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W sali konferencyjnej
Urzędu
Miasta
odbyło się
wręczenie
nagród
laureatom
konkursu plastycznego „Bądź
sobą - nie pij alkoholu” .
Organizatorem konkursu, w którym brali udział uczniowie klas
piątych ze wszystkich jeleniogórskich
szkół podstawowych, była Straż Miejska oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W
swoich pracach dzieci pokazywały,
jak różni się życie rodzin dotkniętych
problemem uzależnień, w porównaniu do tych, które nie mają tego typu
kłopotów.
Jury najwyżej oceniło pracę Mai
Tkacz (na zdjęciu) ze Szkoły Podstawowej nr 2. Poza nią na podium
znalazły się: Gabriela Wilk z SP nr 6 i
Wiktoria Formel z SP nr 2.
Prace laureatek i dziewięciu finalistów zostaną umieszczone w
okolicznościowym kalendarzu na
2018 rok.
(WAC)
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Nawierzchnia za Dziwiszowem sfrezowana dla… bezpieczeństwa

Popsuli drogę na Kapeli
Na odcinku pomiędzy Dziwiszowem i Łysą Górą, na
popularnej Kapeli, zostały podfrezowane zakręty, czyli
zdjęta została wierzchnia warstwa jezdni. To może dziwić,
zwłaszcza, że droga nie wymagała napraw. O co chodzi?
Sprawdziliśmy.
Już na pierwszy rzut oka widać, że
nie jest to przypadkowe działanie, a
celowy zabieg. Aby poznać szczegóły
zwróciliśmy się do zarządcy drogi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
- Po sygnałach policji i po naszej
wizji lokalnej postanowiliśmy
przeprowadzić działania polegające
na podfrezowaniu zakrętów na tym
odcinku. - tłumaczy Konrad Antkowiak, rzecznik prasowy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. – Zbyt
często dochodziło tu do wypadków
i kolizji. Wcześniej podejmowaliśmy
inne działania, jak wprowadzenie
nowego oznakowania, ograniczenia prędkości, ale nic to nie dało.
Teraz, z tego co wiem, od czterech
tygodni w tym miejscu nie doszło
do żadnych zdarzeń drogowych –
podkreśla rzecznik.

JELENIA GÓRA

W skrócie: zniszczono nawierzchnię w kilku miejscach, aby zwiększyć bezpieczeństwo na tym odcinku. Trzeba przyznać, że jest to działanie dosyć zaskakujące, ponieważ
w rzeczywistości sfrezowana droga
zmniejsza przyczepność pojazdów,
bo wprawia układ zawieszenia w
drgania i opony nie mają pełnego
kontaktu z nawierzchnią. Wydaje
się, że wojewódzcy drogowcy zdają
sobie z tego sprawę, „ale”... - Jeśli
ktoś twierdzi, że przyczepność
jest mniejsza, jednak kierowcy
zwalniają i to na tyle, że zwiększa
się bezpieczeństwo, przez co wypadków jest mniej – twierdzi Konrad
Antkowiak.
Zgodnie z maksymą: bezpieczeństwo jest najważniejsze, zdecydowano się sfrezować nawierzchnię
JELeNIA GÓRA

Areszt dla matki na trzy miesiące
Na polecenie Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze
11 grudnia policjanci zatrzymali
Magdalenę K., matkę dzieci, które zginęły w pożarze domu w
Piechowicach w nocy z 2 na 3
grudnia br.
- Kobiecie postawiono zarzuty: nieumyślnego sprowadzenia
pożaru zagrażającego życiu i
zdrowiu 17 mieszkańców budynku przy ulicy Przemysłowej
w Piechowicach, następstwem
czego była śmierć trojga jej dzieci
w wieku 8, 6 i 4 lata, wielokrotne
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narażenie od stycznia do grudnia
2017 roku swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
poprzez brak należytej opieki ,
a także wielokrotne pozostawianie ich samych na podwórku w
bezpośrednim sąsiedztwie jezdni
oraz w ubraniu nieadekwatnym
do pory roku i panującej pogody
– informuje rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Jeleniej Górze, prokurator Tomasz Czułowski.
(T.Cz.)

Co przy Pijarskiej?
Inwestor z Warszawy kupił
w przetargu obiekt po siedzibie
Straży Miejskiej przy ul. Pijarskiej
Działka jest integralnie związana
z sąsiednią, gdzie miała powstać
galeria. Po rezygnacji firmy planującej tu galerię, kolejny inwestor
zamierzał otworzyć hotel, ale i
to nie wyszło. Może okazać się, że
„do trzech razy sztuka”, bo nowe
inwestor sygnalizuje też zamiar
kupna sąsiedniej działki. Może to
zakończy okres inercji inwestycyjnej w tej części miasta.
(UM)

Fot. Paweł Guszała
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w kilku miejscach, nawet kosztem
szybszego remontu drogi. - Jasne,
że braliśmy to pod uwagę, ale
trzeba było podjąć radykalne kroki.
Przypatrujemy się sytuacji. Jest to
oczywiście działanie doraźne i my

JELENIA GÓRA

tę jezdnię naprawimy – kończy K.
Antkowiak.
Podobne działanie Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei podjęła w rejonie Lubania.
Paweł Guszała

JELENIA GÓRA

Będą nowe autobusy
Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego podpisał 15 grudnia z
przedstawicielem firmy MAN umowę
na dostawę 15 nowych autobusów,
które w przyszłym roku pojawią się na
jeleniogórskich ulicach. To pierwsza
z trzech planowanych umów. Na jej
mocy w lipcu 2018 r. na jeleniogórskie
drogi ma wyjechać 15 autobusów niskopodłogowych „Euro 6” marki MAN,
które mają być wyposażone m.in. w
sieć wi-fi, gniazdka do ładowania prądu i klimatyzację. Jak podkreśla prezes
MZK Jerzy Wolski, gdy tylko zostaną
dostarczone nowe pojazdy, te najstarsze zostaną wycofane z floty. - Nowe autobusy będą miały po 90 miejsc, w tym
26 siedzących - powiedział prezes MZK.
- Jak zdążymy, to jeszcze w tym roku,
albo na początku stycznia podpiszemy
umowę z firmą Volvo na trzy hybrydy,
a na początku stycznia przyszłego
roku otwieramy oferty na dwa autobusy przegubowe - dodał J. Wolski. W
sumie 20 nowych autobusów to koszt
ok. 20 milionów złotych, z czego 85
proc. jest dofinansowane ze środków
unijnych. Dodatkowo przybędzie
15 biletomatów stacjonarnych oraz
cztery nowe tablice elektroniczne na
przystankach.
P. Kaczałko

Warto się oprzeć obietnicom i prezentom

Nie daj się naciągnąć!
Miejski Rzecznik Konsumentów w Jeleniej Górze ostrzega przed szaleństwem przedświątecznych zakupów, zwłaszcza na tzw. pokazach i prezentacjach produktów.
- W tego typu miejscach trzeba
podejmować decyzje zakupowe bardzo rozważnie - tłumaczy Dominika
Jagielska, miejski rzecznik konsumentów. – Najczęściej osoby, które
trafiają do mnie same zauważają, że
te same towary nabyte przez nich
na pokazach, za które zapłacili po 5
tysięcy złotych i więcej, w sklepach
kosztują często trzy razy mniej.

