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Spółka tak wyjaśnia podwyżkę taryf

Fot. Przemek Kaczalko

W związku z pojawiającymi się
różnymi danymi dotyczącymi
opłat, które odprowadzamy do
Wód Polskich, informujemy:
Do końca 2017r. uiszczaliśmy tak zwaną „opłatę
środowiskową” do Marszałka Województwa
Dolnośląskiego. Za
rok 2017 wyniosła
ona łącznie: 620
449,38 zł (w
tym ścieki - 156
847,69 zł i woda
- 458 832,46 zł).
Opłata ta składała się tylko z
części zmiennej.
Od początku
roku 2018 (wraz ze
zmianą Prawa Wodnego) wprowadzone zostały
opłaty za usługi wodne. Z tym, że
zawierają one dwa składniki:
1) zmienny, który zastąpił tzw.
„opłaty środowiskowe”- odprowadzany do Wód Polskich;
2) stały, którego dotychczas nie
było i stanowi dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorstw wodno
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- kanalizacyjnych -również odprowadzany do Wód Polskich.
Czynnik zmienny szacowany
przez PWiK „WODNIK” winien
wynieść w roku przyszłym
zbliżoną wartość do tej z
roku 2017 czyli około
620 000 zł. Natomiast
nowa część stała wg.
decyzji PGW Wody
Polskie wynieść
ma łącznie 549
147 zł (w tym
460 508 zł ścieki i 88 639
zł - woda).
Wo d n i k o d
t ych decyzji
najpierw złożył
reklamację (która została częściowo
uznana), a następnie odwołanie do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu.
Część stała jest całkowicie nową
daniną, która podnosi koszty działalności Wodnika (w tym zakresie)
niemal o 100 proc.
(Komunikat PWiK
„Wodnik)

To nie Wody Polskie ustaliły nowe taryfy na wodę i ścieki

Wodnik podniósł ceny
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”
wystąpiło do Wód Polskich z nową taryfą za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków, w
którym wnioskowało o podwyżkę cen.
Tymczasem w komunikacie jeleniogórskiej spółki pojawiła się
informacja, że Wody Polskie ustaliły
cenę za wodę i ścieki w Jeleniej Górze, czemu zaprzecza Państwowe
Gospodarstwo Wodne. To właśnie
ten organ – a nie jak dotychczas
prezydent miasta i rada miejska – w
myśl nowych przepisów - weryfikuje i zatwierdza wniosek taryfowy.
- Wody Polskie zatwierdzają
taryfy stawek opłat za wodę i ścieki
na wniosek złożony przez PWiK
Wodnik sp. z o.o. Podstawę prawną
stanowi art. 24c ust 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. We wniosku przedstawiono szczegółową
kalkulację niezbędnych przychodów oraz uzasadnienie wzrostu
cen i stawek opłat – odpowiada

Świętowali nasi strażacy

Anna Tarka z PGW Wody Polskie
we Wrocławiu.
Podczas konferencji prasowej na
terenie oczyszczalni ścieków przy
ul. Lwóweckiej władze spółki tłumaczyły podwyżkę cen. - Wniosek
jest bardzo solidny, bardzo napracowały się przy tym Wody Polskie
i zatwierdziły taryfę. Znacie mój
stosunek do regulatora – na etapie
tworzenia prawa mój stosunek
był negatywny do tworzenia tego
organu – powiedział na wstępie
Wojciech Jastrzębski, prezes spółki
Wodnik, który zaprezentował kilkusetstronicowy wniosek taryfowy.
- Jak sobie zajrzałem do słownika
języka polskiego, to powiem tak
– ustalić to między innymi rozpatrzyć, zbadać wniosek. Zatwierdzić,
ustalić, uchwalić – to sprawa drugorzędna – uważa W. Jastrzębski. -

Gdyby w Jeleniej Górze z ceny wody i
ścieków nie zrobiono swego rodzaju
gry, w którą zostaliśmy wciągnięci,
to byśmy takiej dyskusji nie prowadzili – dodał prezes.
Podwyżka wejdzie w życie od 1
lub 11 czerwca. Jeleniogórzanie
zapłacą za wodę 6,40 zł netto, a za
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Biegał z nożem
po klatce schodowej

Na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły się 19 maja oficjalne uroczystości
z okazji Dnia Strażaka. Były odznaczenia, awanse oraz przekazanie wozu dla jeleniogórskiej jednostki.

