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Lokalni politycy o decyzji prezydenta
Krzysztof Mróz (senator, PiS)
- Dla miasta to dobra decyzja, bo
trzeciej kadencji pod rząd miasto
by już nie przetrwało pod takimi
rządami. Marcin Zawiła mówi, że
trzeba stworzyć front „antypisowski” w mieście – jeżeli tworzenie
takiego frontu to jedyny pomysł, to
pokazuje jak ci ludzie oderwali się
od rzeczywistości. 12 lat rządów PO
(4 lata Marka Obrębalskiego i 8 lat
Marcina Zawiły) to linia zarządzania
miastem, która zbankrutowała. Nie
sądzę, żeby wypalony Jerzy Łużniak
miał lepszy pomysł od wypalonego
Marcina Zawiły i myślę, że nie uzyska
poparcia mieszkańców.
Zofia Czernow (posłanka, PO)
- Ta decyzja nie była dla mnie wielkim
zaskoczeniem, bo prezydent Zawiła
od jakiegoś czasu to sygnalizował.
Uważam, że gdyby Marcin Zawiła
zdecydował się kandydować, to niewątpliwie uzyskałby rekomendację
Platformy Obywatelskiej, natomiast
skoro podjął taką decyzję, to szanujemy to. Na pewno rezygnację z reelekcji przemyślał. Jerzy Łużniak jest
doświadczonym samorządowcem,
zna miasto i jego problemy, i myślę, że
byłby dobrym prezydentem. Chcemy
stworzyć szeroką koalicję. Wyłonienie
kandydata jest jeszcze przed nami.
Paweł Wilk – Kukiz’15
- Koło Kukiz’15 w Jeleniej Górze chce
podziękować panu prezydentowi za
ostatnie lata pracy na rzecz Jeleniej
Góry. Jesteśmy przekonani, że intencje
pana prezydenta były dobre, jednak
spoglądając na obecny całokształt
życia miasta - w istotnych częściach
realizacja tych intencji była chybiona.
Uważamy, że widoczną gołym okiem
tendencję zamierania miasta może powstrzymać i odwrócić tylko kompletna
zmiana filozofii programowej. Obecny
zespół pana Zawiły zawiódł i nie spełnił
idei hasła wyborczego, które brzmiało:
Razem zmieniamy Jelenią Górę.
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M. Zawiła rezygnuje i wskazuje na zastępcę

Prezydent nie wystartuje
Zgodnie z zapowiedziami,
19 marca na konferencji
prasowej w jeleniogórskim
Ratuszu prezydent Marcin
Zawiła poinformował o swojej decyzji w sprawie nadchodzących wyborów samorządowych. – Nie będę ubiegał
się o reelekcję, ale z polityki
nie rezygnuję – oświadczył
włodarz miasta.
- To nie jest prosta sprawa, pełnić tę funkcję. Ze względów
osobistych postanowiłem
nie kandydować, ale
ponieważ widzę,
co się dzieje wokół chciałbym
być współautorem porozumienia sił
politycznych,
społecznych,
aby przed
wyborami powstała jedna,
bądź kilka list
wyborczych, ale
żeby łączył je jeden
kandydat na prezydenta
miasta - powiedział Marcin
Zawiła, który swoją funkcję pełni
trzecią kadencję, w tym drugą
z wyboru mieszkańców. Polityk
Platformy Obywatelskiej zapowiada
również, że w wyborach samorządowych wystartuje, ale nie zdecydował,
czy będzie to Sejmik Dolnośląski, czy
Rada Miejska.
Jak podkreśla urzędujący prezydent, jego decyzja daje pole do
negocjacji dla partii politycznych i
organizacji, aby wyłonić wspólnego
kandydata. - Według mojej opinii
dobrym kandydatem byłby Jerzy

Fot. Przemek Kaczalko
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Łużniak, który
ma doświadczenie
i pochodzi z Kalisza, a taki poznaniak
to solidna osobowość, której nam
tutaj potrzeba - stwierdził Marcin
Zawiła.
Obecny na konferencji drugi z
zastępców prezydenta - Piotr Paczóski (SLD) również uważa, że z
szeregów Platformy Obywatelskiej
najlepszym kandydatem będzie Jerzy
Łużniak, ale prosi o czas, aby środowiska polityczne mogły zdecydować,
czy idą wspólnie do wyborów, czy
wystawiają swoich kandydatów. Największą wartością jest czas. Ze

strony PO najlepszym kandydatem
jest Jerzy Łużniak, natomiast SLD
jest partią znaczącą na scenie politycznej i też powinien się pokusić
o wystawienie kandydata. Czy tak
się stanie, zdecydują członkowie
i sympatycy Sojuszu - powiedział
Piotr Paczóski, który podkreśla, że
naturalnym kandydatem jest lider
partii w danym mieście. W Jeleniej
Górze szefem struktur jest właśnie
Piotr Paczóski.
Namaszczony przez prezydenta
kandydat na kandydata nie chciał
wypowiadać się na temat pomysłów
na Jelenią Górę. Prosi, aby poczekać do czasu ogłoszenia decyzji,
a wówczas osoba ubiegająca się o
głosy mieszkańców przedstawi swój
program wyborczy. Jerzy Łużniak
dziękował również za wsparcie i
zaufanie Marcinowi Zawile oraz
Piotrowi Paczóskiemu.
Ogłoszenie kandydata (wspólnego lub nie) ma nastąpić w kwietniu
lub maju br.
Przemek Kaczałko
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SOR już po remoncie
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dobiegła końca.
Dzięki inwestycji o wartości ok. 5
milionów złotych, jeleniogórski SOR
pod względem wyposażenia spełnia
już standardy europejskie. - Na oddziale zmieniło się wszystko. Ciąg
przebiegu pacjentów jest taki, jak to
powinno wyglądać w nowoczesnych
placówkach w Europie i na świecie stwierdził Krzysztof Wolski, ordynator
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Jeleniej Górze. Ordynator przekonuje,
że czas oczekiwania pacjentów na SOR
w Jeleniej Górze wcale nie jest dłuższy,
niż w innych tego typu placówkach, ale
po modernizacji ma być lepiej. - Trzy
stanowiska na triaże (wstępna segregacja pacjentów) pozwolą na szybsze
przygotowanie pacjentów - zapewnia
K. Wolski.
Na terenie SOR-u znajduje się kilka
obszarów. Poza triażem są też obszary:
resuscytacyjno-zabiegowy, wstępnej
intensywnej terapii czy obserwacyjny.
Wraz z nowymi pomieszczeniami,
oddział został wyposażony w nowe
urządzenia.
- Poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców i turystów rośnie - podkreślił Cezary Przybylski, marszałek
województwa dolnośląskiego, a więc
urzędu finansującego WCSKJ.
Na terenie placówki przy ul. Ogińskiego trwają kolejne inwestycje - szpital jest
poddawany termomodernizacji, budowany jest także pawilon onkologiczny.
(P. Kaczałko)
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2018-02-25 godz. 02.00 - 2018-03-25 godz. 05.00
PRACA
DAM PRACĘ
Barman - Zatrudnimy
doświadczonego barmana z
J. Góry lub okolic z własnym
transportem. Praca po południu i wieczorami. Atrakcyjne
wynagrodzenie i napiwki, premia uzależniona od zaangażowania. Luźna atmosfera.
- 570 581 896
Barman / kelner - Czarny
Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni barmana/kelnera. Zapewniamy umowę
o pracę, elastyczne godziny
pracy. CV prosimy wysyłać
na adres mailowy: restauracja@czarnykamien.com - 535
291 086
Barman-Recepcjonista - Przyjmę do pracy na
stanowisko Barman - Recepcjonista. Hotel Pałac Restauracja "Spiż" w Miłkowie. - 885
304 304
Bistro Doner Kebab zatrudni
- Zatrudnimy do gastronomii
osobę z min. doświadczeniem. 13zl/h, umowa, wyżywienie. Więcej informacji pod
tel. lub osobiście w naszym
punkcie przy ul. Grunwaldzkiej 41 - 722 371 722
Biuro Turystyczne z Karpacza zatrudni. Sprzedaż
wycieczek, obsługa klienta,
nienormowany czas pracy,
rodzinna atmosfera, dobre
warunki. - 508 030 859
Brukarz z doświadczeniem - Zatrudnię brukarzy
z doświadczeniem warunki
zatrudnienia do omówienia
indywidualnie zapraszam Proszę dzwonić od 10 do 14 - 502
137 019
Budowa Mirsk-Gryfów-Jelenia - Zatrudnię budowlańca
do prac murarskich, zbrojarskich i ciesielskich. Budowy
na terenie Jeleniej Góry. Oferuję dobrom stawkę. Oczekuje
sumienności i zaangażowania. Tylko normalne i niepijące
osoby. - 575-328-748
Czarny Kamień Resort
& SPA zatrudni kierownika
recepcji z dobrą znajomością
j. angielskiego lub niemieckiego. CV ze zdjęciem proszę wysłać na adres: joanna.
matejewicz@czarnykamien.
com
Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni kelnera/kę. Zapewniamy umowę
o pracę, elastyczne godziny
pracy, atrakcyjne wynagrodzenie. CV prosimy wysyłać
na adres mailowy: restauracja@czarnykamien.com - 535
291 086
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Dr. Schneider zatrudni pracowników produkcyjnych przy
montażu części - 3 zmiany.
Umowa o pracę, bezpłatne
dojazdy z Jeleniej Góry i okolic, bogaty pakiet socjalny:
Lux Med, Multisport, ZFŚS.
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Elewacje docieplenia Firma budowlana z 30 letnim
stażem nawiąże współpracę
przy dociepleniach z ekipami,
brygadami, podwykonawcami,
również zatrudnię pracowników. Tylko osoby z doświadczeniem. 508 936 573
Exact Systems zatrudni do
kontroli jakości tarcz hamulcowych ważących do 12 kg.
w Breidenbach-Niemcy. Praca
w sys. 4-brygadowym na 3
zmiany. Wymagamy p.jazdy
oraz samochodu-zwracamy
koszta przejazdów. - +48 725
260 473 / work@exactsystems.de
Firma Polcolorit SA poszukuje pracowników produkcyjnych. Praca w systemie
zmianowym. Miejsce pracy:
Piechowice. Mile widziane
uprawnienia na wózek
widłowy. Dołącz do nas! Wyślij
CV lub zadzwoń! - 516 005
331, mail: kjania@polcolorit.pl
Firma w Jeleniej Górze
zatrudni pracownika na stanowisko magazyniera. Wymagane prawo jazdy kat.B - 780
166 818
Hotel *** Tango w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza na
umowę o pracę. Praca stała,
dobre zarobki. Prosimy przesyłać CV i LM na adres kierownikgastrodg@onet.pl, tel.
514 561 071
Kelner / barman na weekendy - Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni kelnera
i barmana na weekendy. Cv
prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl, więcej
informacji telefonicznie - 606
991 160
Kelner w restauracji hotelowej - Zatrudnię na stałe,
pełen etat, stanowisko kelner, obsługa gości w hotelu
z elementami recepcji, godz
7:0-19:0 lub 14:0-22:0. Atrakcyjne wynagrodzenie, zgrany
zespól, miła atmosfera.recepcja@hotelbella.pl - 606 549
175
Kelner/barman Szklarska Poręba - Czarny Kamień
w Szklarskiej Porębie zatrudni
barmana/kelnera. Zapewniamy umowę o pracę, elastyczne godziny pracy. CV
prosimy wysyłać na adres
mailowy: restauracja@czarnykamien.co - 535 291 086