Na barwnych prezentacjach bardzo często dają się nabierać osoby
starsze. O czym należy pamiętać
gdy dokonamy zakupu, któr y
później okaże się mniej potrzebny,
niż sądziliśmy? - Trzeba pamiętać o
tym, że zakup towaru na pokazie,
który odbywa się poza sklepem
czy lokalem producenta, nie jest
definitywny i można od niego od-

stąpić. Mamy na to według prawa
14 dni od podpisania umowy od
dokonania zakupu – zapewnia D.
Jagielska.
Zawsze można zwrócić się także
o pomoc do Miejskiego Rzecznika
konsumentów. Jego biuro mieści
się w Urzędzie Miasta przy Placu
Ratuszowym 58.
Paweł Guszała

Kolejne wydanie gazety
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2017-11-25 godz. 23.00 - 2017-12-15 godz. 20.00
PRACA
DAM PRACĘ
Asystentka/sekretarka - Na umowę, po
okresie próbnym. Praca
ciekawa, stabilna, dobre
warunki i atmosfera. Mile
widziana orientacja w ubezpieczeniach majątkowych.
Tylko poważne oferty, nie
zatrudniamy dorywczo,
CV ze zdjęciem na mail:
praca.korespondencja@
interia.pl
Barman- Metafora Pub &
Restaurant zatrudni młode,
przebojowe i sympatyczne
osoby na stanowisku barman. CV ze zdjęciem
można złożyć osobiście lub
wysłać na izabela.jacak@
o2.pl Umówienie spotkania oraz więcej info tel. 504
995 338
Budowlańców do
Niemiec - Poszukujemy
murarzy, zbrojarzy, cieśli,
betoniarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych do
pracy na terenie Niemiec.
CV na biuro@ruben-bau.
eu tel. 534-188-717, 576033-941, 534-570-013 lub
537-576-392
Dam pracę - Przyjmę barmankę do pracy od zaraz
w barze Tado tel. 504 272
623

Dam pracę. Obsługa w Dr.Schneider zatrudni G. Sudecka - Urban Spa
bufecie. Kowary. Wiek do k o n t r o l e r ó w j a k o ś c i . S.A. zatrudni dermokonsulObsługa narzędzi pomia45 lat - 519 179 146
tantki na wyspie sprzedażoDekarzy do Niemiec - rowych, czytanie rys. tech- wej w Galerii Sudeckiej w
Poszukujemy Cieśli dacho- nicznego, kontrola wyrobu
gotowego. Praca 3zmia- Jeleniej Górze. 14-18zł/h
wych – dekarzy do montażu
nowa. Bezpłatny dojazd brutto, elastyczne godziny
więźb i pokryć dachowych
z okolic. Wiele dodatków pracy, premie, szkolenia.
na terenie Niemiec okosocjalnych. - rekrutacja@
rekrutacje@urbanspalice Drezna. CV na biuro@
dr-schneider.com
ruben-bau.eu tel. 534-188group.com - 731 001 637
717, 576-033-941, 534- Dyspozytorka - StowaHydraulik - praca w
570-013 lub 537-576-392 rzyszenie taxi Jelenia Góra,
potrzebuje do współpracy Niemczech - Niemiecka
Doradca Cyfrowy Poldyspozytorki. Praca przy firma zatrudni do pracy
sat, Plus - PHU Kamiński
komputerze. Zapewniamy
hydraulików- język niezatrudni spec. ds. sprze- szkolenie. - 667 329 548
miecki mile widziany. Więdaży usług Cyfrowego
Elektryk - praca Niemcy
Polsatu, Plusa. Umowa o
- Niemiecka firma zatrudni cej informacji pod numerem
pracę. Wymagamy: min.
do pracy elektryków - język telefonu: 721 360 899
śr. wykształcenie, obsługa
niemiecki mile widziany.
komputera, doświadczenie
Więcej informacji pod
w obsłudze klienta. CV na: numerem telefonu: 721
zdz@rtvkaminski.pl
360 899
Dr. Schneider poszukuje osób, które posiadają
uprawnienia do obsługi wózków widłowych do pracy na
magazynie lub przy wydawaniu towaru. Praca trzyzmianowa, comiesięczne
premie, bezpłatne dojazdy.
- rekrutacja@dr-schneider.
com

Elektryk z j.niemieckim
- 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 - +48 571-255-502

Kasjer/Polomarket/ Kelnerka - Metafora
Jelenia Góra - Polo- Pub & Restaurant zatrudni
młode, przebojowe i symmarket w Jeleniej Górze
patyczne osoby na staposzukuje kandydatów na nowisku kelnerki. CV ze
stanowisko: sprzedawca w zdjęciem można złożyć
dziale mięsnym. Umowa o osobiście lub wysłać na izabela.jacak@o2.pl Umówiepracę bez okresu próbnego
nie spotkania oraz więcej
+ pakiet socjalny. Nowy info tel. 504 995 338
system wynagrodzeń! - 518 Kelnerka z doświadczeniem 12zł - Zatrudnię
010 312
uczennicę na stanowisko
Kelner/ka - Przyjmę do kelnerka/barmanka ze znapensjonatu Karkonoski w jomością j.ang lub j. niem,
Karpaczu osobę na stano- wymagane doświadczenie
na podobnym stanowisku,
wisko kelner/ka. Kontakt:
umiejętność przyrządzania
502 333 379 lub biuro@ kaw oraz koktajli, dyspozycyjność - 570 591 896
karkonoski.com

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Kelnerzy/Kelnerki Karpacz - W związku z rozwojem obiektu Hotel Zamek
Księża Góra poszukujemy
kelnerów lub kelnerki. Mile
widziane doświadczenie.
Prosimy o przesyłanie CV.
- 601358977/recepcja@
ksiezagora.com.pl

Liberec - praca także dla
par! - Praca na produkcji
części samochodowych.
Czechy-Liberec. Również
dla par! Zarobki 2.800 zł –
3.000 zł netto. Zakwaterowanie: hotele pracownicze.
Cv na: info@persona-direktservice.pl Szczegóły?
Zadzwoń - 571 255 502

Kierowca busa - Młodego, pojętnego, wykształcenie średnie - 886 666
896

Magazynier - Dr. Schneider poszukuje osób, które
posiadają uprawnienia do
obsługi wózków widłowych
do pracy na magazynie lub
przy wydawaniu towaru.
Praca trzyzmianowa,
comiesięczne premie, bezpłatne dojazdy. - rekrutaNarzędziowiec
cja@dr-schneider.com
- Dr.Schneider zatrudni
Malarz z j.niemieckim
narzędziowca z doświad- Praca w Niemczech dla
czeniem przy naprawach
malarzy z j. niemieckim.
Niemiecka umowa o pracę. form wtryskowych i umieZakwaterowanie gratis. jętnościami ślusarskimi.
Zarobki w Euro (podstawa Praca 3 zmianowa. Bez+ premie). Szczegóły: 571 płatny dojazd z wielu miej255 502. Cv na: info@per- scowości. Wiele dodatków
socjalnych. - rekrutacja@
sona-direktservice.pl
dr-schneider.com
Mlada Boleslav - Czechy
- 3900 - Praca na produk- Operator CNC-Niemcy cji części samochodowych. 8000 zł! - Praca na produkCzechy-Mlada Boleslav. cji części samochodowych
Zarobki: 2.800 - 3.900 zł w Niemczech. Możliwa bez
netto (na rękę). Zakwatero- j. niemieckiego! Zarobki:
wanie: hotele pracownicze. 1300-2500 Euro netto.
CV na: infor@persona-di- Szczegóły? Zadzwoń! CV
rektservice.pl Szczegóły? na: info@persona-direktseZadzwoń! - 571 255 502
rvice.pl - 571 255 502

Kierowca C+E. Kółka
PL-GB-PL - Zatrudnię kierowcę C+E na trasy międzynarodowe. Jazda w
kółkach PL-GB-PL. Załadunki i powroty - Jelenia
Góra. Więcej informacji
przekażę telefonicznie. +48 791 635 180
Konserwator - Hotel w
Karpaczu zatrudni konserwatora na pełny etat. CV na
adres manager@hotelartus.pl - 602 126 895
Kucharka, pokojowa
Szkla. Poręba - Pensjonat w Szklarskiej Porębie
zatrudni od zaraz: - kucharza lub kucharkę - Pokojową
Mile widziane doświadczenie. Więcej informacji pod
numerem 607 203 546.
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Montażyści stolarki pojedynczych pracowników
i grupy. Umowa. Terminowe
wynagrodzenia. Miejsce
pracy - Karpacz. Możliwość dojazdu. Kontakt: tel.
754 073 756 mail: wojciech.
lysiak@sunet.com
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