Jeleniogórscy policjanci zostali
wezwani 5 maja do jednego z
budynków przy Placu Piastowskim w Cieplicach. - Agresywny
mężczyzna biegał po klatce schodowej z nożem, groził matce,
że ją zabije. Rzucał w kobietę
ceramicznymi kaflami. Sytuacja
mogła skończyć się poważnie
- powiedział asp. sztab. Paweł
Petrykowski, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji we
Wrocławiu.
Jeden z przeszkolonych policjantów użył tasera, mężczyzna
został obezwładniony. Na miejsce
wezwano karetkę pogotowia, bowiem stan mężczyzny wskazywał
na potrzebę przewiezienia go do
szpitala psychiatrycznego.
Po kilkunastu minutach mężczyzna źle się poczuł, zasłabł i
został przewieziony do szpitala.
P. Kaczałko
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Kolejne wydanie
gazety
JELONKA.COM

ukaże się
25 czerwca

Fot. Przemek Kaczalko
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ścieki 6,52 zł netto - za 1 m.sześc. Po
roku woda kosztować będzie 6,60 zł
netto, a ścieki 6,73 zł - za 1 m.sześc.
Po dwóch latach cena odpowiednio
wzrośnie do 6,81 zł netto za 1 m.
sześc. wody i 6,97 zł netto za 1 metr
sześc. ścieków.
Przemek Kaczałko

Jerzy Łużniak kandydatem PO
- Otrzymałem rekomendację
Platformy Obywatelskiej i będę jej
kandydatem na Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry. Będę również zabiegał
o poparcie ruchów miejskich oraz
Nowoczesnej – poinformował 22
maja Jerzy Łużniak, aktualny zastępca prezydenta Marcina Zawiły.
Jerzy Łużniak od dawna nie
pełnił żadnej funkcji w samorządzie z wyboru mieszkańców. Był
wicemarszałkiem Województwa
Dolnośląskiego od sierpnia 2009
do 30 listopada 2010 roku (nie jest
to wybór bezpośredni wyborców,
którzy wybierają jedynie radnych
Sejmiku). Od dłuższego czasu
zajmuje stanowisko urzędnicze
jako pierwszy zastępca Prezydenta
Miasta Jelenia Góra. W wyborach
samorządowych w 2014 roku uzyskał wystarczającą liczbę głosów,
aby objąć mandat radnego, ale nie
skorzystał z zaufania wyborców

i przyjął propozycję stanowiska
zastępcy Marcina Zawiły.
Wkrótce pozostałe ugrupowania
najprawdopodobniej również zaczną
ujawniać nazwiska kandydatów,
choć formalnie kampania wyborcza
wystartuje dopiero po ogłoszeniu terminu wyborów (najpóźniej w lipcu)
zaplanowanych na październik lub
listopad br.
Przemek Kaczałko

Akt oskarżenia za śmierć trójki dzieci

Matka z zarzutami
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko
Magdalenie K., matce trójki dzieci, które zginęły w pożarze
kamienicy w Piechowicach.
Magdalena K. została oskarżona o
nieumyślne sprowadzenie zdarzenia
(w postaci pożaru) zagrażającego
życiu i zdrowiu wielu osób – 26
mieszkańców budynku. W płomieniach zginęło troje jej dzieci w wieku
8, 6 i 4 lata.
- W nocy z 2 na 3 grudnia 2017
roku kobieta pozostawiła dzieci w

zamkniętym pokoju w pobliżu źródła
ognia, w wyniku czego wybuchł pożar
skutkujący ich zgonem – mówi rzecznik
prasowy Prokuratury Okręgowej w
Jeleniej Górze prok. Tomasz Czułowski. - Uzyskano między innymi opinie
biegłych z zakresu pożarnictwa oraz
budownictwa – instalacji technicznych,
na podstawie których ustalono ponad

wszelką wątpliwość, że przyczyną
pożaru było zachowanie oskarżonej.
Opinie biegłego z zakresu medycyny
sądowej doprowadziły do ustalenia,
że przyczyną śmierci dzieci było ostre
zatrucie tlenkiem węgla, a następnie
działanie wysokiej temperatury ognia –
podsumowuje rzecznik prokuratury.
Magdalena K. nie przyznała się do
popełnienia zarzucanych jej czynów
i złożyła wyjaśnienia przed prokuratorem. Na wniosek Prokuratury
Rejonowej w Jeleniej Górze, od 11
grudnia 2017 roku kobieta pozostaje
w areszcie
Grzegorz Kędziora
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W mieście już po raz drugi odbyła się taka akcja

