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Kierowca wjechał na przejście dla pieszych z prędkością prawie 100 km/h i zabił

Wyższy wyrok za dwie ofiary
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze podniósł karę za spowodowanie wypadku, w wyniku którego w 2016 r. zginęły
dwie osoby. W pierwszej instancji Filip P. usłyszał wyrok
3 miesięcy pozbawienia wolności i dwóch lat ograniczenia
wolności.
Do tragicznego wypadku doszło 9
sierpnia 2016 roku o godzinie 21.50
na ul. Spółdzielczej w Jeleniej Górze.
Filip P. znacznie przekraczając dozwo-

loną prędkość (sąd uznał, że jechał z
prędkością nie mniejszą niż 97 km/h
w miejscu, gdzie było ograniczenie do
50) potrącił dwie osoby na przejściu

29 maja 2017 r.
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dla pieszych. Jedna z nich zginęła na
miejscu, druga zmarła w szpitalu.
Sąd apelacyjny zmienił wyrok
pierwszej instancji. Wymierzył karę
dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok jest prawomocny. Jeden z sędziów trzyosobowego
składu złożył zdanie odrębne – uznał,
że sprawcy należą się 4 lata pozbawienia wolności.
Apelacje podnosiły, że orzeczona
w pierwszej instancji kara jest zbyt
łagodna, wykazywana była społeczna
szkodliwość czynu i wszystkie skutki
dotyczące tego zdarzenia. Ponadto
pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych podnosił uprzednią karalność
oskarżonego za wykroczenia. W
świetle tych wszystkich okoliczności,
zdaniem skarżących, Sąd Rejonowy
wydał rozstrzygnięcie zbyt łagodne.
Z tymi zarzutami Sąd Okręgowy się
zgodził.
Sprawca wypadku, ani jego obrońcy nie chcieli wypowiadać się po
wyroku. Głos zabrała synowa jednej
z ofiar wypadku, która podkreśla, że

JELENIA GÓRA

Fot. Przemek Kaczalko

Groźba zamknięcia zawisła nad
oddziałem pediatrycznym w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Jeśli
tak się stanie, mali pacjenci będą do
Bukowca, Zgorzelca czy Kamiennej
Góry. Przyczyną jest brak lekarzy. Kilku
medyków, którzy odbywali specjalizację
na jeleniogórskiej pediatrii po jej zakończeniu złożyło wymówienia. Okres
wypowiedzenia dla trzech z nich kończy
się z dniem 30 kwietnia. Oznacza to, że
z początkiem maja obsada lekarska
pediatrii „skurczy się” do czterech
lekarzy, którzy nie są w stanie obsłużyć
siatkę dyżurów. Zwłaszcza, że muszą tez
udzielać pomocy pacjentom SOR-u.
- Ja również, podobnie jak mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej nie wyobrażam sobie zamknięcia naszej pediatrii,
jednak jeśli nie uda nam się znaleźć
lekarzy, będziemy musieli to zrobić mówi dyrektor WCSKJ Tomasz Dymyt.
- Na razie mamy obsadzone dyżury do
13 maja. Co dalej – zobaczymy. - Wszelkimi możliwymi sposobami staramy
się pozyskać pediatrów, aby uzupełnili
obsadę naszego oddziału. Wspierają
ROZMAITOŒCI
nas w tym
władze Jeleniej Góry, które
zobowiązały się przyznać pediatrze
mieszkanie – dodaje dyrektor.
(WAC)

(369)

ostatnie dwa lata to koszmar dla ich
rodziny. - Mój mąż jest na środkach
psychoaktywnych, musi brać lekarstwa – opowiada Elżbieta Gozdek,
żona syna ofiary. – Jeżeli ktoś jedzie
108 km/h w miejscu, gdzie jest ograniczenie do 50 km/h, a ktoś przed nim
zatrzymuje się przed pasami, to trzeba
mieć trochę oleju w głowie i zatrzymać się. On w ogóle nie hamował. To

młody człowiek, który jeździ wyczynowo na bmx-ach, ale niech to robi
na torze wyścigowym, a nie na ulicy.
Kilkaset metrów dalej stały autokary,
które zabierają ludzi z zakładów pracy
w strefie przemysłowej, gdyby nie to
zdarzenie na pasach, to by doszło do
jeszcze większej tragedii – stwierdziła
Elżbieta Gozdek.
Przemek Kaczałko

Wszyscy czekają na remont bazaru, ale…

Gdzie zdanie kupców?

Kupcy z targowiska w Cieplicach, a także ich klienci od lat liczą na modernizację placu przy
rzece Kamienna i w budżecie miejskim na 2018 rok zapisano na ten cel milion złotych.
Ostatnio odbyło się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady
Miejskiej Jeleniej Góry w tej sprawie, ale nie zaproszono na nie
kupców, którzy są najbardziej
zainteresowani przebudową. Jak
tłumaczono, kilka godzin później
odbyło się spotkanie z kupcami w
budynku II LO, jednak nie mieli oni
okazji zgłosić swoich uwag przy
większej liczbie radnych. A przed
powstaniem projektu, nikt ich o
zdanie nie pytał. - Jesteśmy otwarci
na zmiany, jednak projekt, który
został nam przedstawiony pomija
nasze potrzeby – powiedział Łukasz Szajkowski, jeden z kupców
cieplickiego targowiska, który
zwraca uwagę, że w projekcie jest
dużo zieleni, drzewka, ławeczki, a

Kolejne wydanie
gazety
JELONKA.COM

ukaże się
28 maja

drewniane pawilony bardziej pasują do sezonowych imprezy typu
jarmark, gdy oni potrzebują czegoś
trwałego. - Pominięto miejsca
parkingowe dla nas i dla klientów
- dodają kupcy. Podkreślają, że
klient będzie wolał zrobić zakupy
w galerii, gdzie wózkiem może
podjechać pod swój samochód na
parkingu, a nie „targać” np. 30
kg ziemniaków do najbliższego
parkingu.
- Liczyliśmy, że zostanie nam
przedstawionych kilka wariantów
przebudowy, a narzucono nam ten
projekt – mówią kupcy. Dodają, że
drewniane pawilony nie są ocieplone, bez prądu. Nie przewidziano
nawet monitoringu…
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczalko

Szpital bez pediatrii?!
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Ogrzewanie domu gazem płynnym LPG.
Wybierz to co wygodne i ekonomiczne!
Dlaczego warto wybrać gaz
płynny LPG do ogrzewania
domu?
Gaz płynny doskonale sprawdza się jako niezawodne źródło
energii zarówno dla nowo budowanych domów, jak i tych
modernizowanych, bez dostępu do sieci gazu ziemnego.
Ogrzewanie gazem płynnym jest
proste, czyste i bezobsługowe.
Od domownika wymaga ono
jedynie wyboru odpowiedniej
temperatury jaką chce utrzymywać w swoim domu. Zaletą
gazu płynnego jest również
wszechstronność jego zastosowania w gospodarstwie domowym. Gaz płynny może być
wykorzystywany zarówno do
zasilania kotła gazowego, który
ogrzewa dom, do zapewnienia
ciepłej wody użytkowej, jak i do
zasilenia kuchni gazowej. Warto
również dodać, że ogrzewanie
gazem płynnym emituje znikomą
ilość szkodliwych związków chemicznych do atmosfery (smogu).
Dzięki temu ogromną przewagą
gazu płynnego nad innymi paliwami kopalnymi jest utrzymanie
wysokiej jakości powietrza w naszym najbliższym otoczeniu.
niem wykopów pod instalację
i pod prefabrykowaną płytę funCo trzeba wiedzieć przed damentową. Montaż kompletnej
założeniem instalacji? Jak instalacji gazowej z doprowadzewygląda cały proces?
niem instalacji do kuchenki gazoWybierając gaz płynny do wej i kotła gazowego trwa około
ogrzewania domu trzeba mieć 1-2 dni. Po wszystkich pracach
świadomość podstawowych inwestycja zostaje zakończona
wymogów stawianych przez wizytą Inspektora z Urzędu Doprzepisy prawa budowlanego. zoru Technicznego.
Jednym z najważniejszych jest
umiejscowienie kotła gazowego.
Czym się kierować przy
Zgodnie z przepisami nie może wyborze oferty/dostawcy?
być on zlokalizowany w piwniW wyborze odpowiedniej fircy. Kocioł gazowy nie wymaga my odpowiedzialnej za wykojednak specjalnie wyodrębnio- nanie instalacji gazowej oraz
nego pomieszczenia, może zo- za dostawę gazu płynnego postać umiejscowiony na przykład winniśmy kierować się m.in.
w kuchni, łazience, czy spiżarce. renomą i doświadczeniem firmy,
Planując lokalizację zbiornika siecią dystrybucji oraz wielkoLPG na działce powinniśmy ścią posiadanych magazynów.
zachować minimalne odległości Zaletą jaka może zdecydować
bezpieczeństwa: 5 metrów od o wyborze firmy jest również
szamb, studzienek oraz wszel- kompleksowość wykonywanych
kich zagłębień terenu i 3 metry usług. Warto powierzyć inwestyod linii energetycznej. Istotną cję firmie, która zadba zarówno
rzeczą jest również zapewnienie o kwestie związane z uzyskaniem
dojazdu odpowiedniej autocy- stosownych pozwoleń z urzędu
sternie, która tankuje zbiornik za jak i wykona instalację gazową
pośrednictwem węża o długości zewnętrzną i wewnętrzną wraz
do 45 metrów.
z urządzeniami towarzyszącymi
Proces inwestycyjny rozpoczy- typu kocioł gazowy. Firma ponamy od:
winna również zadbać o klienta
- zamówienia aktualnej mapy w czasie dalszej współpracy,
działki, na której chcemy po- zapewniając stałą obsługę instawić zbiornik,
stalacji, serwis 24 godziny na
- wykonania projektu instalacji dobę oraz wymagane przeglądy
gazowej przez projektanta i dozór.
instalacji i złożenie go w stosownym urzędzie.
Jaki jest czas realizacji
Po uzyskaniu pozytywnej de- inwestycji?
cyzji z urzędu, przystępujemy do
Czas realizacji inwestycji zaprac związanych z przygotowa- leży w większości przypadków