Opieka - praca na zamku
- 1400€ dla opiekunki z
dobrą znajomością j. niemieckiego i prawem jazdy
do podopiecznej chodzącej z lekkimi objawami
demencji. Praca w zamku
w Neckarmuhlbach, umowa
zlecenie. - 721 177 679
Opieka Niemcy - Pośrednictwo Respekt poszukuje
zmienniczki na zlecenie
w 61476 Kronberg od
10.12.2017 na dwa miesiące za 1250 €. Podopieczna: 88 lat, 60 kg, 165
cm, mieszka sama w domu
z ogrodem w ok. Wiesbaden. - 721 177 679 lub 75
783 51 82
Opieka w DE - praca na
zamku - Szukam opiekunki
z dobrą znajomością niemieckiego i prawem jazdy
do pracy na zamku Gutenberga w Neckarmuhlach.
Podopieczna chodząca z
lekkimi objawami demencji.
Umowa zlecenie, stawka
1350€ - 721 177 679
Opieka w DE na Zamku
- Zatrudnimy opiekunkę
z dobrym lub komunikatywnym niemieckim do
chodzącej seniorki z objawami lekkiej demencji. Podopieczna mieszka w zamku
Guttenberga w Neckarmuhlbach, wyjazd od 27.12
Stawka 1350€ - 721 177
679
Opiekunka do Niemiec
- Pośrednictwo Respekt
poszukuje zmienniczki na
zlecenie w 74855 Neckarmuhlbach od 28.12.2017
na dwa miesiące za 1300€/
mies. Podopieczna: 82 lata,
70 kg, 167 cm, mieszka w
zamku Guttenberga. - 721
177 679 lub 75 783 51 82

Opiekunka od 10.12 1250€ - Szukam opiekunki
z komunikatywną znajomością j. niemieckiego do
podopiecznej chodzącej,
bardzo samodzielnej, z lekkimi objawami demencji,
praca w Kronberg, umowa
zlecenie, stawka 1250€ +
150€ za święta - 721 177
679
Opiekunka od 28.12 1450 € - Poszukiwana opiekunka od 28.12 na 6 tygodni,
lekka, sprawdzona praca,
podopieczna chodząca,
1450€ netto - umowa zlecenie. wymagany komunikatywny lub dobry niemiecki
i prawo jazdy. kontakt 721
177 679
Opiekunka seniorki w
DE 1450€ - Szukam od
28.12 na 6 tygodni opiekunki z komunikatywnym
lub dobrym niemieckim do
pracy przy mobilnej Pani.
Podopieczna bezkonfliktowa, wdzięczna, praca
w okolicy Stuttgartu, na
umowę zlecenie. - 721 177
679
Pensjonat w Karpaczu
zatrudni panią do sprzątania. Spokojna i przyjazna
atmosfera pracy, nie dużo
pokoi. tel. 511 106 315
Pomoc Kuchenna-Metafora Pub & Restaurant
zatrudni wykwalifikowaną
pomoc kuchenną CV ze
zdjęciem można złożyć
osobiście lub wysłać na
izabela.jacak@o2.pl Umówienie spotkania oraz więcej informacji po nr tel. 504
995 338
Praca - Konserwator w
Karpaczu - Szukamy pracownika z doświadczeniem
na stanowisko-Konserwator (pełen etat). Praca w O.
W. Zielone Wzgórze. Zainteresowanych prosimy o
kontakt tel. lub przesłanie
CV na: hotel@zielonewzgorze.karpacz.pl - 504
200 788

Praca - sekretarka/ asystentka - Na umowę, po
okresie próbnym. Praca
ciekawa, stabilna, dobre
warunki i atmosfera. Mile
widziana orientacja w ubezpieczeniach majątkowych.
Tylko poważne oferty, nie
zatrudniamy dorywczo. CV
ze zdjęciem - praca.korespondencja@interia.pl
Praca biurowa (j.niemiecki) - Firma zatrudni
pracownika z bdb znajomością j.niemieckiego. Praca
na terenie Jeleniej Góry. CV
proszę przesłać na e-mail:
olga@ruben-bau.eu - 537
576 390
Praca biurowa od 2.500
netto - O.P.S.O. Sp. z o.o.
poszukuje sympatycznej
osoby do działu obsługi
klienta. Wymagana znajomość j.niemieckiego. Praca
pon.-pt. 8:00-16:00. Nie
wymagamy doświadczenia
handlowego. CV stora@
stora-drain.pl - 756 491
265
Praca dla tokarzy CNC
z j.niemieckim. Niemcy ok. Hanoweru i Lingen.
Zarobki: 14-19 Euro/h.
Zakwaterowanie: zorganizowane. Niemiecka umowa
o pracę. Cv na adres: info@
persona-direktservice.pl 571 255 502
Praca przy produkcji plastików - Zatrudnimy
chętnych do produkcji elementów plastikowych w
Jeleniej Górze. Praca w
trybie 3-zmianowym na
umowę zlecenie. Wynagrodzenie netto ok. 1900,00 zł.
- 756 475 564
Praca w hotelu *** - Hotel
*** w Szklarskiej Porębie
zatrudni na stałe - recepcjonistę (zmiany nocne 12h)
- pokojową Więcej informacji pod nr telefonu 570160-940
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Sprzedam błotnik prawy
używany do Volvo lifting
S-40, stan bardzo dobry,
blacha ocynk. kolor 339-22
tel. 690 370 054

Praca w Karpaczu Szukamy pracownika z
doświadczeniem na stanowisko-recepcja/obsługa
sali do O.W. Zielone Wzgórze. Wymiar pracy-pół lub
cały etat. CV wraz ze zdjęciem prosimy wysyłać na:
hotel@zielonewzgorze.karpacz.pl - 504 200 788
Pracownicy produkcyjni
- Dr. Schnieder zatrudni
od stycznia 30 osób na
stanowiska produkcyjne
przy montażu. Każdy może
wziąć udział w rekrutacji i
testach, które odbędą się
jeszcze w grudniu. Praca
trzyzmianowa, bezpłatne
dojazdy - rekrutacja@drschneider.com
Pracownik porządkowy
- Dr. Schneider zatrudni
Pracownika porządkowego - pełny etat, umowa
o pracę, bezpłatne dojazdy
do/z pracy, bogaty pakiet
socjalny, ZFŚS. Wymagana
gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym. - rekrutacja@dr-schneider.com
Pracownik Produkcji - Niemcy - Exact Systems zatrudni do produkcji
i kontroli jakości części
samochodowych na terenie Niemiec. Wymagamy
p.jazdy kat.B + własnego
samochodu (zwracamy
koszty przejazdu).Prac dla
Kobiet, Panów oraz Par. +48725 256 386 / work@
exactsystems.de
Pracownik produkcyjny
- montaż - Dr. Schneider
zatrudni pracowników produkcyjnych przy montażu
części - 3 zmiany. Bezpłatne dojazdy z Jeleniej
Góry i okolic, comiesięczne
premie, prywatne ubezpieczenie. wyślij cv i umów się
na testy! - rekrutacja@drschneider.com