Kelnerka - Zatrudnimy
osobę z doświadczeniem
na stanowisko kelnerka-barmanka. Praca po 15 do późna.
Osoby tylko z J. Góry bądź
okolic posiadające własny
transport. Wysokie napiwki.
Miła atmosfera. Umowa.
Bonusy - 570 581 896
Kelnerka 20zl/h - Zatrudnię kelnerkę 18-25 do pracy w
centrum JG (tylko z doświadczeniem) z JG lub okolic
(tylko z transportem). Praca
w weekend do późna i w tygodniu od 16 do 23+. Znajomość
parzenia kaw, koktajle, język
obcy. - 570 581 896
Kierowca emeryt - Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni kierowcę - emeryta.
Więcej informacji na temat
oferty telefonicznie. - 606
991 160
Kierowca kat. B - Zatrudnimy kierowcę - dostawce do
pracy w restauracji. Wymagania: Książeczka sanepid. Dyspozycyjność. Nie oczekujemy
doświadczenia -Wszystkiego
nauczymy! Zapewniamy:
dobre wynagrodzenie oraz
atmosferę - 519 191 907
Kie r ow n ik Recepcji Czarny Kamień Resort & SPA
zatrudni kierownika recepcji z
dobrą znajomością j. angielskiego lub niemieckiego. CV
ze zdjęciem proszę wysłać
na adres: joanna.matejewicz@czarnykamien.com 602 645 390
Kontroler Jakości- Breidenbach - Exact Systems
zatrudni do kontroli jakości
tarcz hamulcowych. Praca w
syst. 3-zmianowym i IV -brygadowym. Wymagamy prawa
jazdy, samochodu i okresu
ubezpieczeniowego w Polsce- zwracamy koszta przejazdów. - +48 725 260 473 /
work@exactsystems.de
Kucharz /pomoc kuchenna
- Czarny Kamień zatrudni
kucharza z doświadczeniem
i pomoc kuchenną. Zapewniamy umowę o pracę. CV
prosimy wysyłać na adres:
kuchnia@czarnykamien.com
- 535 291 086
Kucharz 20zł/h - Zatrudnię
kucharza (tylko z udokumentowanym doświadczeniem).
5dni od 16-24 również w
weekendy i święta. Tylko
osoby doświadczone mogące
poszczycić się osiągnięciami
i ukończonymi kursami. Chętnie uczeń - 570 581 896
Kucharz i pomoc kuchenna
- Czarny Kamień zatrudni
kucharza z doświadczeniem
i pomoc kuchenną. Zapewniamy umowę o pracę. CV
prosimy wysyłać na adres:
kuchnia@czarnykamien.com
- 668 032 101

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Kucharz Jelenia Góra
- Restauracja Mazurkowa
Chata zatrudni kucharza.
Zapewniamy umowę o pracę,
wysokie wynagrodzenie. CV
prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl więcej
informacji telefonicznie - 606
991 160
Kucharz Szklarska Poręba
- Restauracja Czarny Kamień
zatrudni kucharza z doświadczeniem. Zapewniamy umowę
o pracę. CV prosimy wysyłać
na maila: recepcja@czarnykamien.com - 535 291 086
Kucharz/ pomoc doświadczona - Zatrudnię na stałe,
pełen etat lub część kucharza lub doświadczoną pomoc
kuchenną do restauracji hotelowej w Cieplicach. Czysta,
dobrze zorganizowana kuchnia, zgrany zespół. Praca
12:30-22:30 lub weekend 606 549 175
Magazynier - wydawca
- Dr. Schneider zatrudni
magazynierów i magazynierów logistyki wewnętrznej z
uprawnieniami do obsługi
wózków widłowych. Praca
trzyzmianowa, bezpłatne
dojazdy, tanie obiady w kantynie, comiesięczne premie.
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Magazynier Logistyki
Wewnętrznej - Dr. Schneider
zatrudni 5 osób na stanowisko magazyniera logistyki
wewnętrznej. Wymagane
uprawnienia do obsługi wózków widłowych oraz gotowość
do pracy na 3 zmiany. Nowe,
wyższe stawki miesięczne.
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Magazynier motoryzacja - Poszukujemy pracownika stanowisko magazynier
firma motoryzacyjna Martex
Truck. Wymagania obsługa
komputera, prawo jazdy kat
b, znajomość branży motoryzacyjnej. CV na adres janusz.
chedoszko77@gmail.com 732 990 790
Montaż stolarki - Podejmę
współpracę z montażystami
stolarki pcv i alu. Miejsce
pracy: Karpacz, Szklarska
Poręba. Umowa, terminowe
wynagrodzenia. - 510 073
756
M o n ta ż e o k i e n p c v Nawiążę kontakt z grupami i
pojedynczymi montażystami
stolarki budowlanej zewnętrznej - pcv i alu. Miejsce pracy:
Karpacz. Umowa. Stałe co
miesięczne wynagrodzenia.
wojcieciech.lysiak@sunet.
com.pl - 510 073 756
Montażysta w Simet SA
- Montaż ręczny elementów
elektrotechnicznych, w systemie produkcyjnym. Wykształcenie zawodowe. Orzeczona
niepełnosprawność, będzie
dodatkowym atutem. Simet
SA jest Zakładem Pracy Chronionej. - zvioletta@simet.com.
pl, tel. 519 132 129
Nawiążę stałą współpracę
z grupami montażowymi stolarki budowlanej. Umowa,
stałe, terminowe rozliczenia. Miejsce pracy: Karpacz,
Szklarska Poręba. Kontakt:
wojciech.lysiak@sunet.com.
pl - 510 073 756
Oligofrenopedagoga
zatrudnię - Oraz: nauczyciela terapii pedagogicznej
(reedukatora), Terapeutę
pedagogicznego, Nauczyciela pedagogiki specjalnej, Terapeutę zajęciowego,
Nauczyciela terapeutę - 795
012 221