od urzędu, który udziela odpowiednią zgodę oraz od obsługi
geodezyjnej. Z wieloletniego
doświadczenia wynika, że bezpiecznie jest założyć trzy miesiące
na kwestie formalne oraz dwa
dni na prace instalacyjne na
posesji.
Jakie są koszty ogrzewania?
Koszty ogrzewania domu zależą od wielu czynników jak na
przykład: średnia temperatura
powietrza, izolacja cieplna budynku, rodzaj i skuteczność
wentylacji. Najistotniejszym
czynnikiem wpływającym na
koszty jest wielkość budynku
i jego zapotrzebowanie na energię. W zależności od standardu
ocieplenia budynku, rodzaju instalacji centralnego ogrzewania
oraz ustawionej temperatury,
koszt ogrzewania może być
różny nawet dla budynku o tej
samej powierzchni. Biorąc pod
uwagę przykładowy dom jednorodzinny, dobrze ocieplony,
o powierzchni grzewczej 120
m2, możemy oszacować koszty
ogrzewania:
- przy założeniu, że budynek
ma zapotrzebowanie na ciepło
100 kwh/m2/rok,
- wyposażony jest w nowoczesny kondensacyjny kocioł
gazowy.
Koszt ogrzewania gazem płynnym wyniesie około 3500 zł
brutto rocznie. Porównując to
do rocznego kosztu ogrzewania
ekogroszkiem, który wynosi

około 2500 zł brutto, różnica to zbiorników wykorzystywana jest
zaledwie około 1000 zł rocznie. np. do sieci gazowych. Z jednego
postawionego zbiornika o poJaki zbiornik na gaz płynny jemności 4850 litrów możemy
swobodnie zasilić trzy lub więcej
wybrać?
Czynniki, które decydują o wy- domów jednorodzinnych, na
borze zbiornika to ilość miejsca, sąsiadujących ze sobą posesjach.
względy wizualne oraz wydaj- Wybierając do tego rozliczenie
ność zbiornika. Najczęściej stoso- za gaz zużyty, według wskazań
wany jest zbiornik o pojemności gazomierza każdy budynek rozli2700 litrów w wersji naziemnej, czany będzie indywidualnie.
który pokrywa zapotrzebowanie
Czy użytkowanie zbiornika
na gaz w większości typowych
budynków jednorodzinnych. jest bezpieczne?
Oczywiście użytkowanie
Schowanym odpowiednikiem
zbiornika naziemnego jest zbior- zbiornika jest bezpieczne. Innik podziemny, który ze względu stalacja zbiornikowa na gaz
na wymagane mniejsze odległo- płynny w przeciwieństwie do
ści od budynków i granic działki innych rozwiązań np. kotła
można stosować na mniejszych na pelet lub na olej, wymaga
działkach. Większa pojemność wykonania projektu, który

zostanie zaakceptowany przez
Rzeczoznawcę ds. Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych i uzyskania stosownego pozwolenia
z urzędu. Lokalizacja zbiornika wymaga przestrzegania
przepisów prawa budowlanego
i akceptacji Rzeczoznawcy ds.
Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. W czasie użytkowania
instalacji gazowej, zbiornik
podlega bezterminowemu dozorowi przez Urząd Dozoru
Technicznego. Te wszystkie wymogi i ich przestrzeganie gwarantują posiadaczom instalacji
gazowej pewność, że użytkują
bezpieczną instalację.
Zadzwoń i zamów bezpłatną wycenę:
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Projekty dla edukacji Miasta Jelenia Góra
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W UBIEGŁYM ROKU MIASTO JELENIA GÓRA OTRZYMAŁO DOFINANSOWANIE DO CZTERECH PROJEKTÓW W OBSZARZE INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ
Z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. ICH REALIZACJA DOBIEGA WŁAŚNIE KOŃCA.
1. Projekt: Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne poprzez inwestycje w
nowoczesne wyposażenie pracowni komputerowych. RPDS.07.02.03-02-0001/16.
Beneficjent:
Miasto Jelenia Góra.
Oś priorytetowa:
7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie:
7.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym
zawodową
Poddziałanie:
3 - 7.2.3 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w
tym zawodową– ZIT AJ

Wartość projektu:
404.314,10 zł

O g ó l n o k s z t a ł c ą c yc h N r
2, Gimnazjalna 2, 58-560
Jelenia Góra
D o f i n a n s owa n i e U E : 3.LO w Zespole Szkół Ogól343.666,98 zł
nokształcących i TechniczProjekt jest realizowany na nych, Al. Jana Pawła II 25,
terenie miasta Jelenia Góra, 58-506 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie.
Cel: poprawa warunków
Licea objęte projektem: kształcenia w mieście Je1.LO Nr 1 w Zespole Szkół lenia Góra w zakresie naOgólnokształcących Nr 1, uczania ponadgimnazjalKochanowskiego 18, 58-500 nego ogólnokształcącego.
Jelenia Góra
Przedmiotem projektu była
2.LO Nr 2 w Zespole Szkół inwestycja w nowoczesne

w y p o s a ż e n i e p r a c ow n i
cyfrowych we wszystkich
publicznych liceach ogólnokształcących na terenie
mi ast a Jeleni a Góra, w
t ym zakup wyposażenia
i pomocy cyfrowych do
wspomagania rozwoju
uczniów niepełnosprawnych. Wsparciem objęto
trzy licea ogólnokształcące, a odbiorcami są uczniow i e t yc h s z kó ł , w t y m
niepełnosprawni, którzy
korzystają z efektów pro-

jektu. Zgodnie z zatwierdzoną przez organ prowadzący diagnozą potrzeb
LO, doposażono łącznie 6
pracowni cyfrowych, tj. 2
w każdej ze szkół. Zakupiono nowoczesne zestawy
komputerowe stacjonarne
i mobilne wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
z a s i l a c z e U P S , z e st aw y
interaktywne, tablice multimedialne i wyposażenie
do wspomagania rozwoju
uczniów niepełnospraw-

nych, w tym specjalistyczne urządzenia ułatwiające
pracę na lekcjach uczniom
s ł a b o s ł y s z ą c y m i o p ro gramowanie do pracy z
uczniami wykazującymi
zaburzenia mowy.
Szczegółową relację z realizacji projektu prowadzono na stronie WWW
Miasta Jelenia Góra http://
j e l e n i a g o r a . p l w s e kc j i
Kroniki projektów 20142020.

3URMHNWZVSyá¿QDQVRZDQ\SU]H]8QLĊ(XURSHMVNą](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRZUDPDFK5HJLRQDOQHJR
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2. Projekt „Poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych poprzez inwestycje w nowoczesne wyposażenie
pracowni komputerowych”. RPDS.07.01.03-02-0014/16

Beneficjent:
Miasto Jelenia Góra
Oś priorytetowa:
7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 7.1 Inwestycje
w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną
Poddziałanie: 3 - 7.1.3
Inwestycje w edukację

przedszkolną, podsta- kształcenia w mieście
wową gimnazjalną – ZIT Jelenia Góra w zakresie
AJ
edukacji podstawowej i
gimnazjalnej.
Wartość projektu: Dzięki dofinansowaniu
889 101,31 zł
zakupiono nowoczesne
wyposażenie do praDofinansowanie UE: cowni cyfrowych w jeleniogórskich szkołach
755 736,12 zł
podstawowych i gimnaCelem projektu było po- zjalnych oraz specjaliprawienie warunków styczny sprzęt i pomoce

dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów
niepełnosprawnych. W
sumie doposażono 19
szkół działających w 16
budynkach. Szkolne pracownie wzbogaciły się m.
in. o 84 komputery mobilne, 161 komputerów
stacjonarnych, aparat do
biofeedbacku EEG, urządzenia wspomagające

uczniów słabo słyszących, notatniki głosowe
zgodnie ze zgłoszonym
zapotrzebowaniem. W
ramach projektu zapewniono również dostęp do
specjalistycznego oprogramowania wspomagającego pracę uczniów z
niepełnosprawnościami
(niedosłuch i niedowidzenie) oraz trudnościa-

mi w nauce (dyskalkulia,
dysortografia, dysgrafia,
dysleksja).
Szczegółową relację z
realizacji projektu prowadzono na stronie
WWW Miasta Jelenia
Góra http://jeleniagora.
pl w sekcji Kroniki projektów 2014-2020.
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Projekty dla edukacji Miasta Jelenia Góra
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3. Projekt „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze” RPDS.07.02.03-02-0003/16.
Beneficjent:
Miasto Jelenia Góra.
Oś priorytetowa:
7 Infrastruktura edukacyjna
Działanie:
7.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym zawodową (szkoły zawodowe)
Poddziałanie:
7.2.3 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym
zawodową – ZIT AJ.
Wartość całkowita:
223 950,00 zł;

Wartość dofinansowa- trzeby „Analizy potrzeb szkół
nia:
zawodowych pod kątem
190 357,50 zł.
wyzwań regionalnego rynku
pracy” wynika, że pracodawGeneza i cel projektu:
cy są zdania, że absolwenci
Celem kształcenia zawodo- szkół zawodowych nie mają
wego jest przygotowanie wymaganych kwalifikacji
ucznia do wykonywania zawodowych i pożądanych
zawodu tak, by jego wiedza i umiejętności. Absolwenci
umiejętności zawodowe były szkół zawodowych w więkodpowiedzią na oczekiwania szości wskazują, że kwalifipracodawców. Ta funkcja kacje zawodowe związane
szkoły zawodowej stanowi z wykonywanym zawodem
główne źródło motywacji uzyskali dopiero u pracouczniów do rozpoczęcia dawcy, na stanowisku pracy,
nauki w tego typu szkole. w procesie przygotowania
Jednak z wyników badań lub w trakcie realizacji zadań
przeprowadzonych na po- zawodowych. Za konieczne

uznano dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy oraz kształcenie
wysokiej klasy specjalistów
poszukiwanych na rynku
pracy. W pierwszej kolejności postanowiono stworzyć warunki w szkolnych
pracowniach kształcenia
zawodowego zbliżone do
środowiska pracy zawodowej. Nowoczesne urządzenie
pracowni w Zespole Szkół
Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze
stało się możliwe dzięki
otrzymanemu dofinansowaniu.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie:
- do 2 pracowni kształcenia
zawodowego o profilu technik informatyk, w tym m.
in. 32 zestawy komputerowe
z oprogramowaniem, drukarki, projektory;
- do 1 pracowni kształcenia zawodowego o profilu
technik elektronik, w tym 2
mikrokontrolery, 1 maszynę
sortującą, 2 oscyloskopy, trzyczęściową linię produkcyjną,
silnik 3 fazowy klatkowy z
falownikiem, serwomechanizm położenia, sterowanie
sygnalizacją uliczną, regu-