Pracownik strefy SPA
- Spółka Termy Cieplickie
prowadzi nabór na stanowisko pracownika Strefy SPA.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu
motywacyjnego do dnia 18
grudnia 2017 roku do godz.
15.00 na adres e-mail: promocja@termycieplickie.pl
Produkcja/Kontrola Niemcy - Exact
Systems zatrudni do produkcji i kontroli jakości tarcz
hamulcowych w Breidenbach. Praca w systemie 4
brygad. na 3 zmiany. Praca
bez języka. Mile widziane
p.jazdy + auto (zwracamy
koszty przejazdu). - +48725
256 386 / work@exactsystems.de
Recepcjonista - Karpacz - W związku z rozwojem obiektu Hotel Zamek
Księża Góra poszukujemy
recepcjonisty lub recepcjonistki. Mile widziane
doświadczenie. Prosimy o przesyłanie CV.
- 601358977/recepcja@
ksiezagora.com.pl
Recepcjonistka kelnerka - zatrudnię do
pensjonatu Karkonoski w
Karpaczu osobę na stanowisko recepcjonistka-kelnerka. Kontakt: 502 333
379 lub biuro@karkonoski.com
Referent ds.Produkcji,
Zakupów - Firma Flywood
w Karpnikach zatrudni pracownika na stanowisku
Referent ds. Produkcji i
Zaopatrzenia. Wymagania:
znajomość języka angielskiego, prawo jazdy kat.
B, dobra organizacja pracy
własnej. - 730 113 285
Robotnik ziemny do Niemiec - Praca w okolicach
Frankfurtu nad Menem przy
wąskoprzestrzennych głębokich wykopach i robotach
kanalizacyjnych oraz melioracyjnych. CV na biuro@
ruben-bau.eu tel. 534-188717, 576-033-941, 534570-013

Solidnego do wykończeniówki - Poszukuje
osoby z doświadczeniem
do wykończeniówki. osoba
tylko z pełnym doświadczeniem -ścianki działowe płyty
GK podmurówki -szpachlowanie -malowanie -płytki
itp. płytkarz na już! - 534
105 149
Sortowacz, monter
pilne - JTEC Sp.z o.o. pilnie zatrudni pracowników
do montażu i sortowania
małych części plastikowych. Wymagane zdolności
manualne. Praca 1 zmianateren MZK w JG.CV :info@
jtec.pl - 696 352 022
Specjalista ds. obsługi
klienta - Spółka Termy Cieplickie prowadzi nabór
na stanowisko specjalisty
ds. obsługi klienta. Osoby
zainteresowane prosimy o
przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22 grudnia 2017 roku do godz.
15.00 na adres e-mail: promocja@termycieplickie.pl
Sprzątanie w banku,
biurze, sklepie - Sprzątanie w banku lub biurze, lub
sklepie na terenie Jeleniej
Góry Zatrudniamy osoby
niepełnosprawne ,możliwe
również umowa zlecenia.
Kontakt Ewa 508-339-769
Sprzedawca Biedronka
- przy ul. Cieplickiej, a także
pozostałe sklepy zatrudnią
sprzedawców. Wymagana
książeczka sanepidowska.
Oferujemy umowę o pracę,
pakiet socjalny, atrakcyjne
wynagrodzenie - 600 444
225
Sprzedawca / kasjer
- Zatrudnimy na stanowisko sprzedawcy doradcy
klienta. Wymagania: dyspozycyjność, pracowitość,
otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktu z klientem. Miejsce pracy: Jelenia
Góra, ul. Jana Pawła II 17.
- 627 354 529

Szef kuchni - Restauracja
Mazurkowa Chata zatrudni
szefa kuchni z doświadczeniem. Zapewniamy wysokie
zarobki b/d warunki pracy 606 991 160
Ślusarz z j.niemieckim
- 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
Śniadaniowa, pokojowa
Karpacz - Przyjmę Panią
do śniadań i/lub sprzątania na zlecenie, na sezon.
Najchętniej z Karpacza lub
bliskiej okolicy. Wymagana
książeczka zdrowia. - 517
762 171
Tachov – Produkcja Czechy! - Praca na produkcji części samochodowych.
Czechy-Tachov. Również
dla par! Zarobki 3.0003500 zł netto. Zakwaterowanie: darmowe hotele.
Cv na: info@persona-direktservice.pl Szczegóły?
Zadzwoń! - 571 255 502
Ultima Auto zatrudni pracowników - doradcy serwisowego w dziale likwidacji
szkód komunikacyjnych
ze znajomością systemu
Audatex, blacharza samochodowego, lakiernika
samochodowego. Aplikacje
prosimy składać na adres
praca@ultima-auto.pl lub
w siedzibie firmy przy ul.
Fałata 1 w Jeleniej Górze.
Zarób drugie 500+! Zajęcie dodatkowe dla
ambitnych młodych mam!
Oferujemy elastyczne
godziny, możliwość pracy w
domu, atrakcyjne zarobki.
Zapewniamy pełne przygotowanie i pakiet darmowych
szkoleń. CV na biuro@pcfinanse.pl - 668 682 335

Zatrudnię do pensjonatu
Karkonoski w Karpaczu
pozytywną i zorganizowaną osobę na stanowisko
recepcjonista/ka. Kontakt:
502 333 379 lub biuro@
karkonoski.com
Zatrudnię kelnerkę z
doświadczeniem na podobnym stanowisku, osoba
ucząca się, dyspozycyjna,
10zł rękę, podstawowa
znajomość języka ang lub
niemieckiego. - 570 581
896
Zatrudnimy na umowę
o prace na stanowisko
dozorcy, pana z I lub II
grupa niepełnosprawności.
- 609 492 718

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup 533533442 Prowadzimy skup samochodów wszystkich marek
w każdym stanie technicznym. Płacimy gotówką.
Kupimy od Ciebie i odbierzemy własnym transportem Twój samochód bez
zbędnej zwłoki. - 533 533
443
Kupię Daewoo Nexia,
Tico, Lanos stan techniczny
bez znaczenia uszkodzone, całe gotówka od ręki
wszystkie dokumenty do
wyrejestrowania na miejscu
odbiór własnym transportem serdecznie zapraszam
- 721 912 463
Kupię każde auto tel. 721
912 463 - Skup aut sprawnych uszkodzonych powypadkowych stan rok bez
znaczenia, auto odbieramy własnym transportem. Gotówka i dokumenty
do wyrejestrowania od ręki.
Dobre ceny zapraszam
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
gwarancja

MOTORYZACJA
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
CZĘŚCI - KUPIĘ
Ford
mondeo 2,0b kombi
Kupie felgi stalowe lub alu2
litry
benzyna 2002r
miniowe 5x100 r 16 - 693
3000zł
do
opłat sprowa245 008
dzony z Niemiec - 721 912
463
MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM GKGOPR sprzedaje skuCzęści Jelenia Góra - ter śnieżny Yamaha/2005r.
Prowadzimy sprzedaż Przeb.2897km.Cena wywoużywanych części samo- ławcza 12 000 zł. Oferty w
chodowych większości kopertach do 18.12.2017
marek. Ponad 200 aut w r. -. 12:00. Adres: Sudecka
demontażu Codzienne 79 Jel. Góra. Otwarcie ofert
dostawy Możliwość nego- niejawne. Pytania i oglęcjacji cen Gwarancja rozru- dziny poj. 8-15, tel: 605
672 583
chowa - 533 533 443
Części Jelenia Góra - Mam do sprzedania golfa
Kolejną gałęzią naszej 3 kombi z silnikiem 1.9 tdi
działalności jest sprzedaż 90kn,auto jest sprawne,
używanych części samo- opłacone,a co najważniejchodowych. Posiadamy sze w ciągłej ekspoatacji,
w ciągłej sprzedaży kilka w aucie się nie pali, autko
tysięcy różnorodnych ele- jest zadbane. Cena: 2300
mentów od części blachar- do malej negocjacji. - 535
007 990
skich - 787 009 777
Opony zimowe do smarta - Peugeot 5008 1,6 benSprzedam 4 opony zimowe z y n a , 2 0 11 , p r z e b i e g
147000, skrzynia manudo Smarta - 665 935 665
Peugeot 306 1.8 brak a l n a , b e z w y p a d k o w y,
papierów - Do zaoferowania zadbany, przegląd do
mam Peugeota 306 z 1997 06.2018, po wymianie rozroku 1.8 czysta benzynka rządu, oleju, nowy akumuautko pali jeździ z tym że lator oraz 2 komplety opon,
autka jest wyrejestrowane alufelgi, dach panora - 606
i papiery już są zbędne 549 175
uszkodzona jest uszczelka S p r z e da m A u d i A 6
pod głowicą więcej info pod Quatro 2,7 Tdi 2005 r. tel.
tel - +48785972106
601 989 547