Operator koparki Kop-ład
- Zatrudnię operatora z uprawnieniami najlepiej na koparkę
i koparko ładowarkę Warunki
zatrudnienia do omówienia
indywidualnie zapraszam Proszę dzwonić od 10 do 14 - 502
137 019
Operator prasy Polcolorit S.A. - Firma Polcolorit S.A. poszukuje operatora
prasy. Praca w systemie zmianowym w ruchu ciągłym.
Miejsce pracy: Piechowice.
Mile widziane uprawnienia
na wózek widłowy. Dołącz do
nas! Wyślij CV lub zadzwoń!
- 516 005 331, mail: kjania@
polcolorit.pl
Opiekun do Parku Seniora
- Park Seniora w Sosnówce,
rekrutuje do Zespołu kolejnych Opiekunów. Tylko Opiekunowie z wykształceniem
kierunkowym i doświadczeniem w pracy w domach
zamieszkania zbiorowego:
DPS, ZOL, sanatorium itp. 662 700 251
Pani do lepienia pierogów
- Restauracja Mazurkowa
Chata zatrudni panią do lepienia pierogów i wyrobów mącznych. Praca na pełen etat.
Więcej informacji telefonicznie - 606 991 616
Pani do lepienia pierogów Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni panią do lepienia
pierogów i innych produktów
mącznych. Pełen etat. Więcej
informacji telefonicznie - 606
991 160
Pensjonat w Karpaczu
zatrudni kucharza. Praca
na umowę, wynagrodzenie
6.500,00 PLN netto. CV proszę wysyłać na e-mail : dstachura58@gmail.com Praca
od zaraz. - 790 333 696
Pilne. Praca opieka Berlin
1450€ - Opiekunka z komunikatywnym niem. do opieki
samotnego pana: 77l/ 75kg,
rozpoczynająca się demencja, porusza się na wózku,
potrzebuje tylko transferu przy
wstawaniu.Um.zlec.1450€/
m-c+ premia świąt.100€ - 538
109 848
P o k o j o wa S z k l a r s k a
Poręba - Czarny Kamień
Resort & SPA zatrudni pokojową. CV proszę wysłać na
adres: joanna.matejewicz@
czarnykamien.com - 697 353
685
Pomoc do kuchni Niemcy Szukam kobiety do pomocy w
kuchni w restauracji w Niemczech. Praca jest legalna z
zakwaterowaniem i wyżywieniem i od zaraz. Proszę o
informacje o sobie może być
SMS - 0049 15237844897
Pomoc kuchenna - Czarny
Kamień zatrudni osobę na
stanowisku pomoc kuchenna.
Zainteresowanych proszę
o przesłanie CV na maila:
recepcja@czarnykamien.com
lub kontakt pod numerem tel:
535 291 086
Pomoc kuchenna - Zatrudnimy osobę z doświadczeniem w gastronomii. Proste
prace związane z przygotowywaniem potraw, prace
porządkowe. Od 15-23 (ponczw) i 14-24 (weekend). Tylko
z J. Gory lub okolic z własnym
transportem - 570 581 896

Pomoc kuchenna Cieplice Zatrudnię na pełen lub część
etatu pomoc kuchenną z
doświadczeniem do Hotelu
Bella w Cieplicach. Praca
w zgranym zespole, dobre
warunki, elastyczne godziny
pracy-popołudniowe. Kontakt tel. lub osobiście - 606
549 175
Pomoc kuchenna/ kucharz
- Czarny Kamień zatrudni
kucharza z doświadczeniem
i pomoc kuchenną. Zapewniamy umowę o pracę. CV
prosimy wysyłać na adres:
kuchnia@czarnykamien.com
- 535 291 086
Poszukuję kucharza Poszukuje kucharza bądź
kogoś z potencjałem na
kucharza, który chętnie nabierze doświadczenia. Godziny
pracy od 13:00-21:00 Dwa
dni wolnego. Spokojna i przyjemna atmosfera. - 504 052
020
Praca kierowca kurier z
doświadczeniem - Praca kierowca kurier z doświadczeniem kat.b - 601 561 366
Praca na nocną zamianę zatrudnimy osobę do krojenia
i pakowania pieczywa w Piekarni w Cieplicach praca od
24/h więcej szczegółów pod
nr telefonu - 603 333 288
Pracownicy produkcyjni
- Firma FLYWOOD w Karpnikach zatrudni pracownika
Produkcyjnego. Nie wymagamy doświadczenia. Oferujemy umowę o pracę i wysokie
wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na e-mail: office@flywood.pl - 730 113 285
Pracownik działu służby
pięter - W związku z ciągłym rozwojem firmy, chętnie
zatrudnimy osobę do działu
służby pięter. Praca w miłym
zespole :) Cv można kierować
na maila: recepcja@ksiezagora.com.pl. - 601 358 977
Pracownik produkcyjny Dr. Schneider zatrudni pracowników produkcyjnych.
Praca w systemie trzyzmianowym. Bezpłatny dojazd do i
z pracy z Jeleniej Góry i wielu
innych miejscowości. Praca
dla kobiet i mężczyzn. - rekrutacja@dr-schneider.com
Produkcja/Kontrola
Niemcy - Exact Systems
zatrudni do kontroli jakości
tarcz hamulcowych ważacych do 12 kg. w Breidenbach-Niemcy. Praca w sys.
4-brygadowym na 3 zmiany.
Wymagamy p.jazdy oraz
samochodu-zwracamy koszta
przejazdów. - +48725 256 386
/ work@exactsystems.de
Ratownik - Hotel w Karpaczu zatrudni pracownika do
obsługi basenu. Cv na adres
manager@hotelartus.pl - 602
126 895
Ratownik na basen - Karpacz - Hotel Gołębiewski w
Karpaczu zatrudni ratowników. Wymagane uprawnienia WOPR i KPP. CV proszę
wysyłać na e-mail : basen.
karpacz@golebiewski.pl - 503
011 955
Recepcja-Hotel bella
Cieplice - Zatrudnię na recepcję z elementami obsługi gości
w restauracji. Praca w kameralnym hotelu, miła atmosfera,
elastyczne godziny pracy.
Wymagany j.niem lub ang,
miła aparycja. CV na recepcja@hotelbella.pl - 606 549
175

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

Recepcjonistka - Kelnerka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni
pozytywną i zorganizowaną
osobę na stanowisko recepcjonistka-kelnerka. Kontakt:
502 333 379 lub biuro@karkonoski.com
Recepcjonistka - Pensjonat Karkonoski w Karpaczu zatrudni recepcjonistkę.
Kontakt: 502 333 379 lub
biuro@karkonoski.com
R e s ta u r a c j a M a z u r kowa Chata zatrudni kucharza z doświadczeniem. CV
prosimy wysyłać na kontakt@mazurkowachata.pl.
Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160
Senior24 praca w Niemczech - Legalna praca dla
opiekunek osób starszych
w Niemczech. Bardzo dobre
warunki pracy i zatrudnienia. Wymagamy min.
komunikatywnej znajomości j.niemieckiego.Senior24
Wolności 25 (za Biedronką)
tel. 757 141 099
Serwisant urządzeń
montażowych - Dr. Schneider zatrudni Serwisanta
urządzeń montażowych:
wykształcenie techniczne,
doświadczenie w obszarze
utrzymania ruchu w firmie
produkcyjnej wykorzystującej systemy automatyki
przemysłowej, SEP - rekrutacja@dr-schneider.com
S p e c j a l i s ta d s . B H P
i P P O Ż - D r. S c h n e i d e r
poszukuje Specjalisty
ds. BHP i PPOŻ. Wymagamy minimum 2 letniego
doświadczenia w pracy na
ww. stanowisku w firmie
produkcyjnej oraz wykształcenia kierunkowego. - rekrutacja@dr-schneider.com
S p r z e d aw c a - s k l e p
z tkaninami - Zatrudnię
( umowa o pracę) sprzedawcę do sklepu z tkaninami (odmierzanie ,cięcie,
obsługa kasy, doradztwo),
doświadczenie w handlu,
mile widziana ogólna orientacja w krawiectwie. - 602
692 511