lację temperatury sterownikiem cyfrowym PLC, sprężarkę, 4 zestawy sterownika
cyfrowego (PLC);
- sprzęt i pomoce dydaktyczne
dla uczniów niepełnosprawnych, tj. notatnik głosowy
oraz urządzenie wspomagające uczniów słabosłyszących.
Szczegółową relację i fotorelację z realizacji projektu prowadzono na stronie WWW
Miasta Jelenia Góra http://
jeleniagora.pl w sekcji Kroniki projektów 2014-2020.
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4. Projekt „Poprawa jakości nauczania zawodowego w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jeleniej Górze”
RPDS.07.02.03-02-0002/16.
Wartość całkowita:
Oś priorytetowa:
7 Infrastr uktura eduka- 663 390,51 zł;
Wartość dofinansowacyjna
nia:
563 881,93 zł.
Działanie:
7.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym Celem projektu było dostozawodową (szkoły zawo- sowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
dowe)
Poddziałanie 7.2.3 Inwe- oraz kształcenia wysokiej
stycje w edukację ponad- klasy specjalistów poszugimnazjalną, w tym zawo- kiwanych na rynku pracy.
Przeprowadzone badania u
dową – ZIT AJ.
pracodawców unaoczniają
rozdźwięk pomiędzy oczeBeneficjent:
kiwaniami pracodawców
Miasto Jelenia Góra.
a opiniami dot yczącymi

przygotowania absolwentów szkół zawodowych do
wykonywania zadań na
stanowisku pracy. Trzeba
jednocześnie podkreślić,
że kompetencje zawodowe
są jedyną oraz najczęściej
pożądaną (najbardziej wymaganą) cechą przyszłych
pracowników.
Głównym celem kształcenia zawodowego, zarówno
na poziomie technik um
jak i liceum plastycznego
jest przygotowanie ucznia
do wykonywania zawodu
oraz sprostanie oczekiwa-

niom pracodawc ów po szukujących pracowników
w z a wo d a c h p l a s t y k o
specjalnościach: fotografia
i film, formy rzeźbiarskie,
techniki graficzne, formy
użytkowe; technik technologii drewna, technik
informatyk, fototechnik,
technik organizacji reklamy, stolarz i fotograf.
W ramach projektu doposażono 7 pracowni dla
liceum plastycznego oraz 3
pracownie dla Technikum
Zawodowego w Zespole

Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wys p i a ń sk i e g o w J e l e n i e j
Górze. Został również zakupiony schodołaz, który
pozwoli na wygodny sposób transportowania osób
n i e p e ł n o s p r a w nyc h p o
schodach.
Szkołę doposażono m. in.
w 15 tabletów graficznych,
29 komputerów stacjonarnych, projektor, skaner 3d,
drukarkę 3d, 2 telewizory
LCD, 30 desek do rysowania, 5 strugnic stolarskich,
15 k awalet ów rzeźbiar-

skich, piec komorowy do
wypału ceramiki i szkła,
grawerkę laserową, k a merę cyfrową z wymienna
opt yką, aparat y fotograficzne, ploter termiczny
do styroduru, systemy do
prezentacji prac.
Szczegółową relację i fotorelację z realizacji projektu
prowadzono na stronie
WWW Miasta Jelenia Góra
http://jeleniagora.pl w
sekcji Kroniki projektów
2014-2020.
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2018-03-25 godz. 05.00 - 2018-04-28 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Alniko zatrudni kierowcę C+E
- Zatrudnimy kierowcę. Praca na
miejscu plus atrakcyjne wynagrodzenie. Więcej informacji pod nr
tel. 500 186 013 lub w siedzibie
Firmy przy ul Wrocławskiej 35 w
Jeleniej Górze pn-pt.8-16.
Automatyk/elektryk - Dr.
Schneider zatrudni automatyka w
dziale utrzymania ruchu. Wymagamy doświadczenia i znajomości
pracy przy naprawach/konserwacjach układów elektrycznych i
pneumatycznych. Praca trzyzmianowa. - rekrutacja@dr-schneider.
com
Barman, kelner, kelnerka Zatrudnimy doświadczonego barmana do pracy w centrum J. Góry
w godz. 18:00-2:00. Doświadczenie na podobnym stanowisku,
aktualna książeczka Sanepidu.
Dyspozycyjność. Umowa, napiwki,
bonusy. Od zaraz. - 570 581 896
Barman/ka Jelenia Góra Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni barmana/kę na pełen etat
- przygotowywanie kaw, napoi,
serwowane piwa, przygotowywanie deserów. CV prosimy wysyłać
na kontakt@mazurkowachata.pl 606 991 160
Cała załoga kuchni - Podgórzyn - Poszukujemy pracowników
(kucharzy i pomoce kuchenne)
do nowej restauracji Aquakultura na Stawach Podgórzyńskich.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt telefoniczny. 515 123 112
Cieśla szalunkowy - Zwickau/
DE - Wymagane doświadczenie
na podobnym stanowisku; Wystarczy podstawowa znajomość niemieckiego; Oferujemy niemiecką
umowę o pracę; Darmowe zakwaterowanie; Zwrot kosztów dojazdu
do Niemiec; Więcej info tel - +48
736 893 070
Czarny Kamień w Szklarskiej
Porębie zatrudni kelnera/kę. Elastyczne godziny pracy, umowa,
atrakcyjne wynagrodzenie. CV
proszę przesłać na maila: restauracja@czarnykamien.com - 535
291 086
Czarny Kamień w Szklarskiej
Porębie zatrudni pomoc kuchenną.
Proszę o kontakt pod numerem tel:
535291086 - 535 291 086
Czarny Kamień w Szklarskiej
Porębie zatrudni specjalistę ds.
sprzedaży i marketingu. CV proszę
wysłać na adres: d.lachowicz@
czarnykamien.com - 533 352 214

Czarny Kamień w Szklarskiej
Porębie zatrudni terapeutę/kę do
pracy w SPA. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na adres mailowy: kierownikspa@czarnykamien.com 795 870 506
Dam pracę - Zatrudnię operatora
pilarki. Mile widziany kurs wózka
widłowego. Doświadczenie nie
jest wymagane. Kontakt w godz.
8-14. - 605 377 911
Dam pracę pełen etat - Poszukujemy energicznych osób do
pracy na stanowisku sprzedawcy
w małej gastronomii w Jeleniej
Górze na 1 Maja, Praca od zaraz
lub do uzgodnienia, umowa o
prace - 698 135 556
Do sprzedaży gofrów/lodów w
JG - Pilnie zatrudnię dyspozycyjną osobę do sprzedaży lodów
i gofrów w centrum Jeleniej Góry.
Praca od 11:00 do 18:00 w sezonie średnim i od 9:00-22:00 (w
sezonie wysokim).Tylko osoby
z J. Góry lub z autem - 570 581
896
Doradca ds. Nieruchomości Grupa Platinum ze względu na
rozwój poszukuje kandydata na
stanowisko Doradcy ds. Nieruchomości. Oferujemy podstawę +
prowizje, szkolenia, dobra atmosferę, wsparcie na każdym etapie
pracy. Mile widziane doświadczenie, CV: biuro@platinum-house.pl
- 536 586 325
Doradca klienta - Leroy Merlin
w Jeleniej Górze poszukuje doradców klienta. Chętnych prosimy o
wysyłanie cv na adres: akosin@
leroymerlin.pl - mile widziane są
również osoby z orzeczeniem o
niepełnosprawności
Dr. Schneider zatrudni informatyka: pomoc użytkownikom na
I linii wsparcia, rozwiązywanie
zgłoszonych incydentów, zmian,
problemów zgodnie z obowiązującymi politykami SLA. Min. 2 lata
doświadczenia - rekrutacja@drschneider.com
Dr. Schneider zatrudni kontrolera jakości dostaw. Praca
trzyzmianowa. Wymagamy znajomości przyrządów pomiarowych, rysunku technicznego.
Mile widziana znajomość języka
niemieckiego. - rekrutacja@drschneider.com
Dr. Schneider zatrudni kreślarza
rysunków technicznych do Działu
Budowy Maszyn. Wymagana znajomość rysunku technicznego,
wyobraźnia przestrzenna, dobra
znajomość MS Office, dodatkowym atutem AutoCAD - rekrutacja@dr-schneider.com
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Dr. Schneider zatrudni operatora maszyn CNC. Wymagamy doświadczenia w obsłudze
maszyn CNC oraz znajomości
programów CAD/CAM. Praca
trzyzmianowa. Bezpłatne dojazdy
z Jeleniej Góry i okolic, benefity. rekrutacja@dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni serwisanta urządzeń montażowych.
Wymagane doświadczenie w
obszarze utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej wykorzystującej
systemy automatyki przemysłowej, uprawnienia SEP do 1KV rekrutacja@dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni specjalistę
w dziale utrzymania ruchu. Wymagamy doświadczenia w pracy z
systemami automatyki i robotyki
przemysłowej, znajomości sterowników. Praca jednozmianowa.
- rekrutacja@dr-schneider.com
Dr.Schneider zatrudni pracowników produkcyjnych na 3
zmiany. Uwaga! Nowe wyższe
stawki. Po 1m-c okresie próbnym wynagrodzenie min.2750 zł
brutto razem z premią+dodatki. To
jest nawet do 2200 zł "na rękę". rekrutacja@dr-schneider.com
Dział Sprzedaży w HotelSystems - Szukamy młodej i energicznej osoby do Działu Sprzedaży.
Wymagane doświadczenie, zaangażowanie, komunikatywność i
nastawienie na efekty. Praca w
biurze (cieplice) od zaraz! CV na
finanse@hotelsystems.pl - 577
770 704
Exact Systems zatrudni do kontroli jakości części samochodowych na terenie Niemiec. Praca
dla kobiet, mężczyzn oraz par.
Wymagamy p.jazdy i samochodu
(zwracamy koszty przejazdu).
Wyjazdy po świętach. - +48725
256 386 / work@exactsystems.
de
Firma budowlana zatrudni cieśli
i zbrojarzy na budowę w Szklarskiej Porębie. Umowa o pracę,
atrakcyjne zarobki. - 723-218121
Firma Flywood w Karpnikach
zajmująca się produkcją elementów gięto-klejonych zatrudni pracowników na kontrolę jakości.
Oferujemy umowę o pracę Nie
wymagamy doświadczenia! CV
proszę przesłać na e-mail - +48
757677031/ office@flywood.pl
Firma Flywood w Karpnikach
zajmująca się produkcją elementów gięto-klejonych zatrudni stolarzy. Oferujemy umowę o pracę.
CV prosimy przesłać na e-mail z
tytułem aplikowanego stanowiska. - +48 757677031/ office@
flywood.pl
Firma Flywood w Karpnikach
zatrudni 10 pracowników produkcyjnych na różne stanowiska.
Praca w systemie trzyzmianowym. CV proszę wysłać na e-mail!
Gwarantowana umowa o prace i
stała pensja. - +48 757677031/
office@flywood.pl
Firma Partner zatrudni hydraulików, pracowników budowlanych
oraz monterów wszystkich instalacji. Praca na miejscu. Umowa
o prace. Możliwość przyuczenia.
Atrakcyjne wynagrodzenie. - 516
064 509
Firma z Jeleniej Góry zatrudni
ślusarza z umiejętnością spawania lub spawacza. Umowa o
pracę, 20 zł. brutto / godz. Tel.:
517-840-214 lub 797-909-294