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

S p r z e da m r e n a u l t
scenic 1,6 przegląd do
październik 2018 oc
do końca grudnia 2017
auto sprawne posiada
centralny zamek elektryczne szyby radio
przebieg 268939 tyś
km rok 1997 więcej
informacji udzielę - 721
912 463
S p r z e da m t a n i o
samochód Renault 19
zarejestrowany, ubezp i e c z o n y, s i l n i k 1 , 4
pierwszy właściciel,
przebieg 67 tys km,
cena 1100 zł w JG tel.
572 266 898
Sprzedam VW Touran
1 , 9 T D I , 7 o s o b o w y,
2006r., rok w kraju po
wymianie sprzęgła 220
tys. km tel. 603 139
918

ANONSE
MATRYMONIALNE
400 zl. za spotkanie. Jesteś atrakcyjną
kobietą napisz (fotka
mile widziana) - 667
014 511
500zl. za spotkanie z
panią - 667 086 649
As i a 2 4 l . Z a p r a s z a
zdecydowanych Panów
na miłe spotkanie. - 609
826 568
D w óc h p r z y s to j n y c h
napalonych - Spotka
się na soczystego loda
w dogadamy przez was
dziewczyny miejscu.
Te l e f o n c z y n n y 2 4 h
czekamy z niecierpliwością. - 786223297,
666087075
Em i l k a 3 6 z a p r a sza miłych panów na
lodzika numerek masażyk - 730 497 616

Figlarna Lili - Zapraszam konkretnych i
zadbanych panów na
chwile relaksu i nie
codziennych przyjemności. Szczegóły spotkania do ustalenia
telefonicznie. Proszę
nie pisać sms. W tym
tygodniu przyjmuję
p o n . - p t . o d 11 - 2 1 518 157 952
Intymny profesjonalny masażyk i nie
tylko... w centrum.
Od poniedziałku do
piątku w godzinach
o d 11 d o 1 8 . Te l . 5 3 3
526 406
Lodzik, szybki numerek u zgrabnej szat y n k i w c e n t r u m . Te l .
509 644 864
Szukam przyjaciółki,
partnerki - Wesoły
optymista, ogarnięty
życiowo, rozwodnik
bez dzieci, z pasjami
175/70,40l.,czujący
się i podobno wyglądający młodziej szuka
na początek przyjaźni
z młodszą kobietą,
miłość nie przychodzi od razu - re-rafal@o2.pl
TOP k w a d r a n s i k H O T
masażyk zapraszam
zdecydowanych na
szybki relax 15min
70 30min 100 - 730
497 616
Tylko dla atrakcyjnych kobiet. Sponsor
- 667 092 876
Zgrabna, zadbana
brunetka z dużym biustem - pierwszy raz w
Jeleniej Górze, zaprasza na niezapomniane
c h w i l e . Te l . 5 0 9 6 4 4
864
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USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo, kostka
ogrodzenia - Oferujemy
usługi brukarskie; - układanie kostki brukowej, granitowej, parkingi, chodniki,
podjazdy, opaski wokół
domów, ogrodzenia (panele
ogrodowe). Prace ziemne.
Na materiały posiadamy
rabaty. - 665 323 034
Cyklinowanie - Oferuję
usługi cyklinowania i renowacji podłóg, drzwi, schodów. Więcej informacji pod
telefonem. - 576 043 253
Firma remontowo-budowlana - Wykończenia wnętrz
i usługi budowlane Jelenia
Góra i okolice KapelarzBau to firma remontowobudowlana z Jeleniej Góry.
Specjalizujemy się w kompleksowych wykończeniach
mieszkań, domów, budowy
domów - 884 990 775
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczanie
odpływów, hydraulika kompleksowa tel. 609 172 300
Łazienki, podłogi, regipsy,
tapety, malowanie tel. 695
499 577
Profesjonalne usługi
remontowo-wykończeniowe w pełnym zakresie,
gwarantuje 100% zadowolenia, zadzwoń a napewno
znajdę dla ciebie czas. 534 105 149
Regipsy, montaż i nie
tylko... - Wykonuję prace
związane z suchą zabudową. Tzn. montaż płyt Gk.
na stelażu, ścianki działowe,
sufity podwieszane, zabudowy poddaszy, szpachlowanie, malowanie. Czytanie
z planów. Doświadczenie w
kraju i za gran - 793 347
512
Remonty kompleksowo,
tanio i solidnie tel. 783 255
751
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek, klamek, zawiasów,
uszczelek i szyb. Regulacja,
konserwacja i regeneracja
okuć. Montaż nawietrzaków
okiennych, czujek tlenku
węgla, dymu i gazu. Robert
607 720 825

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
Tanie remonty w dobie
kryzysu. Remonty, drobne
przeróbki budowlane na
Twoją kieszeń. Zadzwoń
tel. 721 647 789
Usługi budowlane brukarskie - witam firma podejmie zlecenia budowlane
tynki, murowanie, elewacje,
dachy, malowanie, ocieplanie poddaszy zabudowy
K-G kompleksowe remonty
mieszkań oraz wszelkiego
rodzaju brukarstwo. Wystawiam faktury - 782 037
887
Usługi koparko-ładowarką-młot - Prace ziemne,
rozbiórki, wyburzenia, niwelowanie terenu, załadunki i
rozładunki tirów-tanio - 886
666 896
Usługi remontowe - Oferuje profesjonalne wykończenia mieszkań oraz
domków w pełnym zakresie
od a do z - 534 105 149
Zdun - budowa, naprawa
pieców kaflowych, chlebowych, do pizzy, wędzarek
i innych urządzeń grzewczych tel. 510 172 730

USŁUGI
EDUKACYJNE
Język polski profesjonalne przygotowanie do
matury tel. 504 788 652
Korepetycje Matematyka/Fizyka - Studentka
matematyki udzieli korepetycji z matematyki i fizyki w
zakresie od szkoły podstawowej po szkołę średnią.
35 zł za 60 minut. Dojazd
do ucznia! +730113285
Kurs języka angielskiego
bezpłatny - Całkowicie bezpłatny kurs dla osób nieczynnych zawodowo, w
wieku powyżej 25 lat z terenów wiejskich. Zapraszam
do kontaktu anna@comma.
edu.pl - 792 465 055
Tł u m a c z p r z y s i ę g ł y
języka niemieckiego - 606
251 360
USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Ekspresowe usługi
elektryczne/elektromonterskie/wymiana instalacji
i przyłączy el., konsultacje, przeglądy instalacyjne,
fachowa pomoc. Szybko,
skutecznie i korzystnie
cenowo. Zapraszam do
kontaktu! - 665 698 848

29 maja2017
2017 r.r.
18 grudnia

Instalacje elektryczne Profesjonalnie i za rozsądną
cenę wykonam wszelkiego
rodzaju instalacje elektryczne. Domy, mieszkania
i lokale usługowe. Gdy nie
odbieram proszę o smsa,
oddzwonię. - 605243723,
kostrzewaster@gmail.com
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Pożyczka na świąteczne
wydatki - Zabrakło gotówki
na święta? Pomożemy!
Minimum formalności, bardzo szybka decyzja kredytowa, bezpieczeństwo
Zadzwoń: 570-411-129