Stefczyk Finanse
zatrudni! - Poszukujemy
Opiekuna Finansowego do
oddziału w Jeleniej Górze.
Jeżeli posiadasz wykształcenie co najmniej średnie
maturalne oraz wysoką
motywację to wyślij swoje
CV: estera.wertelecka@
kasystefczyka.pl - 605740-104
Super kasa, łatwa praca Pilnie poszukujemy kobiet
i mężczyzn do kontroli
jakości komponentów z
branży Automotive. Oferujemy atrakcyjną stawkę
godzinową, umowę zlecenie, prostą przyjemną
pracę. Więcej info pod nr
tel. - 535-681-784
Szef Kuchni Jelenia
Góra - Przyjmę do pracy
w restauracji Mazurkowa
Chata doświadczonego
S z e f a k u c h n i . Wy m a g a nia: doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu
kuchnią oraz personelem.
Wynagrodzenie od 6000 zł
+ premia uznaniowa. - 606
991 160
Ulotkarz - Poszukuję
rzetelnej osoby do roznoszenia ulotek na terenie
miasta Jeleniej Góry. - 668
682 334
U lt i m a A u t o z a t r u d n i
- Ultima Auto zatrudni
mechaników, elektryków i
elektroników samochodowych Serwisie Skody i Kia
w Jeleniej Górze. Aplikacje prosimy przesyłać na
adres praca@ultima-auto.
p l l u b w s i e d z i b i e firmy
przy ul. Fałata 1 w Jeleniej Górze - praca@ultima-auto.pl
U lt i m a A u t o z a t r u d n i
- Ultima Auto zatrudni
pracowników na stanowiska: mechanik samochodowy i elektromechanik
w serwisie Skody w Jeleniej Górze. Aplikacje prosimy przesyłać na adres
praca@ultima-auto.pl lub
w siedzibie firmy przy ul.
Fałata 1 w Jeleniej Górze
- praca@ultima-auto.pl
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U lt i m a A u t o z a t r u d n i
sprzedawcę - Ultima Auto
zatrudni sprzedawcę
samochodów nowych w
Salonie Kia w Jeleniej
Górze. Aplikacje prosimy przesyłać na adres
praca@ultima-auto.pl lub
w siedzibie firmy przy
ul. Fałata 1 w Jeleniej
Górze
Wykonanie docieplenia 1500m2 - Zlecę wykonanie docieplenia oraz
nawiąże współpracę z
brygadami,p odwykonawcami, ewentualnie zatrudn i ę p r a c o w n i k ó w. Ty l k o
osoby z doświadczeniem.
Praca na terenie Jeleniej
Góry. Więcej info 508 936
573
Zatrudnię - Poszukuję
pracownika do kebaba
w Łomnicy najlepiej z
doświadczeniem . CV na
adres robertdomagala83@
gmail.com więcej info pod
tel 661-507-605
Zatrudnię dekarzy tel.
793 676 758
Z at r u d n i ę k u c h a r z y
w przedziale wiekowym
18-25 lat. Nie wymagamy
doświadczenia- wszystkiego nauczymy:) Jedyne
co musisz posiadać to
książeczka sanepid. i
pozytywną energię :) 519 191 907
Zatrudnię! Spawacza,
ślusarza, tokarza i frezera. Tel. 695 681 574
Z at r u d n i m y k i e r o w c ę
do rozwożenia posiłków.
Więcej informacji pod nr
tel. lub osobiście ul. Grunwaldzka 41 Bistro Doner
Kebab - 722 371 722
Z at r u d n i m y n a u c z y cielkę - Przedszkole Niepubliczne w Karpaczu ul.
Okrzei 3 zatrudni nauczycielkę - 501 181 923
Zlecę wykonanie docieplenia - Zlecę wykonanie docieplenia budynku.
Wy s o k o ś ć b u d y n k u 8 m .
Zapewniam rusztowanie.
Więcej informacji; 790
827 923

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Kupię felgi stalowe lub
aluminiowe 5x100 r 16 693 245 008

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Części Jelenia Góra Prowadzimy sprzedaż
używanych części samochodowych większości
marek. Ponad 200 aut w
demontażu. Codzienne
dostawy Możliwość negocjacji cen Gwarancja rozruchowa - 533 533 443

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

MOTORYZACJA
KUPIĘ
A u to s k u p J e l e n i a G .
796508957 - kupię samochody cale uszkodzone powypadkowe odbieram własnym
transportem, Jelenia Góra i
okolice gotówka od ręki. - 796
508 957
Auto złomowanie skup aut
- Kupię każde auto stan techniczny obojętny całe uszkodzone płatne gotówką odbiór
własnym transportem dokumenty do wyrejestrowania
na miejscu dobre ceny serdecznie zapraszam - 721
912 463
Autoskup uszkodzone
796508957 - Kupie różne
samochody osobowe terenowe dostawcze, również
sprowadzone (angliki) odbieram własnym transportem. 796 508 957
Kupię każde auto stan techniczny obojętny całe uszkodzone płatne gotówką odbiór
własnym transportem dobre
ceny serdecznie zapraszam
- 721 912 463
Kupię każdy samochód złomowanie - Skup samochodów, legalne zaświadczenia o
kasacji, dojazd do klienta, najlepsze ceny - 792 182 217
Skup Aut 796 50 89 57 Kupie różne samochody cale
uszkodzone osobowe terenowe dostawcze , również
sprowadzone (angliki) odbieram własnym transportem.
Jelenia Góra Lubań Bolków i
okolice - 796 508 957

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

29 maja2018
2017 r.r.
26 marca

Sprzedam VW Passat
combi 1,9TDI 2005r - Sprzedam VW Passat combi 1,9TDI
2005r nawigacja VW, full
wypas oprócz skóry, cena
10800 zł, postój Kamienna
Góra tel. 887 344 009 - 887
344 009
Sprzedam Vw Polo 2006r,
1,4tdi - Witam. Mam do sprzedania vw polo rocznik 2006.
69KM, ekonomiczne, stan
dobry. Po więcej informacji
zapraszam do kontaktu. cena
9,800zl do negocjacji. - 691
204 062
Sprzedam VW Touran 2006r
siedmioosobowy - Sprzedam
VW Touran 2006r siedmioosobowy 1,9TDI, nie wymaga
nakładów finansowych, rok w
Polsce el. 603 139 918

ANONSE
MATRYMONIALNE
Eromasażyk 130 godz.
Sympatyczna 37lat zgrabna
z ładnym biustem 2 i fajnym
tyłeczkiem zaprasza na chwile
nie codziennych przyjemności
od 12-19 - 730 497 616
Poznam panią do spotkań Ja 43 lata, wysoki i postawny,
bez nałogów, lubiący aktywny
wypoczynek, poznam panią
szczupłą/normalnej budowy
do spotkań towarzyskich, z
Karpacza, Jeleniej Góry lub
bliskich okolic. Na początek
SMS. - 663 865 393
Rozpieszczę elokwentną
kobietę - Facet na poziomie
39 rozpieści kobietę w życiu i
byciu, tak by wzbudzać razem
endorfiny...i nie jest to oferta
sponsoringu. Jak śmiałości
Ci wystarczy to zapraszam
do kontaktu. Facet - 784 264
269
Szukam dziewczyny do
DDLG - Mam 35 lat i jestem z
Jeleniej. Szukam dziewczyny
zainteresowanej tematem
DDLG. Jeśli jesteś zainteresowana to pisz śmiało. - taktutajiteraz@protonmail.com
Szukam normalnego pana
mobilnego na resztę życia,
wiek 62-65 bez nałogów,
zadbanego, szczupłego,
wysokiego. Ja wdowa 62 l,
miła aparycja, usytuowana,
szczupła, 1.71cm wzrostu,
blond, tylko poważne oferty
tel. 731 760 014
Hej, Zapłacę Pani za pokazanie cipy (nic poza tym),
cenie sobie dyskrecje proszę
na początek o kontakt e-mail.
Możliwa dłuższa współpraca toja1993@superbox.pl