Firma z ponad 30 letnim stażem w budownictwie zatrudni
pracowników budowlanych do
robót na terenie Jeleniej Góry.
Do wykończeń wnętrz oraz prac
dociepleniowych m.in. tynkarzy,
glazurników, itp Tylko os - 508
936 573
Firma zatrudni pracowników
ogólnobudowlanych do prac żelbet oraz wykończeniowych. Praca
na terenie Jeleniej Góry, atrakcyjne zarobki, umowa o pracę. 781 089 688
Frezer CNC - Zatrudnię frezera
z doświadczeniem oraz umiejętnością programowania maszyn.
Praca na maszynach DMG oraz
Doosan. Zapewniamy bardzo
dobre wynagrodzenia wraz z
wszystkimi świadczeniami - 602
377 991
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
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni na stanowisko recepcjonista/ka. Mile widziane doświadczenie oraz znajomość języka
obcego. Atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysyłać: m.staszewska@golebiewski.pl - 503
011 546
Hotel Tango zatrudni szefa
kuchni i samodzielnego kucharza. Bardzo dobre warunki płacy.
Praca w systemie 2/2 kontakt tel.
695 553 935, E-mail kierownikgastrodg@onet.pl
Hotel w Karpaczu zatrudni kelnera/kę. Wymagane doświadczenie, komunikatywność,
umiejętność pracy w grupie. CV
wraz ze zdjęciem prosimy wysyłać na recepcja@ksiezagora.com.
pl - 730 611 104
Kasjer/Kasjerka - Pracownik
działu kas-oferta pracy tymczasowej zadania: obsługa kasy fiskalnej i klienta. Wymagania: wysoka
kultura osobista, dyspozycyjność
w weekendy, oferujemy: umowę o
pracę tymczasową, stawkę godzinową - 519 079 097
Kasjer/Kasjerka - Pracownik działu kas-oferta pracy
tymczasowej. Zadania- obsługa
kasy fiskalnej i klienta, Wymagania- dyspozycyjność w weekendy,
Oferujemy-atrakcyjną stawkę
godzinową, płatne szkolenie
kasjerskie. - 514 458 317
Kelner - Zatrudnimy doświadczoną osobę na stanowisko kelner/kelnerka. Praca przy obsłudze
gości i za barem. Duże napiwki.
Możliwość awansu. Tylko osoby
z JG lub okolic z własnym transportem. Umowa, premia - 570
581 896
Kelner/ka Szklarska Poręba
- Czarny Kamień w Szklarskiej
Porębie zatrudni kelnera/kę. Oferujemy atrakcyjna wynagrodzenie,
elastyczny czas pracy. CV proszę przesłać na adres: gabriela.
kokoszkiewicz@czarnykamien.
com - 535 291 086
Kelnerka do ogródka gastro Poszukujemy kelnerkę z doświadczeniem do pracy w sezonie
letnim od kwietna. Bardzo wysokie napiwki dla zmotywowanych
i ambitnych. Tylko kandydaci z
JG (ewentualnie okolic z własnym transportem).umowa - 570
581 896

Kelnerka z doświadczeniem
- Zatrudnię kelnerkę z doświadczeniem od zaraz. Wymagana
znajomość j. niemieckiego lub
angielskiego oraz dyspozycyjność(praca od 15 do 23,w weekendy
od 11 do 24). Wysokie napiwki,
umowa, bonusy, szkolenie - 570
581 896
Kierowca C lub C+E - Niemcy
- Praca w Niemczech dla kierowców. Niemiecka umowa, atrakcyjne wynagrodzenie. Oferty na
terenie całych Niemiec, również
blisko granicy. Prześlij do nas
swoje CV lub zadzwoń a udzielimy informacji - 736893070/rekrutacja@sasa-r.eu
Kierowca C+E - Firma Inter
Trans Kamienna Góra zatrudni kierowcę zestawu ciągnik + naczepa
wywrotka. Praca od poniedziałku
do piątku, stała relacja bliskie
Niemcy, Czechy, Polska, 2-3 kółka
w tygodniu.tel. 668 358 481
Kierowca C+E / pon-pt / Berlin Trasy dalekobieżne po Niemczech
Praca na samochodach typu plandeka Oferujemy niemiecką umowę
o pracę, podpisywaną bezpośrednio u niemieckiego pracodawcy
Zarobki w wysokości 1800€ brutto
+ diety 24€ - +48 736 893 070
Kierowca C+E/ 3/1/NiemcyFulda - Jazda samochodem typu
plandeka; Wymagana znajomość
j. niemieckiego; Niemiecka umowa
o pracę; Zarobki 2100€ brutto +
12/24€ diety; Więcej info telefonicznie - +48 736 893 070/rekrutacja@sasa-r.eu
Kierowca C+E/pon-pt/Niemcy
- Okolice Berlina; Wywrotka-przewóz materiałów budowlanych;
Wymagana znajomość języka
niemieckiego; Wysokie zarobki +
diety dzienne; Niemiecka umowa
o pracę; Więcej informacji telefonicznie - +48 736 893 070/rekrutacja@sasa-r.eu
Kierowca emeryt - Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni
kierowcę- emeryt. Praca na terenie Jeleniej Góry. Praca na pełen
etat. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160
Kontrola jakości - Niemcy Exact Systems zatrudni do kontroli
jakości części samochodowych w
Niemczech. Praca dla kobiet, mężczyzn i par. Wymagamy p.jazdy i
auta (zwracamy koszta przejazdów). Mozliwość pracy bez języka
niemieckiego. - +48 725 260 473 /
work@exactsystems.de
Kontroler Jakości - Regensburg - Exact Systems GmbH
zatrudni do kontroli jakości foteli
samochodowych. Praca dla kobiet,mężczyzn i par. Wymagamy j.niemieckiego i auta(zwracamy koszta
przejazdów).Stawka od 11,08
Euro brutto/h. - +48 725 260 473 /
work@exactsystems.de
Kucharka Miłków - Karczma
Skalna w Miłkowie zatrudni na
dobrych warunkach kucharkę/
kucharza z doświadczeniem.
Zapewniamy dobre warunki pracy
i atrakcyjną pensję. - 692 495
233 Irena
Kucharz z doświadczeniem
- Zatrudnimy doświadczonego
kucharza/kucharkę do pracy w
centrum JG. Praca dla osób z JG
lub okolic tylko z własnym transportem. Umowa, napiwki. Praca od
zaraz z ważna książeczka Sanepidowską. - 570 581 896

Kucharza z doświadczeniem
w prowadzeniu kuchni zarządzaniem przyjmę do pracy w restauracji na Deptaku w Karpaczu.
Godziny pracy do uzgodnienia,
pełna umowa. Za uczciwą prace
lojalność godne wynagrodzenie 663 641 259
Leroy Merlin w Jeleniej Górze
poszukuje magazynierów. Nie
wymagamy doświadczenia, a
jedynie chęci i zaangażowania.
Chętnych prosimy o wysyłanie cv
na adres: akosin@leroymerlin.pl
Leroy Merlin w Jeleniej Górze
zatrudni doradców klienta. Zainteresowane osoby prosimy o
wysłanie cv na adres: akosin@
leroymerlin.pl
Magazynier - Dr. Schneider
zatrudni osoby z uprawnieniami
na wózki widłowe. Praca stała,
umowa o pracę, 3 zmiany. Wynagrodzenie 3250 zł brutto po okresie próbnym + dodatki. Bezpłatne
dojazdy, bogaty pakiet socjalny rekrutacja@dr-schneider.com
Magazynier / Wydawca - Dr.
Schneider zatrudni osoby, które
posiadają uprawienia do obsługi
wózków widłowych. Praca stała,
3 zmiany. Wynagrodzenie już od
3250 zł brutto po okresie próbnym + dodatki. - rekrutacja@drschneider.com
Manager restauracji - Zatrudnimy doświadczoną osobę na
stanowisko kierownika restauracji. Praca idealnie dla osoby bez
zobowiązań najlepiej z Jeleniej
Góry z biegłym językiem obcym
(niem lub ang). Umowa, premie i
napiwki. - 570 581 896
Młodszy kucharz- przeszkolimy
- Zatrudnimy ambitnego kucharza wymagającego doszkolenia.
Nauczymy Cię piec chleb, gotować zupy, smażyć burgery, piec
ciasta, robić winegret i jeszcze
Ci zapłacimy. Przyjdź i sprawdź
ile możesz się nauczyć! - 570
581 896
Monter instalacji sanitarnychpraca u niemieckiego pracodawcy! Zarobki w wysokości
11€/h+dieta 8€/dzień Darmowe
zakwaterowanie zapewnione
przez firmę Więcej informacji:
664248008 lub praca@sasa-r.eu
- +48 664248008
Murarz/Cieśla szalunkowy
w Chemnitz Stała praca u niemieckiego pracodawcy! Praca od
zaraz! Atrakcyjne wynagrodzenie
już na okresie próbnym od 11,7514,50€ brutto/h. Więcej informacji
664 248 008
Nieduży hotel w Szklarskiej
Porębie zatrudni recepcjonistkę
/recepcjonistę. Mile widziane
młode energiczne osoby z okolic
Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry
- 693 396 767
Oferujemy pracę w branży
budowlanej na terenie Niemiec.
Zatrudnienie na niemieckiej umowie o pracę, podpisywanej bezpośrednio z firmą. Praca blisko
granicy, zapewnione zakwaterowanie. Więcej info tel. - 736893070
rekrutacja@sasa-r.eu
Operator CNC - Firma Flywood w Karpnikach zajmująca się
produkcją elementów gięto-klejonych zatrudni operatora CNC!
Oferujemy umowę o pracę! Nie
wymagamy doświadczenia! CV
prosimy przesyłać na e-mail. - +48
757677031/ office@flywood.pl
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Operator mini koparki - wymagane prawo jazdy C+E darmowe
zakwaterowanie! Atrakcyjne wynagrodzenie! więcej informacji pod
nr tel 664 248 008 lub praca@
sasa-r.eu
Operator wtryskarek w Simet
SA - Wymagania: - wykształcenie
minimum zawodowe, - dobry stan
zdrowia, Praca na wydziale produkcyjnym, przy przetwórstwie tworzyw
sztucznych. - zvioletta@simet.com.
pl, tel. 519 132 129
Opiekunka od 7.05 z pr.jazdy Szukamy opiekunki z komunikatywnym niemieckim oraz prawem jazdy
do podopiecznej łagodną demencją,
chodzącej. Pani mieszka sama,
stałe i sprawdzone miejsce. Przez
firmę. Od 7.05 na 2mc.1300-1400/
mc+kp - 607 670 214
Pałac Margot w Karpaczu poszukuje pokojowej. Wysokie wynagrodzenie 13-14 zł/h. Mile widziane
doświadczenie. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefonicznie
609 179 679.
Pani sprzątająca – Austria - Sprzątanie biur, samochodów Umowę o
pracę, podpisywaną bezpośrednio
z pracodawcą Zarobki w wysokości
1600€ Więcej informacji pod nr tel
664 248 008 lub praca@sasa-r.eu
Pomoc kuchenna - Praca dorywcza dla osoby sprzątającej, posiadającej doświadczenie w gastronomii.
Praca rano w godz. 9-12 5 dni
w tyg. Mycie okien, zamiatanie,
mopowanie, przyjmowanie towaru,
podlewanie kwiatów. Umowa - 570
581 896
Pomoc kuchenna - uczeń - Zatrudnię pomoc kuchenną wieczorem
18-22:30 4/5dni tylko z JG (lub z
okolic z własnym transportem) do
pracy w centrum miasta. Proste
prace polegające na zmywaniu i
sprzątaniu. Książeczka Sanepidowska - 570 581 896
Pomoc kuchenna, kelnerka Restauracja "Relax" w Jeleniej
Górze zatrudni pomoc kuchenną
oraz kelnerkę tel. 669 754 122
Pomoc przy remoncie lipiec JG Umowa o dzieło. Przygotowanie do
remontu mieszkania 80m2. Skrobanie, malowanie, gruz, kucie ścian.
Termin: 02-17 lipiec. Dniówka do
negocjacji. email: krzysiek58500@
gmail.com Zapraszam. Pzdr. - 721
592 021
Pomocnik budowlany - szukam
pomocnika do budowy domu jednorodzinnego od podstaw okolice
Kowary - 664 469 184
P o s z u k i wa n y b a r m a n / k a
- Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni barmana/kę na pełen etat.
Zakres obowiązków: parzenie kawy,
przygotowywanie napoi, nalewanie
piwa, przygotowywanie deserówlody i ciasta. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160
Potrzebna uczciwa Pani do
pomocy w zadbanym pensjonacie w
Karpaczu, praca na 3-4 godz. dziennie. Dobre warunki pracy i płacy tel.
660 474 649