Pożyczka na Święta
- Szybka pożyczka na
USŁUGI
oświadczenie, do 25000.
FINANSOWE
Oferujemy 42 firmy pozaDo 10.000 zł na działalbankowe. Zapraszamy ność - Szybka pożyczka na
dowód osobisty od 1000zł 606 210 819
do 10.000zł na działalność Pożyczka pozabangospodarczą-już od 1 dnia kowa do 75.000 - Szybka
prowadzenia firmy. Wystar- pożyczka bez weryfikacji
czy dowód osobisty, nie BIK, KRD itp. na dowód
wymagamy zaświadczeń z
osobisty. Raty miesięczne,
ZUS i US. Niskie raty miedługi okres kredytowania.
sięczne - 690 198 988
Wypłata w godzinę. W oferKredyty bankowe i
pożyczki - Ponad 30 firm cie również pożyczki pod
finansowych w jednym zastaw nieruchomości i
miejscu. Dopasowany kre- pojazdów. Zadzwoń - 690
dyt lub pożyczka pozaban- 198 988
kowa dla Klientów z gorszą Pożyczki Bankowe - Nie
historią kredytową. Jel. dostałeś pożyczki w banku!
Góra, Cieplice, Sobieszów,
Nie martw się! Zadzwoń do
Piechowice.Tel. 882 091
nas! Mamy różne banki w
777, 75 610 38 60 jednym miejscu. Na pewno
Pożyczka bez BIK
KRD ERIF BIG - Szybka coś znajdziemy. Zadzwoń:
pożyczka na dowód osobi- 570-411-129
sty od 500 zł do 75.000 zł. Pożyczki dla bezrobotAkceptujemy każdy rodzaj nych - Szybka pożyczka
dochodu, oraz osoby z od 1000 zł do 10.000 zł.
zasiłkami, bezrobotne. Raty Wystarczy dowód osobisty.
miesięczne. Nie pobieramy
Akceptujemy różne źródła
opłat. Zadzwoń i umów się
na spotkanie. - 690 198 dochodów, również zasiłki,
500+, dochody uzyskiwane
988
Pożyczka bez spraw- na " czarno ", oraz osoby
dzania BAZ! - Szybka bezrobotne. Zadzwoń! pożyczka pozabankowa na 690 198 988
dowód osobisty z niską ratą Pożyczki dla każdego
miesięczną już od 59 zł. - Pożyczki na oświadczeAkceptujemy różne źródła nie, akceptacja każdego
dochodów. Kwoty od 1000
dochodu, także pod zastaw
zł do 15.000 zł. Zadzwoń i
umów się na spotkanie. - pojazdu (do 12 lat) lub
zastaw na nieruchomości.
690 198 988
Pożyczka dla każdego Info pod nr 785 524 362 lub
- Gotówka bez zbędnych e-mail: kontakt@jcf24.pl
formalności. Gwarantu- Pożyczki pod zastaw
jemy: - wysoką przyznawal- p o j a z d ó w - S z y b k a
ność - spłatę w wygodnych pożyczka bez BIK pod
ratach - brak ukrytych koszzastaw pojazdów do 80
tów -decyzje w 15 minut
% wartości - dokonujemy
Zadzwoń 570-411-129
tylko wpisu w dowodzie
Pożyczka na dowód
rejestracyjnym, a klient
osobisty, minimum formalności, nie pobieramy opłat, dalej korzysta z auta. Okres
szybka decyzja, długi okres kredytowania do 48 miekredytowania Zadzwoń sięcy. Zapraszamy - 690
731-377-456
198 988
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Szybka pożyczka na
dowód - Nie interesuje nas Twoja historia w BIK-u i innych
rejestrach, w celu uzyskania pożyczki wystarc z y d o w ó d o s o b i s t y.
Dogodne raty miesięczne, możliwe do
spłaty. Kwoty od 500 zł
do 75.000 zł. Zadzwoń 690 198 988
Szybka pożyczka na
święta: - bez zaświadczeń, - bez sprawdzania
BAZ, - lekkie raty, - długi
okres kredytowania Na
wymarzone prezenty
Tel.: 570-411-129
Szybkie Pożyczki bez
BIK - Szybka pożyczka
na dowód osobisty. Możliwy dojazd do klienta
lub zapraszamy do placówki w Jeleniej Górze:
Grottgera 7, II piętro
w godzinach 9-16. Nie
sprawdzamy BIK-u.
Kwoty od 500 zł do
40.000 zł - 690 198 988

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
F o to g r a f i a - f o t o g r a f u j e m y p o j a z d y,
przedmioty, urządzenia
do sprzedaży. Bardzo
wysoka jakość i odwzorowanie, dojazd Dolny
Śląsk tel. 510 156 541
Fotografia - fotografujemy z dużą precyzją
i odwzorowaniem - produkty przemysłowe do
handlu, dla firm reklamowych, dojazd Dolny
Śląsk tel. 510 156 541
USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Zapraszamy na obiady
domowe. Codziennie
posiadamy inne MENU
(zupa + drugie danie =
13zł) Na stałe w ofercie polecamy: -Placka
po węgiersku -Schabowego -Płata z kurczaka
-Mielonego -Rybę - 534
740 540

U S ŁU G I
IN FO R M AT YC Z NE
Na p r a w a k o m p u terów (tż.HTML/CSS
- Naprawa oprogramowania komputera(software)a także
wymianę ulepszanie
k o m p u t e r ó w, o c z y s z czenie systemu i
sprzętu komputerowego. Korepetycje z
informatyki, wsparcie
HTML, CSS, C i inne!
Z dojazdem do domu!
- +48792502920
Pogotowie Komputerowe + Internet N a p r a w a ko m p u te ró w
PC i laptopów wszystkich marek. Odwirusowanie, czyszczenie,
instalacja systemu.
Wymiana części,
czyszczenie chłodzenia, odzyskiwanie
danych. Konfiguracja internetu. Usuwanie reklam. - 605 233
937

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ Imprezy, zabawy przyjęcia - Obsługuję takie
imprezy jak : - imprezy
okolicznościowe, typu urodziny, rocznice, - przyjęcia
weselne - wesela nowoczesne "Urban wedding"
- imprezy firmowe - integracyjne - imprezy tematyczne, - 785 999 017
Profesjonalny zespół
i DJ z dużym doświadczeniem i sporym repertuarem,
od klasyki po najnowsze
hity. Tel. 783 011 110
Wesela, imprezy, Sylwester - DJ wokal na żywo,
muzyka akordeonowa,
repertuar polski zagraniczny, oświetlenie, nagłośnienie, cena umowna
"Muzyk Orkiestra" tel. 75
75 339 21, 692 046 727
Zespół Muzyczny Silver
Efi Band oferuje oprawę
muzyczną wesel i różnego
rodzaju imprez okolicznościowych. Gwarantujemy
U S ŁU G I
dobrą zabawę i komplekK S IĘG OWE
sowe prowadzenie imprez,
Ks i ę g o w o ś ć , profesjonalne nagłośniepodatki, kadry BHP
nie i oświetlenie - 509 500
- Kancelaria Podat215
k o w a TA X . J e l e n i a
USŁUGI
Góra, Wolności 17a/1.
OPIEKA - OSOBY
Podatki, księgowość,
kadry, płace, BHP pro- Doświadczona opiefesjonalnie. Reprezen- kunka zaopiekuje się
tacja w czasie kontroli dzieckiem, osobą starszą
i p o s t ę p o w a ń p o d a t - tel. 504 545 522
k o w y c h ( d ł u g o l e t n i e Podejmę pracę - Zaopiedoświadczenie) - 510
kuję się osobą starszą.
243 264
Solidna i energiczna Pani
- 603 213 875
U S ŁU G I
Zaopiekuje się dziecM OTO RYZAC YJ NE
kiem, osobą starszą, zroNa p r awa m o t o c y k l i
bię zakupy tel. 513 246
i skuterów - Serwis
763
motocykli, skuterów i
q u a d ó w. S e r w i s b i e ż ą c y, p o s e z o n i e ,
remonty generalne,
renowacja pojazdów
zabytkowych. Odbieramy pojazdy własnym
transportem! - 796 586
606