GKGOPR sprzedaje skuter śnieżny Yamaha/2005r.
Przeb.2897km.Cena wywoławcza 12 000 zł. Oferty w
kopertach do 22.03.2018 r.
-. 10:00. Adres: Sudecka 79
Jel. Góra. Otwarcie ofert niejawne. Pytania i oględziny poj.
8-15, tel: 605 672 583
Passat B5FL 1.9TDI 175KM
- Sprzedam passata 2003rok
248tys przebiegu xenony 6cio
stopniowa skrzynia tempomat
itd. więcej udzielę telefonicznie przegląd i oc do czerwca
11000zł do negocjacji - 667
364 458
Sprzedam auto Nissan
Micra 1997r, 5 drzwiowy, stan
dobry, ważne OC i przegląd,
cena 1500 zł do negocjacji tel.
691 551 626
USŁUGI
Sprzedam auto Peugeot
BUDOWLANE
206 SW stan bdb, pali na
dotyk, klima, 2 poduszki pow., Brukarz szuka - Brukarz
wspomaganie, przegląd do po godzinach lub w weekendy
03.2019 tel. 601 988 437
szuka fuch - 513 843 620
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Dekarstwo blacharstwo
- Wykonujemy pracę różnego
rodzaju pokryć dachowych
dachówka blachodachówka
papa gonty wraz z orynnowaniem, montażem okien
połaciowych i obróbkami blacharskimi. Na pracę udzielam 5 letniej gwarancji - 503
552 620
Kanalizacja - udrożnianie i czyszczenie odpływów.
Hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Montaż okien i drzwi - Montaż i sprzedaż okien PCV 531 960 733
Ogrodzenia Panel Siatka
Montaż - Wykonam montaż
ogrodzenia z paneli/siatki z
podmurówka lub bez. Wykonuje bramy i furtki pod wymiar
i kolor. Oraz naprawa, spawanie, czyszczenie, malowanie
obecnego ogrodzenia. - 733
349 313
Płytki łazienki remonty Wykonujemy remonty łazienek oraz wszelakie prace
związane z płytkami , kompleksowo remontujemy mieszkania służymy fachowym
doradztwem oraz solidną i
rzetelną pracą . - 792 180
534
Usługi - Profesjonalnie,
duże doświadczenie w kładzeniu schodów, podestów z
kamienia granitu ceramiki itp.
tel.+48 530456748
Wykonam remont łazienki,
płytki, regipsy, oświetlenie,
zabudowa wanny, wc, oraz
inne prace wykończeniowe.
Solidnie i w atrakcyjnej cenie.
- 693 484 063
Wymiana okien i drzwi Wymiana okien i drzwi promocyjne ceny na okna PCV
- 531 960 733

USŁUGI
EDUKACYJNE
Part Time fluent english
and russian, mail: citizenac@
wp.pl

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Awarie i montaże instalacji
- Usuwanie awarii oraz montaż instalacji elektrycznych w
przemyśle i budownictwie 697 081 472

USŁUGI
FINANSOWE
10.000 zł na dowód osobisty ! - Nowa firma pożyczkowa. Pożyczka od 1.000 zł
do 10.000 zł na dowód osobisty. Akceptujemy każdy
rodzaj dochodu. Nie dzwonimy do pracodawcy. Niskie
raty, szybka wypłata gotówki.
Zapraszamy tel. 690 198
988
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og£oszenia
ROZMAITOŒCI

26 maja
29
marca
2017
2018
r. r.

10000zł od 1 dnia działalności - Pożyczka od 1.000 zł do
10.000 zł na 24 miesiące już od
1 dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej.
Podchodzimy elastycznie do
negatywnych wpisów w bazach.
Decyzja przez telefon. Zadzwoń
- 690 198 988
Bank odmówił Ci kredytu?
Masz negatywne wpisy w
bazach? Teraz to nie problem!
My nie potrafimy odmawiać!
Zadzwoń do Nas: 502 723 783
Gotówka bez wychodzenia
z domu - chwilówka z obsługą
w domu. Zadzwoń złóż wniosek
i czekaj na przedstawiciela, to
takie proste. Tel 731 075 675
Każdy może pożyczyć taką
sumkę - Poszukujesz korzystnej
pożyczki i zależy Ci na czasie?
Dobrze trafiłeś! Zaufana firma z
kilkunastoletnim stażem, której
zaufało już tysiące ludzi! zaufaj i
Ty! Wypełnienie wniosku nic nie
kosztuje - 665 928 864
Konsolidacje chwilówek! Zlikwidujemy Twoje Chwilówki!
Likwidujemy zobowiązania z
tytułu chwilówek i rozkładamy
kapitał na dogodne miesięczne
rat! Zadzwoń i dowiedz się więcej: 502 723 783
Konsolidacje kredyty do
550000 - Kredyt gotówkowy,
konsolidacyjny od 5.000 zł do
550.000 zł. Okres spłaty nawet
na 144 miesiące. Uproszczone
procedury kredytowe, nie pobieramy opłat za obsługę. Zadzwoń
i umów się na spotkanie. - 690
198 988
Kredytowy zawrót głowy Oferta wielu firm pożyczkowych
*pożyczki ratalne do 48 m-cy
*chwilówki *konsolidacje *na
oświadczenie tel. 731 075 675
Masz problemy finansowe?
Pomogę - Pożyczka bez BIK
bez zbędnych formalności do 25
000 zł Zadzwoń! 665 928 864
Miałeś pożyczkę z 1 Maja
? - Uzyskaj odszkodowanie.
Dotyczy wszystkich umów z
ubezpieczeniem. Prowadzimy
pełne postępowanie sądowe.
Otrzymasz 50 % uzyskanego
odszkodowania i to bez żadnych opłat wstępnych. Więcej
info telefonicznie. - 690 198
988

Na dowód od 1000zł do
40.000zł - Szybka pożyczka
pozabankowa bez sprawdzania BIK-u. Wystarczy dowód
osobisty. Akceptujemy każdy
rodzaj dochodu. Niskie raty miesięczne. Wypłata w gotówce,
lub na konto. Zadzwoń ! 690198-988
Pożyczka dla bezrobotnych
- Szybka pożyczka od 1.000 zł
do 10.000 zł na dowód osobisty. Akceptujemy osoby bezrobotne, oraz uzyskujące zasiłki,
świadczenia 500+, alimenty.
Niskie raty miesięczne, od 6-36
rat. Zadzwoń ! - 690 198 988
Pożyczka na świadczenie - Pożyczka na oświadczenie. Akceptujemy różne formy
dochodu. Okres kredytowania
nawet do 36 miesięcy. Nie czekaj, zadzwoń i umów się na spotkanie 724-104-631
Pożyczka na co tylko chcesz
- - Poszukujesz źródła szybkiej pożyczki? - Zadzwoń! Na
pewno się dogadamy! - Wystarczy umowa o dzieło, zlecenie
lub o pracę. - Także dla emerytów, rencistów , osób prowadzących działalność gospodarczą
- 665 928 864
Pożyczka na co tylko chcesz
- - Dla emerytów, rencistów Na umowę o pracę, zlecenie, o
dzieło - Wysokie kwoty udzielanych pożyczek - Korzystny
okres ratalny *RRSO 89,93%
- 665 928 864
Pożyczka na oświadczenie!
Szybko, sprawnie i tanio! Tel.:
502-723-783
Pożyczka na oświadczenie! Bez zbędnych formalności,
szybko sprawnie i tanio ! Tel.:
502-723-783
Pożyczka na twoje wydatki
- Jeśli masz umowę o pracę/
zlecenie, emeryturę, rentę, własną działalność gospodarczą.
Zadzwoń już teraz i zapytaj o
szczegóły. Minimum formalności, możliwość odroczenia rat.
- 724-104-631
Pożyczka na zakup samochodu - Na dowód osobisty, nie
weryfikujemy dochodów, oraz
zatrudnienia. Okres spłaty od
12-48 miesięcy. Akceptujemy
osoby zadłużone. Finansujemy samochody od 2006 roku.
Kwota pożyczki od 6.000 zł do
100.000 zł - 690 198 988

Pożyczka od 500zł do 75.000
zł - Szybka pożyczka na każdy
rodzaj dochodu, również 500+,
alimenty, itp. Niskie raty miesięczne. Akceptujemy klientów
z negatywną historią kredytową.
Wypłata gotówki w 15 minut.
Zadzwoń ! 690-198-988 Pożyczka oddłużeniowa do
25000 - Od 2.500 zł do 25.000
zł w 1 dzień i to wszystko na
oświadczenie. Akceptujemy
każdego klienta ze złą historią
kredytową - wystarczy, że masz
Gwaranta. Dogodne raty miesięczne nawet na 4 lata. - 690
198 988
Pożyczka w 24h bez BIK
- -Pożyczki do 25 000 zł -Bez
BIK -Raty od 6 do 36 miesięcy
-Umowy zlecenie, o dzieło, o
pracę -Dla emerytów i rencistów
Zadzwoń lub wyślij SMS i zapytaj o szczegóły! 665-928-864
Pożyczka w Profi Credit Pożyczka w Profi Credit do
25,000zł. Tel.: 668-682-334
(koszt połączenia zgodny z
taryfą operatora) RRSO 89.93%
RRSO – Rzeczywista Roczna
Stopa Oprocentowania - 668682-334 (koszt połączenia
zgodny z taryfą operatora)
Pożyczka! Decyzja w 15
min! - Poszukujesz szybkiej
pożyczki? Dobrze trafiłaś/eś !
Udzielamy pożyczek od 1000 zł
do .... zł Korzystny okres ratalny.
Zadzwoń: 731-377-456
Pożyczki bez BIK dla Każdego - Odmówiono Ci kredytu?
Jeśli tak to trafiłeś idealnie! ->
Mając już umowę o DZIEŁO
możesz stać się naszym klientem -> Raty od 75 zł -> Możliwy
dojazd do klienta ZADZWOŃ!
Na pewno się dogadamy! - 665
928 864
Pożyczki bez BIK i KRD
- - Poszukujesz źródła szybkiej pożyczki? - Zadzwoń! Na
pewno się dogadamy! - Wystarczy umowa o dzieło, zlecenie
lub o pracę. - Także dla emerytów, rencistów - nie sprawdzamy osób w BIK i KRD! - 665
928 864