Prac. produkcji od 2.500 netto O.P.S.O. Sp. z o.o. Praca na linii odlewy z polimerobetonu. Praca od
pon.-pt. w godz.7:00-15:00. Weekendy wolne. Wynagrodzenie od
2.500 do 3.000 na rękę bez nadgodzin. CV na mail stora@stora-drain.
pl - 756 491 265
Praca Biurowa - Dynamicznie rozwijająca się firma zatrudni osobę do
pracy biurowej. Poszukiwana osoba
sumienna, kreatywna, dyspozycyjna. CV proszę kierować na adres
magdalena@artdomdeveloper.pl 75 75 229 80, 697-397-297
Praca dla budowlańca - Przyjmę
od zaraz do pracy przy tynkach
maszynowych. Możliwość przyuczenia. - 604 413 922
Praca dla operatora koparko-ładowarki lub koparki obrotowej. Na
umowę o pracę lub o dzieło tel. 668
583 705
Praca dorywcza dla spawacza
we Wleniu. Godziny pracy do ustalenia. Więcej informacji - tel. 608
684 243
Praca na Wyd. Montaży Simet
- Wymagania: - wykształcenie
minimum zawodowe, Obowiązki;
- montaż ręczny elementów elektrotechnicznych. - zvioletta@simet.
com.pl, tel. 519 132 129
Praca nad morzem na stanowisku sprzedawca. Przyuczenie na
miejscu. Wynagrodzenie 2-3 tys. +
zakwaterowanie i częściowe wyżywienie. Szczegóły pod tel: 781
324 808
Praca ochrona - Pracowników
ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności, system pracy
zmianowy, umowa o pracę, dobre
warunki socjalne - 697 220 362
Praca od zaraz! - Poszukujemy
chętnych osób do pracy na stanowisku kasjer/kasjerka lub towarowanie. Praca weekendowa i nie tylko.
Możliwość ustalenia indywidualnego
grafiku. Umowa zlecenie, atrakcyjne
stawki. - 514 458 317
Praca sezonowa w UK - Jestem
kreatywny, pracowity, lubisz prace
z ludźmi i szukasz możliwości zarobienia pieniędzy przez okres wakacji? Mamy dla Ciebie prace! Napisz
do nas, a udzielimy Ci wszelkich
informacji. - joanna@funglittertattoos.com
Praca w hurtowni budowlanej w
Kowarach. Wymagane prawo jazdy
kat. B. Umowa o pracę, 2100 brutto,
plus premia. CV ul: Jeleniogórska
21d Kowary lub mail: biuro@milabudowlane.pl - 606 331 053, 696
027 209
Praca w Szwecji przy sprzątaniu
mieszkań bez języka. Organizowane zakwaterowanie. Praca na
stałe od zaraz. Numer KRAZ: 18328
- 600 715 101
Pracownik biur-admini. rolnictwo - Firma zatrudni pracownika
biurowo-administracyjnego, branża
rolnictwo ekologiczne. Umowa o
prace, Jelenia Góra. - 757 130 947

og£oszenia
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Pracownik SPA Szklarska
Poręba - Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni terapeutę/kę
do pracy w SPA. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę
wysyłać na adres mailowy: kierownikspa@czarnykamien.com - 795
870 506
Prokostal Sp z o.o., Sp.k. zatrudni lakiernika konstrukcji stalowych Wymaganie: doświadczenie
w malowaniu pompą hydrodynamiczną, Cv+list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kadry@
ladzinski.pl Tel. 75 64 354 18
Recepcja Szklarska Poręba
- Czarny Kamień Resort & SPA
zatrudni recepcjonist(k)ę ze znajomością j.niemieckiego lub angielskiego. CV ze zdjęciem proszę
wysłać na adres: d.lachowicz@czarnykamien.com - 533 352 214
Restauracja Mazurkowa Chata
w Jeleniej Górze zatrudni barmana/
kę i kelnera/kę na weekendy. Mile
widziane doświadczenie. Więcej
informacji telefonicznie CV prosimy
wysyłać na kontakt@mazurkowachata.pl - 606 991 160
Restauracja Mazurkowa Chata
w Jeleniej Górze zatrudni Panią do
lepienia pierogów i wyrobów mącznych. Praca na pełen etat. Więcej informacji telefonicznie - 606
991 160
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni kelnera/kę / pomoc kelnera na weekendy oraz sezon letni.
CV prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl, więcej informacji telefonicznie (10:00-19:00) 606 991 160
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni kelnera/kę z doświadczeniem na pełen etat. Umowa o pracę
wysokie wynagrodzenie. CV prosimy wysyłać na kontakt@mazurkowachata.pl Więcej informacji
telefonicznie - 606 991 160
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni kucharza. Zapewniamy
umowę o pracę, wysokie wynagrodzenie. CV prosimy wysyłać na
kontakt@mazurkowachata.pl więcej informacji telefonicznie - 606
991 160
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni Panią do sprzątania restauracji. Praca na pełen etat (z weekendami/wolne w tygodniu) Więcej
informacji telefonicznie. - 606 991
160
Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni pomoc kuchenną / pomoc
kucharza. Pełen etat. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160
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Restauracja Mazurkowa Chata
zatrudni szefa kuchni, kucharza
z doświadczeniem. Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie (5000tys i
wyżej). Praca w zespole możliwość
rozwoju kursy, szkolenia, warsztaty.
Zapraszamy - 606 991 160
Restauracja Relax w Jeleniej Górze zatrudni kelnera/kę,
pomoc kuchenna od zaraz tel. 669
754 122
Restauracja w Karpaczu górnym zatrudni: kucharza, pomoc
kuchenną, kelnera/kelnerkę. Informację pod numerem telefonu: 600
805 363
Restauracja włoska w Karpaczu szuka osób na stanowisko
kucharz lub szef kuchni. Wymagane
doświadczenie, zapraszamy, dobrze
płacimy. - 503 011 919
Robotnik ziemny monter wodkan - Oferujemy pracę na terenie
Niemiec dla robotników ziemnych
z umiejętnością montażu wod-kan.
Wymagana znajomość komunikatywnego j. niemieckiego. CV proszę
przesyłać na meil: biuro@rubenbau.eu - Biuro czynne pn-pt 8-16
tel. 576033941 / 534188717
Samodzielny księgowy/księgowa - Firma z szerokim profilem
działalności zatrudni osobę na stanowisko samodzielnego księgowego. Miejsce pracy: Jelenia Góra.
CV proszę wysyłać na email: agropracownia@gmail.com Numer tel.
757 130 947
Spółka Termy Cieplickie prowadzi
nabór na stanowisko specjalisty ds.
obsługi klienta. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do
dnia 27.04.2018 na adres: promocja@termycieplickie.pl z podaniem
w tytule maila: P/NKT 04.18 - 01
Sprzedawca do sklepu spożywczego w Jeleniej Górze, na umowę
o pracę. - 690 915 006
Sprzedawca-Dekorator Salon Eurofiran poszukuje osoby,
która lubi nowoczesne trendy wnętrzarskie, ma wyobraźnie przestrzenną i lubi obsługę klientów.
Gwarantujemy dobre warunki pracy
i super atmosferę. Cv: info@kora.
com.pl - 798 024 224
Sprzedaż lodów / gofrów - Zatrudnimy do sprzedaży lodów gałkowanych, pucharków lodowych, gofrów,
w centrum J. Góry od 15 kwietnia
osoby dyspozycyjne w g.10:3020:00 lub 10:30-16:00 i 16:0021:00(w zależności od pogody).
Pilne - 570 581 896
Szukam kafelkarza lub osoby z
doświadczeniem ogólnobudowlanym (w tym kafle) więcej info pod
nr tel - 510 822 838