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

USŁUGI
RÓŻNE
Profesjonalna
wycinka drzew! Witam firma podejmie
zlecenia typu wycinka
przycinka drzew w
trudnych warunkach
z wysięgnika oraz
wycinka alpinistyczna
wystawiam faktury w
okresach zimowych
również świadczymy
odśnieżanie dachów
itp - 782 037 887
S e rw i s o k i e n i d r z w i
- Naprawa okien i
drzwi. Wymiana zamków, wkładek, klamek,
z a w i a s ó w, u s z c z e l e k
i szyb. Regulacja i
konserwacja okuć.
Montaż nawiewnik ó w, s a m o z a m y k a c z y, z a b e z p i e c z e ń
antywyważeniowych,
czujek czadu. Robert
607 720 825
Wykonuję kompleksową wycinkę
drzew oraz przycinkę
z zastosowaniem
technik alpinistycznych. Na wykonaną
usługę mogę wystawić fakturę. - 721
832 529
Zajęcia Pole Dance
- Serdecznie zapraszamy do naszej
szkoły tańca Pole
Dance w Jeleniej
Górze, nauczymy
C i ę p i ę k n y c h f i g u r,
wyrzeźbisz ciało,
nabierzesz pewności
siebie a dodatkowo
miło spędzisz czasskontaktuj się z Nami
- 882 712 201

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

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

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Karpacz obsługa apartamentu - Oferuję obsługę
apartamentów na zasadzie
tzw. Rezydenta/Opiekuna
gości tj. Przygotowanie apartamentu do pobytu gości.
Przyjęcie gości i przekazanie
apartamentu gościom, Bieżąca obsługa, odbiór ,apart.
- 603 508 945
Nawiążę współpracę z
firmą sprzątającą która
przyjmie zlecenie sprzątania pokoi w Pensjonacie w
Karpaczu Górnym. Zlecenie w wyznaczonych z góry
dniach, max 5- 15 pokoi. 691 503 580
Pięknie wyczyszczę dywany, tapicerkę domową;
łóżka, kanapy, sofy. Karcher,
wieloletnie doświadczenie,
zapraszam - 607 155 751
Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek, usługi również w
firmie. Odbieramy - przywozimy, wysoka jakość usług.
Zapraszamy tel. 609 172
300
Usługi sprzątające - Świadczymy usługi sprzątające z
zakresu: -Sprzątanie nowo
wybudowanych domów
-Sprzątane mieszkań po
remoncie -Sprzątanie posesji wokół domu -Mycie okien
-Sprzątanie mieszkań - 539
974 117
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Firma przeprowadzkowa przeprowadzki, usługi transportowe , taxi bagażowe
Świadczymy kompleksowe
przeprowadzki oraz usługi
transportowe. Jesteśmy profesjonalną firmą, legalnie
działającą na rynku od 2006r.
Zatrudniamy pra - 662 335
533
JG2. Przeprowadzki/Tanio /
Transport. Utylizacja starych
mebli. Tel. 660 468 908!
Transport/przeprowadzki - - Transport towarowy busami do 3.5t na
terenie całego kraju - Możliwość przeprowadzki (wnoszenia i znoszenia rzeczy)
referencje - 697 335 784
Transport towarowy
busami do 3.5t na terenie
całego kraju - Możliwość
przeprowadzki (wnoszenia i
znoszenia rzeczy) referencje
- 697 335 784
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

og£oszenia

Sprzedam mieszkanie
56m2 w Jeleniej Górze centrum 3 piętro po remoncie
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
umeblowane bez pośredJelenia Góra , ul. Letnia 2
ników - 606 735 823
Sprzedam mieszkanie w
Cieplicach,48,38m2 na dru'U:LHVĄDZ-DQLN
gim piętrze z balkonem, z
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
widokiem na Śnieżkę. OsieCHOROBY PIERSI
dle XX. Cena za m2 3050zl
- 609 500 453
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
Sprzedam piękne mieszkanie 3 pokojowe WC z
BADANIA PROFILAKTYCZNE
łazienką na 1 piętrze położone przy ulicy Jana Kie5(-(675$&-$bb
pury 71a w Jeleniej Górze
ostatni blok ku górze szybowcowej z widokiem na
Bars-zabieg dla ciała i
SPRZEDAM
las
o powierzchni 81 m2
umysłu - Głęboki energeSprzedam - używaną cena to 2 - 504 470 627
tyczny proces uwalniający
pralkę, lodówkę, kuchenkę
od ograniczających myśli,
gazową, telewizor sprzedam
MIESZKANIA
emocji, napięć i schema- 600 496 795
CHCĘ
WYNAJĄĆ
tów działania; otwierający
Sprzedam
narożnik
kpl.
3
Szukam
do wynajęcia
i przyciągający radość,
szt:
sofa,
narożnik,
wersalka,
małej
kawalerki
w Kowazdrowie, obfitość i poczucie spełnienia w życiu. - 250 zł używane w dobrym rach lub pokoju z anekstanie tel. 601 661 830
sem i łazienką, od stycznia
510 126 927
2018, na dłuższy czas,
Sprzedam
obrazy:
pejzaż
Bezinwazyjne odmładzanie - Skuteczne i bezin- -akwarela, tematyka Karko- kobieta pracująca, spokojna i uczciwa. - 536 870
wazyjne zabiegi usuwania noska tel. 605 523 932
529
problemów z cerą. Pole- Sprzedam: używane
cane przy zmarszczkach, gitary wysokiej klasy w Wynajmę mieszkanie
pękających naczynkach, niskiej cenie(świetny, nie- Zabobrze - pilnie szukam
przebarwieniach, rozsze- drogi prezent świąteczno-no- mieszkania na Zabobrzu
rzonych porach, trądziku, woroczny) tel. 796 489 565 na dłuższy okres czasu
dla dwóch osób matka i
AZS. Bezpłatne zabiegi
córka od 600zł do 1000zł
MIESZKANIA
testowe. - 510 126 927
może być kawalerka lub
KUPIĘ
Diagnostyka nielidwupokojowe oczywiście
niowa NLS - Wykrywanie Kupię mieszkanie 2 poko- z umową najmu - 576 164
pasożytów, grzybów, bak- jowe na Zabobrzu 2 lub 3 964
terii, wirusów oraz zabu- za gotówkę na ostatnim pięMIESZKANIA
rzeń pracy organizmu trze . Bez pośredników - 500
MAM DO WYNAJĘCIA
metodą diagnostyki nie- 727 110
liniowej NLS. Usuwanie Kupię mieszkanie w cen- Do wynajęcia pokój w
patogenów częstotliwo- trum - Małżeństwo kupi domku jednorodzinnym w
ściami (biorezonansem) i mieszkanie w kamienicy mieszkaniu czteropokojonaturalnymi kuracjami. - w ścisłym centrum miasta wym na parterze do dyspo510 126 927
- Plac Ratuszowy i oko- zycji dwie kuchnie i łazienka
cena 700 zl z opłatami bez
Dyplomowany fizjote- lice, deptak. Może być do
kaucji - 603 958 920
remontu.
Kontakt:
500
032
rapeuta - Witam. Wykonuje wszystkie rodzaje 258 lub iwona694@inte- Wynajmę kawalerkę od 5
stycznia - świeżo po remonm a s a ż u : k l a s y c z n y, ria.pl
cie, umeblowana, Karpacz
leczniczy, relaksacyjny.
MIESZKANIA
Górny. Mieszkanie na parPosiadam profesjonalne i
SPRZEDAM
terze, z niezależnym wejindywidualne podejście do
ściem. cena najmu 1250 zł
Mieszkanie
w
Dziwiklienta. Dojazd na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Wie- szowie - Bardzo ładne,3- (w tym media)+kaucja 1250
cej informacji pod T - 794 pokojowe mieszkanie w zł. Do obejrzenia do najbliżbloku na wsi, parter z balko- szej niedzieli (17.12.2017
777 317
r.) lub po 03.01.2018 r. Masaże lecznicze relak- nem, z widokiem na góry, 10 600 355 048
minut
od
dużych
sklepów
i
sacyjne. - Mgr rehabilitacji
DOMY
poleca masaże lecznicze, galerii. Ogrzewanie etażowe
gazowe,
duża
sucha
piwKUPIĘ
lub relaksacyjne w gabinecie, lub z dojazdem. nica, bardzo dobre sąsiedz- Dom do 30km od Jeleniej Góry - Kupię dom,
Zapraszam Krzysztof. - two. - 600 079 461
P i e c h o w i c e C e n - najchętniej poniemiecki
781 978 169
S t y l i z a c j a R z ę s - trum Sprzedam - Sprze- do remontu z możliwoZapraszam na Styliza- dam piękne, słoneczne 3 ścią zamieszkania do 150
tyś. Okolice Jeleniej Góry
cje Rzęs// metodą 1:1 pokojowe mieszkanie w
do 30km. Kontakt telefoPiechowicach
z
widokiem
(naturalny efekt)// metodą
niczny lub e-mail: andrzejna
Karkonosze.
Mieszkaobjętościową (2-12D)//
skutnik@o2.pl - 691 334
nie
znajduje
się
w
Centrum
Semi Permanent Mascara
300
(trwałe tuszowanie rzęs)// miasta, obok szkoły, blisko
przedszkola,
sklepów
i
DOMY
regulacja brwi+henna/
SPRZEDAM
zapisy oraz więcej info pod przychodni, w bloku. - 601
148 425
nr.tel. - 882 712 201
Dom w centrum Jeleniej
Sprzedam 2-pokojowe Góry - Dom do remontu,
KUPIĘ
mieszkanie w Karpaczu - 276 m2 (parter + piętro +
wysokie poddasze), nowa
W komis przyjmujemy 665 481 963
modną, sezonową odzież Sprzedam lub zamienię blachodachówka, blisko
damską, dziecięcą, męską, kawalerkę na dwupokojowe, c e n t r u m z k a w a ł k i e m
buty, torebki. Zabobrze. moja kawalerka po kapital- ładnej działki dookoła
Sklep Sara, ul. Różyc- nym remoncie, ogrzewanie domu (ul. Kasprowicza).
kiego 4a. Tel. 506 092 349. miejskie, I piętro, tani czynsz Cena 230 tys. - 602 180
643
tel. 510 172 730
Zapraszamy na zakupy