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

Pożyczki i kredyty
szybko - Na oświadczenie
do 10 tysięcy, każdy rodzaj
dochodu, minimum formalności, decyzja 15 minut.
Oferta 30 firm pożyczkowych i banków w jednym
miejscu. Pośrednictwo darmowe, biuro w Piechowicach 882 091 777
Pogotowie Finansowe!
- Pogotowie Gotówkowe!
Szybka wypłata środków!
Minimum formalności!
Akceptujemy różne źródła dochodów! Możliwość
wnioskowania w Naszym
biurze lub wizyta doradcy
u Klienta! Zadzwoń: 502
723 783
Pogotowie Finansowe!
- Pogotowie Gotówkowe!
Szybka wypłata środków!
Minimum formalności!
Akceptujemy różne źródła dochodów! Możliwość
wnioskowania w Naszym
biurze lub wizyta doradcy u
Klienta! Tel.: 502-723-783
Propozycja pożyczki
w 3 minuty - Potrzebujesz pomocy finansowej?
Zadzwoń - Pomożemy! - nie
sprawdzamy BIK - raty od
79 zł miesięcznie Zadzwoń
i dowiedz się więcej! 665
928 864
Szybkie Pożyczki!
- Szybka wypłata środków! Minimum formalności!
Akceptujemy różne źródła dochodów! Możliwość
wnioskowania w Naszym
biurze lub wizyta doradcy
u Klienta! Nie czekaj,
zadzwoń i poznaj szczegóły! - 502 723 783

USŁUGI
KSIĘGOWE
Księgowość, Podatki,
Kadry BHP - Kancelaria
Podatkowa TAX. Jelenia
Góra, Wolności 17a/1.
Podatki księgowość JPK
kadry płace BHP profesjonalnie. Reprezentacja w
czasie kontroli i postępowań.(długoletnie doświadczenie). - 510 243 264

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w w
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USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto do ślubu - potrzebujesz
auta do ślubu ? wraz z kierowcą
posiadamy dla Państwa pięknego mercedesa CLA AMG
kolor biały wszelkie informacje
pod nr tel - 510 822 838
Naprawa skuterów - 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
Zespół Family - Trzyosobowy
zespół, dwie wokalistki, wokalista, saksofon, gitara. Bogaty
repertuar. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wesel.
tel. 605 210 566

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Doświadczona opiekunka
zaopiekuje się dzieckiem, osobą
starszą tel. 504 545 522
Zaopiekuje się osoba starszą lub starszym małżeństwem
w zamian za mieszkanie, teren
Jeleniej Góry, proszę o poważne
oferty tel. 798 692 607

USŁUGI
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Domowy hotel dla zwierząt
- Przyjmujemy pod opiekę psy
do 15 kg, koty, ptaki i gryzonie.
Pupile przebywają w domowej atmosferze pod troskliwą
opieką. Karmienie odbywa się
według wskazówek właściciela.
Hotel mieści się w Lubaniu - 501
142 694

USŁUGI
RÓŻNE
Naprawa pralek odkurzaczy,
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25
tel. 603 835 483
Podnośnik Koszowy wynajem - Oferujemy wynajem podnośnika koszowego
do prac na wysokości takich
jak: -Wycinka drzew i gałęzi,
-Mycie okien i elewacji, -Montaż
anten, bilbordów oraz instalacji
elektrycznej itp. Wys. robocza
11m. - 660 398 840
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, zawiasów, uszczelek
i szyb. Regulacja, konserwacja, regeneracja okuć. Montaż
nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń antywyważeniowych. Robert - 607 720
825
Tapicerstwo od A do Z
szeroki wybór tkanin , wymiana
tapicerki i wszelkiego rodzaju
naprawy 17 lat doświadczenia Dojazd do klienta , wycena
i transport gratis tel. 880 044
951
Toczenie metale żeliwa poliure - Przyjmę zlecenie toczenia
różnych elementów. Możliwości
produkcyjne 300mmX1000mm
Zapraszam - 731 507 983
Usługi Ogrodnicze IL FIORE
- Kompleksowe usługi ogrodnicze profesjonalnym sprzętem.
Zapraszam do zapoznania się
z pełną ofertą Naszej firmy.
Możliwość wykupienia abonamentu na usługi ogrodnicze 506 922 322

CHIRURDZY ONKOLODZY
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
'U:LHVĄDZ-DQLN
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
CHOROBY PIERSI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE

5(-(675$&-$bb
USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów. Karcher,
Bosch - Pranie dywanów, wykładzin, sof, kanap, foteli, krzeseł,
kompletów wypoczynkowych
itp. Sprzęt i środki firmy Karcher,
Bosch Profesjonal. Teraz promocje na wszystkie usługi prania. Zapraszam - 733 354 815
Szklarska Poręba pokojowa
- Zatrudnię panią z doświadczeniem w sprzątaniu pokoi. - 501466-776

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Xbox 360 mega okazja! + 20
płyt z grami + bonusy! - xbox360
w bardzo dobrym stanie - kinect
- uchwyt na tv hamma na kinect
- 2 pady - kabel hdmi - zasilacz
dodatkowo 20 gier: - fighters
uncaged - dance central - my
self defence coach - kinect joy
ride - kinect adventures - kinectimals - forza motootsport 3
- your shape fitness evolved kinect sports najlepsza kolekcja 2 płyty - wiedźmin zabójcy
królów - pes2011 - ninja golden - 2014 fifa word cup brazil
- diablo III - enemy front - call
of juarez wiezy krwi - minecraft
- fifa 12 - hawx2 cena 1000 zl
dodatkowo!: - kierownica rajdowa na PC i PS2 RW-1009
catalunya racing wheel oraz 3
gry na PC: - toca race driver 2 wings of prey skrzydła chwały gt legends oraz bonus specjalny
cala kolekcja płyt dvd wydane
przez ospreya! - kolory wojny wielkie bitwy historii 98 płyt dvd!
- 509 208 913

Lotniska itp tanio transport - Szybko, tanio i wygodnie
dotrzesz do celu z doświadczonym kierowcą (taxi), ceny
do uzgodnienia przez telefon,
im dalej tym stawka za kilometr
niższa, przy stałej współpracy
ODDAM
atrakcyjne rabaty, rachunek 663 641 272
Oddam zwietrzelinę w dużych
Przeprowadzki /tanio / ilościach. Dowóz z mojej strony,
w okolicach Szkl-Poręby. - 725
transport negocjacja - Prze- 223 433
prowadzki /Tanio /Transport
Negocjacja ceny! Utylizacja nieMIESZKANIA
potrzebnych starych mebli oraz
KUPIĘ
sprzętu agd=rtv. Pomoc przy Kupię mieszkanie 100m+ zal=roll. Tel. 660468908! - 660 Witam. Kupię mieszkanie w
468 908
Jeleniej Górze bądź na zaboPrzeprowadzki komplek- brzu. Najlepiej 1piętro bądź
wysoki parter, miejsce parkinsowo - Przeprowadzki komplek- gowe i/lub garaż. Może być do
sowo Miasto-Kraj-Zagranica 3 remontu. Więcej szczegółów
samochody, różne gabaryty 17 pod numerem - 505 167 033
lat doświadczenia. Dojazd do Kupię mieszkanie na oś. Orlim
klienta i wycena gratis. Tel. 880 - Kupię mieszkanie 3 pokojowe
60m kw od 1-3 piętra na oś.
044 951
Orlim w bloku ul. Orla 12 lub 10
lub zamienię 2 pokojowe - 731
USŁUGI
904 644
ZDROWIE/URODA
Bars- zabieg dla ciała i umysł
- 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