Szukam księgowej z doświadczeniem, ze znajomością prowadzenia
spółek, szukam osoby sumiennej i
odpowiedzialnej, która poprowadzi
mi pełna księgowość i rożne papiery
związane z moja działalnością. swconstruction83@gmail.com
Szukamy pracownika, który chce
pracować. Piaskowanie, malowanie dachów, mycie okien i szklanych elewacji, mycie elewacji ... ktoś
kumaty i realnie chcący pracować.
Umowa zlecenie. - 600 270 020
Tokarz CNC - Zatrudnię Tokarza
z doświadczeniem oraz umiejętnością programowania maszyn. Praca
na maszynach DMG oraz Doosan .
Zapewniamy bardzo dobre wynagrodzenia wraz z wszystkimi świadczeniami - 602 377 991
Uczennica do ogródka piwnego
- Pilnie zatrudnię osobę do sprzątania stolików i pomocy przy obsłudze
gości w centrum JG. Doświadczenie
nie jest wymagane. Przeszkolimy!
Od środy 4 kwietnia pilnie! - 570
581 896
Włoska restauracja w Karpaczu
poszukuje osoby chcącej dołączyć
do zgranego zespołu i zasilić stanowisko pizzera. Pracujemy tylko na
oryginalnych składnikach, Zapraszamy zarobki od 13-16 zł. Zapraszamy - 503 011 919
Wydawca - pakowacz w Simet
SA - Wymagania: - wykształcenie
minimum zawodowe, - znajomość
obsługi komputera, Przygotowanie
(kompletowanie pobranych materiałów) przeznaczonych do montażu
produkcyjnego - zvioletta@simet.
com.pl, tel. 519 132 129
Zastępca Szefa Kuchni - Zatrudnię doświadczonego szefa kuchni
do pracy w restauracji w centrum
J. Góry. Praca dla ambitnej osoby
bez zobowiązań. Umowa, napiwki,
premie, szkolimy i nagradzamy
ciężką pracę. Tylko z J. Góry - 570
581 896
Zatrudnię brukarzy płaca tygodniowa umowa. Dzwonić poniedziałek piątek od 7-17 - 502 137 019
Zatrudnię do ogródka gastronomicznego pizzermana (sezonowa
praca od końca kwietnia do końca
września). Centrum Jeleniej Góry
- własny transport. Nowo powstający punkt na Pl. Ratuszowym. 570 581 896
Zatrudnię do robót malarskich
- Zatrudnię na umowę o pracę 2
doświadczonych i solidnych pracowników do robót remontowych
Wymagane umiejętności : Gładzie,
regipsy, malowanie, glazura. Praca
na terenie Jeleniej Góry i okolicy 600 223 052

Zatrudnię doświadczonego
kucharza/kucharkę (bez nałogów).
Praca 5/2 na umowę. Bonusy,
napiwki i premie dla ambitnych
chcących się rozwijać kandydatów.
Ważna książeczka Sanepidu. Tylko
poważne oferty. - 570 581 896
Zatrudnię kelnerkę/kelnera z
doświadczeniem. Praca po południu
i wieczory, weekendy. Tylko z JG
lub okolic (z własnym transportem).
Umowa, wysokie napiwki 50zł-300zl
dziennie. - 570 581 896
Zatrudnię kobietę to sprzedaży
warzyw i owoców na Zabobrzu
na Ryneczku. Atrakcyjne zarobki,
miła atmosfera. Nr kontaktowy 697
696 872.
Zatrudnię mechanika samochodowego. Wymagana elementarna
wiedza związana z naprawą aut,
chęć rozwoju, umiejętność komunikacji i pracy w zespole. CV ze
zdjęciem prosimy słać na adres:
grafikjg@wp.pl
Zatrudnię od zaraz do sprzedaży lodów gałkowanych w centrum
Jeleniej Góry. Praca od 14 kwietnia.
Zmiany Pt-Nd od 10:00-18:00 (lub
dłużej jeśli ładna pogoda). Pon-Czw
11-18. Chętnie uczeń lub dwóch 570 581 896
Zatrudnię osobę bezrobotną w
wieku do 30 lat lub powyżej 50. do
prac różnych. Tel. 517-840-214 lub
797-909-294
Zatrudnię osobę na stanowisko:
serwisant urządzeń ciśnieniowych
oraz sprzątających. Wymagania:
prawo jazdy kat. B, aktualne uprawnienia elektryczne, bez nałogów.
Atrakcyjne wynagrodzenie. - 512
600 444
Zatrudnię osobę sprawnie obsługującą autocad. - 604 145 772
Zatrudnię piekarza dobre
warunki i zarobki - 604 105 283
Zatrudnię pracownika który zajmie się utrzymaniem porządku na
posesji wymagania; prawo jazdy,
umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych, punktualność, sumienność.
Doświadczenie w ogrodnictwie niewymagane. - 602 689 222
Zatrudnię spawacza - ślusarza
- Firma metaloplastyczna zatrudni
spawacza lub ślusarza z umiejętnością spawania. Umowa o pracę, 20
zł. brutto / godz. Tel.: 517-840-214
lub 797-909-294
Zatrudnię ślusarza-montera. 605 377 911
Zatrudnię: cieśli, dekarzy,
budowlańców tel. 786 244 808

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797
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Zatrudnimy 2 instalatorów wodkan-co do wykonywania instalacji
wewnętrznych, atrakcyjne wynagrodzenie, umowa o prace, praca
na terenie Jeleniej Góry. - 781
089 688
Zatrudnimy brukarzy ,drogowców. Umowa o pracę zatrudnienie
całoroczne (bez wyjazdów). Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.
502 238 662
Zatrudnimy doświadczoną
pomoc kuchenną do pracy w centrum JG. Zmywanie naczyń, ogólne
prace porządkowe, krojenie, siekanie, panierowanie, proste czynności
związane z gotowaniem i przyrządzaniem potraw - 570 581 896
Zlecę budowę pieco-kuchni, wym.
100x70x800 z góry płyta, wnętrze
cegła szamot, zew. klinierowa, na
razie smsy z ceną tel. 607 220 746
Zlecę solidnej firmie, ekipie roboty
malarskie, gładzie oraz położenie
glazury. Praca na terenie Jeleniej
Góry - 600 223 052

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Alufelgi Passat 2005r., opony
Michelin - Alufelgi Passat 2005r.,
opony Michelin 205x60x15R cena
za kpl. 1050 zł - tel. 607 220 746
Sprzedam sprawny silnik 1,7D
Opla. Zamontowany w samochodzie, do samodzielnego wymontowania, możliwość próbnej jazdy.
- 604 911 790
Sprzedam alufelgi z oponami
do Opel Astra (300 zł) tel. 796
489 565
Sprzedam opony - różnego
rodzaju więcej pod numerem tel. 796 024 208

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto Skup 536 143 916 gotówka kupię samochody całe uszkodzone
powypadkowe osobowe terenowe
dostawcze również wersje angielskie gotówka od ręki, odbieram
własnym transportem Jelenia Góra
i okolice do 50 km.
Auto skup 796 50 89 57 gotówka kupie samochody cale uszkodzone
do poprawek również sprowadzone
, osobowe dostawcze terenowe
odbieram własnym transportem
Jelenia Góra, Bolków Lubań, Lwówek Śl. Szklarska Poręba gotówka
od ręki.
Kupię każde auto tel 721 912 463
- stan techniczny obojętny całe
uszkodzone płatne gotówką odbiór
własnym transportem dobre ceny
serdecznie zapraszam
Kupie przyczepy kampingowe
towarowe do przewozu koni lawety,
również sprowadzone Jelenia Góra
i okolice - 796 508 957

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Osobowy/towarowy/przeprowadzki - Transport towarowy
busami do 3.5t na terenie całego
kraju - Możliwość przeprowadzki
(wnoszenia i znoszenia rzeczy)
-osobowy oraz van 6os. najtaniej
kategoria - 697 335 784
Sprzedam Mitsubishi ASX 2010 r.
Drugi właściciel auto kupione i zarejestrowane w Polsce stan bd wymieniony olej filtry klocki hamulcowe
nowy lakier - 607 644 684
Sprzedam przyczepę campingową (świetna na budowę, parking
i tp), motorower (Ogar) 1984 tel.
796 489 565
Sprzedam tanio - Sprzedam
ładne, ekonomiczne autko po
wymianie klocków hamulcowych,
zwrotnicy kierownicy oraz wszystkich płynów. Autko ma ważny przegląd oraz ubezpieczenie. Cena
1700 zł. Kontakt: 728 382 491
Sprzedam VW Touran 1,9TDI 7
osobowy 2006r. od roku w kraju,
nie wymaga nakładów finansowych,
czarny tel. 603 139 918

USŁUGI
BUDOWLANE
Budowy-rozbudowy od sierpnia - Przyjmę zlecenia na budowę
lub rozbudowę. Posiadam dobrą
brygadę wolną od sierpnia. Pomagam w załatwieniu wszelkich formalności związanych z budową.
- 575 328 748

Dachy - naprawa, przeglądy,
obróbki tel. 723 943 958
Dachy kompleksowo - Firma
dekarska Damian Rudy wykona
pokrycia dachowe,a także montaż
więźby dachowej montaż podbitek
dachowych adaptacja poddaszy
zdejmowanie i utylizacja azbestu remonty dachów odśnieżanie
dachów - dachyrudy@wp.pl
Dachy kompleksowo - Wykonujemy pokrycia dachowe oraz montaż
więźby dachowej, montaż podbitek
dachowych, adaptacja poddaszy,
zdejmowanie i utylizacja azbestu, remonty dachów, odśnieżanie
dachów - dachyrudy@wp.pl - 665
974 813
Firma z wieloletnim doświadczeniem wykona każdy remont z gwarancją jakości .Referencje od firm i
osób prywatnych. Bezpłatny transport zakupionych materiałów. - 600
223 052
Kładziemy kamień łupkowy, elewacje i wiele innych. Zadzwoń, a my
przedstawimy ofertę. Szybko, solidnie - +48696560918
Kontenery na gruz odpady, itd,
sprzątanie mieszkań posesji strychów piwnic itd,fv, - 519 873 688
Ładowarka teleskopowa - Oferujemy wynajem ładowarki teleskopowej 14m udźwig 3,5tony wraz z
operatorem przeznaczona do pełnej obsługi inwestycji budowlanych.
Maszyna posiada łyżkę, widły paletowe, zawiesia. - 668 358 481
Malowanie dachów natryskowo. szybko, solidnie. bardzo
duże doświadczenie. świadczymy
również usługi piaskowania. - 600
270 020
Oferuje montaż ogrodzenia z
paneli/siatki z podmurówka lub bez.
Oferuje również bramy oraz furtki
pod wymiar i kolor. Oraz czyszczenie, naprawę, spawanie, malowanie obecnego ogrodzenia. - 733
349 313
Piaskowanie stali, kamienia
naturalnego, betonu , cegły i granitu.
mobilnie dojeżdżamy do klienta.
zabezpieczenia antykorozyjne malowanie agregatem. - 600 270
020
Profesjonalne remonty wykończenia wnętrz oraz elewacje
i ogrodów. 100% Satysfakcji! Darmowa wycena oraz profesjonalne
porady. - 534 105 149
Punkt Recyklingowy - Utylizujemy:
-Gruz budowlany -nawierzchnie bitumiczne -ziemie z wykopu Sprzedajemy: Kruszywa 0-63 (beton, cegła,
frezowina). Piaski Humus przesiewany Utylizacja płatna. Zapraszam
do kontaktu - 695 732 768
Szukam ekipy bud. min.15 osób nabyłam dom w Karpaczu tj obiekt
usługowo-mieszkalny o powierzchni
600 m2. Dom wybudowany został w
1970 roku i wymaga generalnego
remontu. Do wykonania: elektryka,
hydraulika i inne. - 533 080 486
Tanie remonty w dobie kryzysu.
Remonty, drobne przeróbki budowlane na Twoja kieszeń. Zadzwoń!
tel. 721 647 789
Usługi koparko-ładowarką-młot
- Prace ziemne, rozbiórki, wyburzenia, niwelowanie terenu, wysadzanie skał, załadunki i rozładunki
tirów-tanio - 886 666 896
Usługi mini koparką w zakresie kopania fundamentów, przełączy pod wodę, prąd itp. Cena za
godz pracy od 80zl netto plus koszt
dojazdu na terenie Jeleniej Góry i
okolic. Możliwość wynajmu na doby.
- 792 797 922
Wykonuje roboty ciesielskie,
dekarskie, budowlane tel. 515
588 611
Zatrudnimy brukarzy, drogowców. Umowa o prace ,zatrudnienie
całoroczne. Bliższe informacje pod
numerem: tel. 502 238 662