CHIRURDZY ONKOLODZY
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DZIAŁKI/GRUNTY
LOKALE
KUPIĘ
MAM DO WYNAJECIA
Kupię ziemię w Maciejowcu
lub okolicach. kontakt: 510 Lokal 20m2 super lokalizacja - Nowy na W.Pola
262 030
(k. Intercars, Orlen) witryna
DZIAŁKI/GRUNTY
pełny rozkład (lokal, wiatroSPRZEDAM
łap, magazynek, wc) parter,
Działka bud Biedrzychowice - Do sprzedania posia- główny ciąg komunikacyjny
dam działkę o powierzchni w JG z ekspozycja na ulicę,
4587 metrów kwadrato- własny parking, brama na
wych. Działka znajduje się
przy wjeździe do Biedrzy- pilota, ogrzewanie, FVT tanio
chowic od strony Gryfowa - 888 111 660
Śląskiego. Przeznaczona Mam do wynajęcia lokal do
jest pod zabudowę. Numer
110 m2 parter Bankowa 8
działki 148 - 793 530 461
Sprzedam działkę budow- ścisłe centrum J.Góry, parlaną w Rybnicy 5 km od JG, king - 886 666 896
10a, cena 33 tys. zł tel. 785
Tanio wynajmę garaż 380 329
Sprzedam gospodarstwo wynajmę garaż blaszany ok
rolne - Jelenia Góra oś. 20 m2 obiekt monitorowany,
Czarne tel. 500 052 676
ogrodzony, ochrona całodobowa ul. Karola Miarki
LOKALE
18 d w Jeleniej Górze - 601
SPRZEDAM
Lokal użytkowy - Bez- 057 718
czynszowy lokal w Ciepli- Tanio wynajmę hale cach 25 m2 sprzedam tel.
tanio wynajmę hale maga600 496 795
zynowa 500m2- ocieplana z
Zabobrze II - lokal użytkowy - Lokal o pow. 44 m, pomieszczeniem socjalnym
wyposażony we wszyst- 80m2 ogrzewane, monitorokie instalacje, z wejściem wane, ochrona całodobowa
i witryną od ulicy. Idealny
na usługi lub handel - 608 ul. Karola Miarki 18 d - 601
820 381
057 718

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
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JELENIA GÓRA

Zaczarowane święta z sercem
Za nami VII edycja koncertu charytatywnego „Zaczarowane święta
z Fundacją Tauron”. Tym razem
dzieci z Dolnego Śląska i laureaci
„Zaczarowanej piosenki” wystąpili
3 grudnia br. u boku zespołu Bajm
z Beatą Kozidrak na czele.
Ten wieczór w hali przy ul. Złotniczej obfitował w wyjątkowe występy.
Tradycyjnie, imprezę rozpoczęły
dzieci z przedszkola Happy Kids,
a następnie na scenie pojawili się
podopieczni i opiekunowie z Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Rodzin i
Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.
To właśnie dla nich, a także dla
młodych ludzi z Rotaractu przeznaczono środki finansowe ze sprzedaży
cegiełek – biletów wstępu.
- Dzieci przez cały rok przygotowywały się do tego występu. Wykonają
utwór Czajkowskiego, kolędę oraz
prezentację muzyczno-taneczną –
mówił Cezary Staroń, prezes stowarzyszenia, które obok Telewizji Dami
było współorganizatorem imprezy.
Wśród przybyłych gości było wielu
samorządowców i przedsiębiorców.
Występom przysłuchiwali się także m.in. senator Krzysztof Mróz,
marszałek województwa Cezary
Przybylski, prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła, prezydent Bolesławca Piotr Roman czy przedstawiciele
Uzdrowiska Cieplice, Term Cieplickich, Tauronu i wielu innych firm
i instytucji. - Ludzie mają potrzebę
bawić się, a jeśli mogą do tego być
hojni, to tylko się cieszyć – powie-

dział Marcin Zawiła, który nie krył
zadowolenia, że osoby z Zespołem
Downa po raz kolejny mogły się
zaprezentować. - Pamiętam czasy,
kiedy dzieci z takimi problemami
siedziały w domu i to była taka
głupia wstydliwość wychodzenia z
takimi osobami. Dość często z nimi
się spotykam, traktują mnie jak
starszego kolegę – potrafią na ulicy
człowieka dopaść i się przytulić. Są
fantastyczni – wyznał prezydent
Jeleniej Góry.
Smorządowcy oraz przedstawiciele firm otrzymali tego wieczoru
upominki z bolesławieckiej Manufaktury. Wśród wyróżnionych była Jelonka.com, w imieniu której nagrodę
odebrał wydawca Marek Tkacz.
Na scenie zaprezentowali się również podopieczni z LGD Partnerstwo
Izerskie oraz młode gwiazdy koncertu „Zaczarowane święta”, czyli
Kalina Kusterska, Julia Gadomska,
Patryk Kudła, Jagoda Chowaniec,
Malwina Pierożek oraz Weronika
Ryba. Po ich występie pojawiła się
gwiazda wieczoru – zespół Bajm z
Beatą Kozidrak na czele.
Niestety, po raz pierwszy w naszym mieście zdarzyło się, że artyści
zażyczyli sobie całkowitego zakazu
fotografowania, który dotyczył zarówno publiczności, jak i mediów.
Szkoda. Bo chociażby dla laureatów
„Zaczarowanej piosenki” byłaby to
miła pamiątka ze wspólnego występu na scenie.
Przemek Kaczałko

Fot. Tomasz Raczyński
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