KUPIĘ
Skup monet 506960561
gotówka - kupie różne monety
srebrne złote obiegowe okolicznościowe kolekcjonerskie
pojedyncze oraz kolekcje przed
i powojenne, średniowieczne
PRL, dojazd do sprzedającego
gotówka od ręki. - 506 960 561

SPRZEDAM
Sprzedam sokowirówkę Elekrolux oraz wyciskarkę do owoców i warzyw Filips - cena 50%
od ceny sklepowej tel. 75 75
215 80

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Klimatyczne dwupoziomowe 35m2 - Oferuję dwupoziomowe, przytulne mieszkanie
o pow.34,56m2(liczone wg skosów)oraz 63m2(liczone po podłodze).Mieszkanie znajduje
się na 4piętrze bloku. Cena z
wyposażeniem 145000. Zapraszam do kontaktu - 730381570/
Kasia
Mieszkanie 2-pokojowe
- Sprzedam mieszkanie,
2-pokojowe na 3pietrze. Lokalizacja przy ulicy K.Szymanowskiego. - 504 137 076
Sprzedam wysokie mieszkanie 86m2 parter, CO, do
remontu ul. W. Polskiego 12/2,
3 pok. łazienka, WC, cena 120
000 zł, tel. 513 265 716
Sprzedam mieszkanie własnościowe 3 pokoje 3 piętro balkon kuchnia z AGD do
odświeżenia centrum JG lub
zamienię na mniejsze - 696
704 882

og£oszenia
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Sprzedam działkę ogro- Salon kosmetyczny/masadową z domkiem letniskowym żysta - Pomieszczenie jest
w Jeleniej Górze, koło szpitala po generalnym remoncie. W
M a ł ż e ń s t w o s z u k a tel. 660 895 178
cenę wynajmu wliczone są
mieszkania do wynajęcia
media. Lokal znajduje się w
tel. 513 246 763
DZIAŁKI/GRUNTY
Hotelu w dziale SPA co gwaZAMIENIĘ
MIESZKANIA
rantuje stały zarobek z gości
MAM DO WYNAJĘCIA Zamienię działkę 2800m2 hotelowych. - 667 307 309
Radomierz na mieszkanie lub
Hala produkcyjna - PrzedWynajmę lokal restaurasiębiorstwo Simet wydzier- sprzedam tel. 881 329 298
cyjny, w pełni wyposażony tel.
żawi halę produkcyjną w
LOKALE
Jeleniej Górze o pow. 925
601 196 567
SPRZEDAM
m2 (w siedzibie na ul. J.
Pawła II 33). hala wyposa- Sprzedam magazyn 425m2 Wynajmę lokal sklepowy żona w media, do natychmia- z biurem 75m2 ogrzewany tel. tel. 601 196 567
stowego zagospodarowania.
500 168 910
- 756471412; ksonia@simet.
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam nowy pawicom.pl
POZOSTAŁE
Mam do wynajęcia miesz- lon handlowy o pow. 24m2
na
targowisku
Zabobrze
(z
SPRZEDAM
kanie 75m2 w Sobieszowie
- umeblowane, bez małych wyposażeniem lub bez). - 509 Sprzedam garaż muro311 410
dzieci tel. 663 569 799
wany, lokalizacja ul. Wiejska
Od zaraz pokój do wyna37 w Jeleniej Górze tel. 660
LOKALE
jęcia, umeblowany, pralka,
lodówka, w centrum Jeleniej MAM DO WYNAJECIA 895 178
Góry tel 601 55 23 25
Lokal handlowo-usługowy Sprzedam garaż ocieplany
Pokoje dla pracowników 25m2 - Do wynajęcia nowy blaszak, ul. Kiepury Jelenia
- niedrogie pokoje dla pra- lokal handlowo-usługowu
cowników, łazienka, wi-fi, 25m2 (z możliwością rozbu- Góra tel. 789 245 131
kuchnia z dużą jadalnią,
centrum Karpacza, parking, dowy ew. adaptacji placu)
NIERUCHOMOŚCI
wystawiamy FV. - 508 296 własny parking, przy główPOZOSTAŁE
nej ulicy o dużym natężeniu
139
ruchu w JG. Teren ogrodzony. MAM DO WYNAJĘCIA
Wynajmę mieszkanie 2
pokojowe, z osobną kuch- Wszystkie media FVT - 888 Okazja centrum! - Na atraknią i łazienką. Blisko Uczelni 111 660
cyjnych warunkach wynajmę
Karkonoskiej wynajem 1000 Lokal ok 60 m2 centrum bądź sprzedam lokale handlozł, kaucja 1000 zl plus media Lokal do wynajęcia od zaraz.
wo-usługowe zlokalizowane w
i czynsz. Tel.665 153 777.
Dobra lokalizacja, wszechstronne możliwości wykorzy- centrum Jeleniej Góry. ZapraDOMY
stania. Nr. kontaktowy - 606 szam do prezentacji! - 697SPRZEDAM
412 235
397-297, 75-75-22-980
Okazja centrum! - Na
atrakcyjnych warunkach Znajdziesz nas m.in.:
sprzedam bądź wynajmę Tesco Cieplice, ul. Wolności
lokale handlowo-usługowe Sanatorium Agat - Cieplice
zlokalizowane w centrum Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Jeleniej Góry. Zapraszam do Sanatorium MSW - Cieplice
prezentacji! - 697-397-297, CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka
75-75-22-980
83

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ
Poszukuję domu do wynajęcia na dłuższy okres w
okolicach: Podgórzyn, Przesieka, Sosnówka, Miłków:
Ścięgny, - 601 789 262

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka budowlana w Rybnicę 10a, cena 32000 zł tel.
785 380 329
Działka w Staniszowie
1458 m2 - Sprzedam działkę
bud. w Staniszowie, 8 km
od Jeleniej Góry, w bardzo zacisznym, kameralnym miejscu. Dojazd drogą
utwardzoną, gminną. Pow.
1458 m2. Media: prąd na
działce, woda w pobliżu. Tel.
530 559 179
Działka w J-GórzeDziwiszów - piękna działka
budowlana w Dziwiszowie
o pow.1019m², wszystkie
Media. Do centrum 5min.
samochodem. Widok na
góry, piękne tereny, mnóstwo
zieleni, cisza. Cena 75zl./
m², bez pośredników. - 885
342 947
Działka w J-GórzeDziwiszów - budowlana w
Dziwiszowie, osiedle leśne
zacisze, o powierzchni
2020m²,wszystkie media do
centrum 5min.samochodem.
Piekne widoki mnóstwo zieleni, zamieszkaj tam gdzie
inni spędzają urlop. Cena
75zl/m² - 885 342 947
Sprzedam działkę 2800m2
Radomierz lub zamienię na
mieszkanie tel. 881 329
298

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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Jak obchodzi się Wielkanoc w różnych zakątkach świata
Po długim Poście i żałobnym Wielkim T ygodniu
nadchodzą wesołe i ożyw i o n e Ś w i ę t a Wi e l k i ej
Nocy. Święta wielkanocne
to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy
religijne, tradycja ludowa
i świat przyrody splatają
się w jedno.
Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie,
zaś tradycje ludowe zarówno
upamiętniają wydarzenia sprzed
ponad 2000 lat, jak i podkreślają
naturalne przemiany w przyrodzie
- wiosna rozpoczyna nowy cykl życia - obsiewania, zbierania plonów
i cieszenia się nimi.
Wielkanoc to święto ruchome.
Sposób wyznaczania jego daty
przyjęto na soborze nicejskim
w 325 roku. Ustalono wówczas,
że Święto Zmartwychwstania
będzie się obchodzić w pierwszą
niedzielę po pierwszej wiosennej
pełni Księżyca. Oznacza to, że
najwcześniej Wielkanoc może
przypadać 22 marca, a najpóźniej
25 kwietnia.
Zmartwychwstanie Pańskie
obchodzona jest w Polsce bardzo
uroczyście. Istnieje wiele tradycji
wielkanocnych, które z pokolenia
na pokolenie wciąż są kultywowane. Do najpopularniejszych z nich
należy święcenie pokarmu podczas
Wielkiej Soboty, śniadanie wielkanocne przy wspólnym stole z rodziną czy śmigus dyngus. Niektóre
tradycje zostały zapomniane lub
są częściowo obchodzone jedynie
w niektórych częściach Polski.
Wielki Tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa. Kiedyś nazywano
ją kwietną lub wierzbną. Wspominano wtedy triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy. Po poświeceniu

palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście
na cały rok. Zaś połkniecie jednej
poświęconej bazi wróżyło zdrowie
i bogactwo. Zatknięte za obraz
lub włożone do wazonów palemki
chroniły mieszkanie przed nieszczęściem. W wielu parafiach do
dziś co roku odbywają się konkursy
na najpiękniejszą i największą palmę wielkanocną. Najwyższe z nich
osiągają długość nawet kilkunastu
metrów.
Tradycją, od razu kojarzoną
z Wielkanocą są pisanki. Malowanie jajek to zdecydowanie jedna
z najbardziej rozpowszechnionych
tradycji wielkanocnych. Pisanki
posiadają wielowiekowy rodowód,
sięgający aż do czasów starożytnych Persów. Zgodnie z dawnym
obyczajem, Persowie ofiarowali
swoim bliskim jaja barwione na
czerwono, co było odczytywano
jako niezwykle przyjacielski gest.
W wielkanocnym koszyczku
znajduje się też baranek. Figurka,
którą niesiemy w koszyczku do
kościoła to Baranek Boży, będący
symbolem męczeńskiej śmierci
Jezusa Chrystusa na krzyżu, oraz:
• chrzan – symbol siły,
• wędlina – symbol płodności
i dostatku,
• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,
• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota
prawdy,
• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.
Nie wszędzie jednak to święto
obchodzi się tak samo.
W Wielkiej Brytanii tradycje
wielkanocne sięgają daleko w przeszłość przedchrześcijańską. Już
sama nazwa Easter wywodzi się
od imienia Eostre, bogini wiosny.
Popularny gość kartek świątecznych i witryn sklepowych – zajączek wielkanocny (easterbunny)

również pochodzi z Wysp i jest
symbolem płodności. W Anglii
święto to ma bardzo komercyjny
charakter i wiąże się z licznymi
wyprzedażami i festynami.
Z kolei Wielkanoc w Belgii nie
ma głęboko religijnego wydźwięku, brakuje też charakterystycznych świątecznych tradycji. Kościół
katolicki w Belgii oczywiście obchodzi liturgię Wielkiego Tygodnia; w tym czasie w kościołach
można spotkać więcej wiernych
niż w zwykłe dni i niedziele. Belgowie nie święcą pokarmów i nie
mają tradycyjnych potraw, które
wystawiają na stół w czasie Wielkanocy, a w świąteczną niedzielę
nie zastawiają stołów specjałami.
Tego dnia idą na rodzinny obiad
do restauracji, za który najczęściej płacą dziadkowie i teściowie.
Podstawą świątecznego posiłku
w belgijskich domach są naleśniki
z wymyślnym nadzieniem i wafle
z polewą do wyboru.
Większość mieszkańców Grecji
wyznaje prawosławie, Wielkanoc
więc również i tu stanowi jedno
z najważniejszych świąt, do którego wszyscy podchodzą z wielką powagą i ściśle przestrzegają zasad.
Nadchodzi jednak również czas
radości - po ogłoszeniu wspaniałej nowiny o zmartwychwstaniu
Chrystusa, następuje widowiskowy
pokaz sztucznych ogni, a mieszkańcy prosto z miejsc kultu udają
się do domów, gdzie wyprawiają
wielką ucztę, podczas której wino
leje się strumieniami
W Niemczech, podobnie jak
w Polsce, przed świętami obowiązuje post. W Wielki Piątek,
który często nazywany jest także
Cichym (Stiller Freitag) odbywa się
specjalna msza oraz symboliczna
wspólna wieczerza nazywana agapą, składająca się z chleba, wody
i wina. Ważną tradycją są ognie
wielkanocne. W Wielką Sobotę
przed kościołami płonie poświęcony ogień, od którego zapalane
są świece paschalne, które trafiają
do domów. Niedziela Wielkanocna
zaczyna się natomiast od poszukiwań Zajączka (der Osterhase),
czyli zabawy, w czasie której dzieci
próbują odnaleźć słodycze ukryte w domu i ogrodzie.Ważnym
elementem świątecznej estetyki są bukiety wielkanocne (der
Ostern-Blumenstrauß) – gałązki
i kwiaty ozdobione kolorowymi
wydmuszkami. Często dekorowane
są również drzewa i krzewy
O Wielkim Piątku na Filipinach
słyszał już chyba każdy. Co roku

uwagę mediów przykuwa właśnie
to miejsce na świecie, gdzie odbywają się drastyczne inscenizacje
ukrzyżowania. Ochotników nie
brakuje. Jedni chcą w ten sposób
odpokutować grzechy, inni podziękować za łaski. Dla wszystkich
jest to forma modlitwy, która dla
większości chrześcijan wydaje
się kontrowersyjna. Choć Kościół
krytykuje te praktyki, stało się
to poniekąd już tradycją. Trudno
będzie zmusić Filipińczyków do
zaniechania tych obrzędów, które
trwają od ponad pół wieku. To, co
nas, Polaków z pewnością szokuje
- mieszkańców tej części świata
nie dziwi. My nie pozwolilibyśmy patrzeć swoim dzieciom na
takie „widowisko". Tam, chłopcy
idą w procesjach chłostając się
nawzajem. Pozwala to na pokutę
i oczyszczenie duszy. To ich własna
droga krzyżowa, upamiętniająca
mękę Chrystusa.
Wielkanoc w Hiszpanii to najważniejsze święto w ciągu roku.
W trakcie Wielkiego Tygodnia
ulice miast zmieniają się nie do
poznania przez świąteczne pochody przedstawiające biblijne sceny
męki Chrystusa. Biorą w nich
udział ochotnicy, którzy boso,
ubrani w białe płótno ciągną za
sobą łańcuchy lub się biczują.
Przez ulice miast przechodzą
tysiące ludzi w długich szatach
i szpiczastych kapturach zasłaniających twarze. Te widowiskowe
procesje w rytmie bębnów lub
głośnej muzyki przyciągają rzesze
mieszkańców i turystów. Mroczny

charakter świąt wielkanocnych
w Hiszpanii kończą się w Niedzielę
Wielkanocną, kiedy zaczynają się
wesołe przedstawienia i pokazy
tańca. Podobne zwyczaje panują na
Wyspach Kanaryjskich. Wielkanoc
obchodzona jest tam również hucznie na ulicach miast, gdzie od XV
wieku w urokliwych kanaryjskich
uliczkach odbywają się publiczne
drogi krzyżowe, sceny pasyjne
i wystawy sztuki sakralnej.
Malta jest jednym z najbardziej
katolickich krajów w Europie.
Wielkanoc na Malcie obchodzona jest bardzo uroczyście. Przed
Niedzielą Wielkanocną odbywają się dni skupienia i procesje
w pełnej ciszy. Organizowane są
też przedstawienia Ostatniej Wieczerzy. Pełne radości świętowanie rozpoczyna się w Niedzielę
Wielkanocną, kiedy w rytmach
radosnej muzyki po ulicach miast
przechodzą głośne i barwne procesje i pochody. W Poniedziałek
Wielkanocny rodziny i przyjaciele
spotykają się na piknikach na
łonie natury i obdarowują się prezentami. Tradycyjnym pokarmem
wielkanocnym nie są jajka, ale
słodkie pieczywo z migdałami.
Czas wolny rozpoczyna się wraz
z nadejściem Wielkiego Czwartku.
Później trudno już zrobić większe
zakupy. Wszystkim obchodom
towarzyszą kolorowe stragany,
które funkcjonują nawet w przy
kościołach podczas mszy świętej.
Wszechobecne są także budki z jedzeniem typu fast food. Nie trudno
także zdobyć alkohol. Wszystko po

to, aby poczuć radosną atmosferę
wynikającą ze zmartwychwstania
Jezusa.
W Peru chrześcijanie swój żal
za grzechy i wielkotygodniowe
umartwienie pokazują w bardzo
„artystyczny” sposób. Na ulicach
rozpościerają się, podobnie jak
w Boliwii, kwiatowe dywany, czy
raczej ogromne obrazy, nawiązujące do tematyki pasyjnej. Po
dywanach tych w Wielką Środę
przechodzą dwie procesje – z wizerunkiem Matki Boskiej i św. Jana
oraz z Jezusem Chrystusem. Obrazy „pozdrawiają się” na głównym
placu miasta. W oknach wywieszane są symboliczne „bolejące serca”,
świątynie rozświetlają tysiące
świec, a Peruwiańczycy starają się
rozmyślać nad męczeńską śmiercią
Chrystusa, wyczekując Jego zmartwychwstania.
Niezależnie jednak od szerokości
geograficznej jest to wyjątkowo
radosny i optymistyczny czas,
w którym świętujemy symboliczne
odrodzenie.
Hubert Papaj