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne, dobra
cena/jakość, szybkie terminy, 883326-707

USŁUGI
FINANSOWE
Atrakcyjna pożyczka - Do
25.000 zł, minimum formalności. 730 191 317

Atrakcyjne pożyczki - Oferujemy atrakcyjne pożyczki nawet
do 25000 tysięcy. Zapraszamy 669 933 888
Bank odmówił Ci kredytu? Masz
negatywne wpisy w bazach? Teraz
to nie problem! My nie potrafimy
odmawiać! Zadzwoń do Nas: 502
723 783
Pożyczka na oświadczenie!
Bez zbędnych formalności, szybko
sprawnie i tanio ! Tel.: 502-723783
Pożyczka pozabankowa! - Szukasz dobrej pożyczki dla siebie.
Dobrze trafiłeś ! Na pewno coś
znajdziemy dla Ciebie. Niska rata,
wystarczy sam dowód, wysoka
przyznawalność Zadzwoń 731377-456
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. - 668 682 334

USŁUGI
KURSY/SZKOLENIA
Wiosenne kursy prawa jazdy:
kat.B 16.04.2018, kat.C C+E
23.04.2018, kwalifikacje kat.C
23.04.2018 tel. 665 727 006, 75
75 262 85

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Diagnostyka mechanika
mobilna - oferuje usługi mechaniczne diagnostyka komputerowa
z dojazdem do klienta - 882 428
731
MW Garage Auto Naprawa specjalizuje się w usługach blacharsko-lakierniczych. Naprawy
powypadkowe czy bieżące
(wymiana progów, reperaturki itp.)
są na porządku dziennym. Więcej
info facebook: MW Garage Michał
Wawer. - 695-129-115
Naprawię każdy skuter. Możliwy
dojazd do klienta. Proszę o kontakt
pod numerem telefonu 500 606 904
lub 519 651 456.

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

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Całodobowo zaopiekuje się
starszym małżeństwem, dzieckiem,
posprzątam tel. 513 246 763
Doświadczona opiekunka
zaopiekuje się dzieckiem, osobą
starszą tel. 504 545 522
Zaopiekuje się osobą starszą
lub chorą. Młoda energiczna emerytka. - 603 213 875
Zaopiekuje się starszą osobą
lub starszym małżeństwem w
zamian za mieszkanie, teren Jeleniej Góry, oferty poważne tel. 798
692 607

USŁUGI
RÓŻNE
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków, wkładek, klamek, zawiasów,
uszczelek i szyb. Regulacja i konserwacja. Montaż nawietrzaków,
zabezpieczeń antywyważeniowych, czujek czadu, dymu, gazu.
Robert - 607 720 825
Usługi ogrodnicze - Profesjonalne koszenie trawników, przekopanie gruntu glebogryzarka,
wertykulacja, nawożenie, pielenie rabat itp. Zapraszam - 795
165 431
Usługi Ogrodnicze IL Fiore Kompleksowe usługi ogrodnicze
profesjonalnym sprzętem. Zapraszam do zapoznania się z pełną
ofertą Naszej firmy. Możliwość
wykupienia abonamentu na usługi
ogrodnicze K - 506 922 322
Wypożyczalnia i serwis elektronarzędzi maszyn budowlanych
i sprzętu ogrodniczego. Serwisujemy wszystkie urządzenia elektryczne i spalinowe każdej firmy od
chińskich po Hilti. Najniższe ceny w
mieście - 503 554 411

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Czyszczenie i pranie tapicerek - Firma EcoMyjnia Jelenia
Góra, zaprasza do korzystania ze
swoich usług. Mycie wewnętrzne
i zewnętrzne aut. Pranie tapicerek samochodowych i meblowych,
czyszczenie i impregnacja skór.
Dojazd do klienta. - 884 929 235
Mycie okien w mieszkaniach, domkach tel. 534 349 963

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Ładowarka teleskopowa - Oferujemy wynajem ładowarki teleskopowej 14m udźwig 3,5tony wraz z
operatorem przeznaczona do pełnej obsługi inwestycji budowlanych.
Maszyna posiada łyżkę, widły paletowe ,zawiesia. - 668 358 481
Firma transportowa Transmax w
Jeleniej Górze zatrudni kierowców
z kategoria prawa jazdy C =E do
przejazdów międzynarodowych. 608 454 343

USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Gabinet Medycyny Holistycznej Uwalnianie napięć emocjonalnych,
diagnoza stanu zdrowia, regeneracja organizmu- refleksologia twarzy,
masaż terapeutyczny głowy barków i karku, suplementacja i inne.
Zapraszam www.holistyca.pl - 534
808 808
Terapia antynikotynowa - Terapia biorezonansem jest dla każdego palacza niezależnie od stażu
palenia i ilości wypalanych dziennie papierosów. Jest ona bezbolesna, bezinwazyjna, nie ma skutków
ubocznych. - 510 126 927
Wykrywanie obciążeń organizmu - Wykrywanie pasożytów,
grzybów, pleśni, bakterii, wirusów
oraz zaburzeń pracy organizmu
metodą diagnostyki nieliniowej NLS.
Usuwanie patogenów biorezonansem i naturalnymi kuracjami. - 510
126 927

SPRZEDAM
Sprzedam po budowie domu
sprzęt (betoniarka 250 profesjonalna) i inne narzędzia tel. 796
489 565
Sprzedam wózek inwalidzki z
napędem elektrycznym, mało używany tel. 75 71 380 09, 792 673
812
Sprzedam tanio! Zagęszczarka
(waga 80 kg) do gruntu elektryczna
400V+kable 40m, gilotyna do kostki
brukowej, betonowej tel. 661 609
760

MIESZKANIA
SPRZEDAM
2pok 75m bezpośrednio (Kadetów)
- Mieszkanie po remoncie (kuchnia
w zabudowie, podłogi w pokojach i
przedpokojach panele, duży balkon
z widokiem na Śnieżkę) cicha i spokojna okolica, parking pod blokiem.
II p. w bloku 3piętrowym 210tyś 570 581 896
2pok. po remoncie bezpośrednio Duże 74m2 mieszk. własnościowe,
ul. Kadetów, wszystkie podłogi po
wymianie, kuchnia w zabudowie
po kapitalnym remoncie. Łazienka
do odświeżenia. IIp. w bloku 3piętr.
Wysokie i przestronne. Bezpośrednio - 535 028 928
3pok. Kamienna Góra/bezpośred
- Sprzedam własnościowe na Ip. W
budynku czteropiętrowym. Mieszkanie do odświeżenia. Cicha spokojna okolica blisko parku. 149tyś
do negocjacji. Ogrzewanie miejskie, gaz, piwnica, jasne pokoje od
Wschodu - 663 161 330
4-pokoje, ogród, Cieplice Zdrój Mieszkanie w Cieplicach Zdrój, usytuowane na II pietrze poniemieckiej
pięcio rodzinnej Willi. Mieszkanie z
delikatnymi skosami o powierzchni
98m2, cena 320 000 zł. - 664 369
766
Po remoncie Sobieszów 35m2 Mieszkanie po remoncie, z ogródkiem 200m2 i piwnicą, miejsce
postojowe. Ip. Nowe instalacje wod.kan., elektryka, płytki, panele. Opłaty
120zł. Przejściowe. Bezpośrednio.
Cena 69tyś. - 726 401 820
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Sprzedam mieszkanie 72m2 w
miejscowości Wleń (130 000zł) po
kapit. remoncie z częściowym wyposażeniem, bez czynszowe z dużym
tarasem oraz ogrodzonym podwórkiem, monitoring, rolety zewnętrzne
tel. 787 210 943
Sprzedam mieszkanie parter ul.
Słowackiego tel. 721 254 781
Sprzedam mieszkanie-Jelenia
Góra-Sobieszów.76m2+strych,
który jest bezpośrednio nad mieszkaniem, można zrobić piękny apartament. Jest komórka na węgiel,
miejsce na ogródek. Położone
u podnóża zamku Chojnik - 512
593 050
Sprzedam po korzystnej cenie Sprzedam mieszkanie dwa pokoje
kuchnia toaleta z łazienka 38m2 na
czwartym piętrze 90 tysięcy netto w
bardzo dobrej lokalizacji Zabobrze II
koło sklepu Jubilat - 508 230 295
Wojanów 80 m - bezczynszowe
3 pokoje po remoncie z działką na
wyłączność bez pośredników sprzedam - 690 648 227

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Wynajem dla turystów - Przejmiemy pod zarządzanie; apartamenty, domy letniskowe, mieszkania
z wyposażeniem, na terenie Jeleniej
Góry, Karpacza, okolic. Zapewniamy całkowitą obsługę lokalu
warunki do ustalenia - 888103737
/ 888103746

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
3 pokoje - Mam do wynajęcia na
długi okres-3-pokoje 72 m2.parter.
na Wincentego Pola. CO piecykiem
na opał. Umowa najmu tylko-najem
okazjonalny! Dostępne mieszkanie
od 15-go maja. Spokojne zwierzątka
akceptujemy. Czynsz 1000zł+media.506347137 - 506 347 137
3-pokojowe Cieplice - Mieszkanie w bloku na XX-lecia 3-pokojowe,
54m, 4 piętro. Po generalnym
remoncie, nieumeblowane. Nowowyposażona oddzielna kuchnia,
łazienka z prysznicem, osobna toaleta.1800 + media+kaucja. Od maja.
- 606 833 262
Mam do wynajęcia 2 pokojowe
mieszkanie, umeblowane w Sobieszowie tel. 663 569 799
Mieszkanie Sosnówka - Mam do
wynajęcia pokój z kuchnia i łazienka
w Sosnówce, do dyspozycji jest również ogródek z parkingiem. Więcej informacji pod telefonem - 757
522 147
Pokój w mieszkaniu studenckim
dla młodych stażystów, praktykantów i studentów, niepalących, wyposażone, wi-fi, ul. Wolności ok. Małej
Poczty tel. 693 458 705

DOMY
SPRZEDAM
Dom na wsi - Budynek mieszkalno-gospodarczy w Rząsinach.
Powierzchnia 80 m2 plus pomieszczenia gospodarcze. Działka 68
ar. Usytuowany na wzniesieniu na
końcu ślepej ulicy. Duże obszary
leśne i piękny widok. - 787 744
657
Do sprzedania dom wolnostojący w
Łomnicy koło Jeleniej Góry z dużym,
pięknie zagospodarowanym ogrodem. Powierzchnia użytkowa 180
m2 plus działka 1413 m2.6 pokoi,
łazienka, toaleta kuchnia z jadalnią.
- 609 616 215
Lokale w centrum! - Na atrakcyjnych warunkach sprzedam/
wynajmę lokale w ścisłym centrum Jeleniej Góry!! - 697-397-297,
75-75-22-980
Sprzedam ładny dom na wsi 17
km. od Jeleniej Góry. Dom jest z lat
80- tych. Remontowany od 20102018 Działka ogrodzona 800 m. 604 867 757

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka w J-Górze-Dziwiszów Budowlana na osiedlu leśne Zacisze
o pow. 1001m², wszystkie media,
piękne widoki, mnóstwo zieleni.
Zamieszkaj tam gdzie inni spędzają
urlop. Cena 75zl/m² bez pośredników. - 885 342 947
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Działka w J-Górze-Dziwiszów
- działka budowlana w Dziwiszowie na osiedlu leśne Zacisze o
pow.2020m²,wszystkie Media, do
centrum 5min.samochodem, piękne
widoki, widok na góry, mnóstwo zieleni, cisza. Cena 75zl/m² do negocjacji. - 885 342 947
Działka w J-Górze-Dziwiszów piękna działka budowlana w Dziwiszowie na os.leśne Zacisze o
pow.1019m², wszystkie media,
do centrum 5 min samochodem,
piękne widoki, mnóstwo zieleni i
cisza. Cena 75zl/m² do negocjacji.
- 885 342 947
Działka w Rząsinach - Duża
działka budowlano-rolna o
powierzchni 0,54 h położona 500
m od trasy Gryfów Śląski - Lwówek Śląski. Dojazd nowa drogą
asfaltową. Pozwolenie na budowę,
wszystkie media na działce. - 787
744 657
Karpacz Ściegny - Sprzedam
działkę z pięknym widokiem na góry
położoną na ścianie lasów państwowych w miejscowości Ściegny na
obrzeżach Karpacza. Cicha spokojna okolica a zarazem blisko do
rozmaitych atrakcji - 724 210 001
Okazja Ścisłe Centrum Jeleniej - Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę/sprzedam wykończone
lokale w ścisłym centrum Jeleniej
Góry! Zapraszam do niezobowiązującej prezentacji! - 697-397-297,
75-75-22-980
Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 26ar (nr działki 43312) w
Kaczorowie tel. 502 573 247
Sprzedam działkę w Staniszowie, prąd, woda, super ukształtowany teren 1352 m2 80 zł/m tel.
602 699 310

LOKALE
SPRZEDAM
2pok. Bezpośrednio 74,5m2 Sprzedam własnościowe mieszkanie przy ul. Kadetów 11 (bardzo
cicha okolica). Kuchnia i pokoje po
remoncie generalnym, łazienka do
odświeżenia. Podłogi po wymianie.
Czynsz ok. 500zl. parking - 535
028 928
Lokal handlowo-usługowy Sprzedam lokal dwukondygnacyjny. Centrum J.G obok dworca
autobusowego ul. Poznańska - 601
088 775
Sprzedam nowy pawilon handlowy o pow. 24m2 na targowisku
Zabobrze (z wyposażeniem lub bez)
- 509 311 410

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Dwa osobne lokale usługowe
(20m2 i 17m2) na ul. Kiepury w
budynku usługowym z pomieszczeniem socjalnym, poczekalnią,
toaletą i toaletą dla klientów. Pozostałe lokale stomatologia i kosmetyka - 603 944 016
Lokale w ścisłym Centrum! - Na
atrakcyjnych warunkach wynajmę/
sprzedam wykończone lokale w
ścisłym centrum Jeleniej Góry!
Zapraszam do niezobowiązującej
prezentacji! - 697-397-297, 75-7522-980
Pilnie wynajmę pomieszczenie 90
m2 na magazyn, małą produkcję
500 pln - 535 303 007
Wynajmę lokal na Zabobrzu!
- Wynajmę nowy lokal przy ul.
Moniuszki w okolicy Szkoły nr.11 i
szpitala, powierzchnia 30m2, toaleta, oświetlenie led, witryna 4x3,
2 miejsca parkingowe. - 509 592
885
Wynajmę lub sprzedam lokal Wynajmę lub sprzedam lokal handlowo-usługowy na pl. Ratuszowym
ok. 50 m2 nadający się na biuro,
małą gastronomię, sklep, aptekę
itp. Więcej informacji pod nr 607
611 774
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Prace na obwodnicy Jeleniej Góry idą pełną parą

Pod koniec września ubiegłego roku władze Jeleniej Góry podpisały umowę z warszawską
firmą Budimex na realizację II etapu obwodnicy południowej Jeleniej Góry. Do 30 czerwca
2019 roku za kwotę 51.500.000,00 PLN ma powstać droga o długości 5,3 km o przekroju
2+1. Oznacza to, że trasa składać się będzie naprzemiennie z jednego lub dwóch pasów
ruchu w jednym kierunku.
Nowa droga zaczynać się będzie
rondem za węzłem Grabarów, na
ulicy Wrocławskiej, dalej kierowcy
przejadą przez most nad potokiem
Radomierka, pojadą drogą przez
teren niezabudowany, aż do skrzyżowania z ulicą Dzierżonia, gdzie
powstanie kolejne rondo. Następnie trasa znów przebiegać będzie
przez teren niezabudowany do ulicy
Trzcińskiej, gdzie zostanie wybudowane skrzyżowanie. Ostatni odcinek
o długości kilometra ponownie
połączy obwodnicę z drogą krajową
nr 3, przy granicy miasta z Gminą
Janowice Wielkie.
Większą część nowej trasy stanowić będzie droga gminna o nośności
prawie 12 ton na oś. Przewiduje się,
że pojazdy będą mogły poruszać się
po niej z prędkością do 70 km/h.
Szerokość jezdni wyniesie łącznie
7 metrów (2 razy po 3,5 metra), z
dodatkowym pasem ruchu o szerokości 3,5 metra. Projekt zakłada
budowę kilku obiektów inżynierskich: 2 mostów, jednego większego
przepustu gospodarczego i kilku
mniejszych, które ułatwią przejazd
nad ciekami oraz migrację dzikiej
zwierzyny. Negatywne skutki wzmożonego ruchu na obwodnicy zostaną
zneutralizowane przez urządzenia
zabezpieczające i wygłuszające,
takie jak separatory oraz ekrany
akustyczne.
Budowa II etapu obwodnicy południowej Jeleniej Góry jest strategicznym zadaniem mającym ogromne
znaczenie dla „stolicy Karkonoszy”.
Obecnie ruch tranzytowy, turystyczny oraz miejski odbywa się po drodze
krajowej nr 3. Natężenie ruchu na
tym odcinku jest tak duże, że bardzo

często dochodzi do wielu utrudnień i
niebezpieczeństw.
Inwestycja ma przyczynić się nie
tylko upłynnieniu ruchu, ułatwić
i przyśpieszyć przejazd, ale przede
wszystkim zwiększyć poziom bezpieczeństwa na tym obszarze. Wedle
przeprowadzonego w 2016 roku
Generalnego Pomiaru Ruchu, przez
Maciejową średnio przejeżdża 11 119
pojazdów na dobę, a w szczytowych
okresach nawet 20 000 pojazdów na
dobę. Tak duże natężenie ruchu na
wąskiej drodze sprawia, że bardzo
często powstają „korki”, a to wpływa
na pogorszenie komfortu jazdy, a
to z kolei przekłada się na gorsze
postrzeganie przez przyjezdnych
całego regionu. Nierzadko na tym
odcinku dochodzi do kolizji i wypadków drogowych, także śmiertelnych.
Generalny Pomiar Ruchu ujawnił
również inną prawidłowość, średnio
co 10 auto przejeżdżające przez Maciejową w ciągu doby jest pojazdem
ciężarowym. Ich ilość istotnie wpływa na jakość życia mieszkańców.
Budowa obwodnicy południowej
Jeleniej Góry ma na celu „stworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju
społeczno-gospodarczego Dolnego
Śląska poprzez poprawę dostępności regionu oraz jakości życia
mieszkańców Jeleniej Góry”. Nowy
odcinek drogi ma w przyszłości
przejąć większość ruchu kołowego i
wyprowadzić go poza Maciejową. To
pozwoli na zmniejszenie wielu negatywnych skutków: hałasu, wibracji,
spalin, jak również wypadkowości.
Dzięki inwestycji na atrakcyjności
zyskają kolejne miejskie działki, co
w konsekwencji może przyczynić się
do rozwoju tej części miasta.

Pierwszy etap prac został przeprowadzony na przełomie 2017–2018
roku. W tym czasie realizowane były
roboty ziemne przygotowujące teren
pod budowę drogi. Do końca pierwszego kwartału 2018 roku wykonano
w większości wykopy i nasypy, umocniono koryto oraz skarpy na potoku
Radomierka na obu obiektach inżynierskich. Wykonano także znaczną
część robót usuwających kolizje z
infrastrukturą techniczną tj. linią
wysokiego napięcia, gazociągiem
średniego ciśnienia oraz kanalizacją
sanitarną. Trwają prace na dwóch
obiektach mostowych, wykonano
już ich fundamenty i przyczółki.
Rozpoczęto prace przy budowie
muru oporowego zlokalizowanego
w okolicy ul. Wrocławskiej. Stan
zaawansowania robót przy budowie
obwodnicy południowej Jeleniej
Góry inżynierowie oceniają na ok.
24%. W najbliższym czasie kontynuowane będą prace na wszystkich obiektach inżynierskich,
wykonana zostanie konstrukcja
odpowiedzialna za podtrzymanie
całej budowli mostu oraz przepusty
pod przyszłą drogą. Kolejnym etapem inwestycji będzie wykonanie
podbudowy pod przyszłe warstwy
konstrukcyjne jezdni.
Projekt „obwodnica południowa
Jeleniej Góry- etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 - 2020.
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