Na Placu Ratuszowym w
Jeleniej Górze 21 maja
zebrała się grupa osób,
popierających protest rodziców dorosłych osób
niepełnosprawnych, które
od ponad miesiąca przebywają w Sejmie, w walce o
realizację ich postulatów.
Już na początku protestu jeden z
postulatów został spełniony. Chodziło o zrównanie renty socjalnej
z najniższą rentą ZUS z tytułu
całkowitej niezdolności do pracy.
Drugi postulat to wprowadzenie
dodatku rehabilitacyjnego dla
osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji
po ukończeniu 18. roku życia w
kwocie 500 złotych miesięcznie
bez kryterium dochodowego. Tu
rządzący zaoferowali wsparcie
rzeczowe, na co protestujący się
nie zgadzają.
W Jeleniej Górze po raz drugi
odbyła się akcja mająca na celu
wsparcie działań zdesperowanych
rodziców osób niepełnosprawnych. Tym razem było mniej
samych zainteresowanych, niż
przy pierwszej pikiecie, ale wsparcia udzielili m.in. zwolennicy
i członkowie Komitetu Obrony
Demokracji.
- Takie wsparcie jest dla nas bardzo ważne – podkreśliła Katarzyna
Dusznik-Wróblewska, mama 26letniego Marcina, który jest niepełnosprawny od urodzenia. - Nie możemy zrobić nic więcej, bo nas nie

Fot. Przemek Kaczalko

Wspierają protest rodziców

wpuszczą do Sejmu. Możemy tylko
pokazywać, że jesteśmy z nimi całym sercem – dodała uczestniczka
protestu. Wśród zgromadzonych
nie brakowało rozmów na temat
postawy byłego prezydenta RP Lecha Wałęsy – głównie zakłopotanie
i rozczarowanie. - Myślałam, że coś
więcej podpowie – ubolewa Katarzyna Dusznik-Wróblewska, która
liczyła, że laureat Nagrody Nobla
skorzysta z propozycji i zostanie

w Sejmie z niepełnosprawnymi,
przez co sprawą mogłyby się zainteresować nie tylko polskie media,
ale i zagraniczne. - Liczyłam, że
zostanie jak pani Kasia – mama
dwóch dziewczynek, ale miał inne
plany... - dodała mama Marcina.
Uczestnicy akcji podkreślają,
że nie poddają się i jak będzie
taka potrzeba, to będą powtarzać
protesty.
Przemek Kaczałko
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Kiedy boczne boisko?
Nadal nie ogłoszono przetargu
na II etap modernizacji stadionu
przy ul. Złotniczej, a inwestycja
musi być odebrana jeszcze w
listopadzie br.
Bardzo długo trwają rozmowy
władz miasta z firmą Tauron,
bowiem konieczne jest przeniesienie trafostacji, która znajduje
się między płytą główną a boczną.
Ale, jak zapewnia zastępca prezydenta Jerzy Łużniak, porozumienie
zostało już osiągnięte.
Przypomnijmy. W ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
który jest w dyspozycji ministra
sportu i turystki – udało się pozyskać dla Jeleniej Góry ok. 1,75 mln
złotych na II etap modernizacji
stadionu.
I etap modernizacji stadionu
przy ul. Złotniczej, który miał być
bazą treningową na Euro 2012
w Polsce został oddany długo po
Mistrzostwach Europy i z wieloma
wadami. Ta część inwestycji kosztowała 16,5 mln zł, a II etap według
ówczesnego projektu miał mieć
wartość 10 milionów złotych.
Ost atecznie władze miast a
„okroiły” projekt i planuje się
inwestycję o wartości ok. 3,5 mln
zł, która zakłada m.in. rozebranie
wałów (starej trybuny), wykonanie pełnowymiarowego boiska ze
sztuczną nawierzchnią i oświetleniem, a także likwidację istniejącej
trafostacji i nowe drugie przyłącze
energetyczne.
Na terenie kompleksu przy
Złotniczej trwają już prace przy
termomodernizacji hali i hotelu,
zarządzanych przez spółkę Termy
Cieplickie.
P. Kaczałko

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
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Lekcja integracji na scenie
Fot. Grzegorz Kędziora
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W ramach współpracy Specjalnego
Ośrodka Szkolno– Wychowawczego
przy ulicy Grottgera (oddziały przedszkolne i klasy 1–3) z Przedszkolem
Miejskim nr 27 „Okrąglaczek” po raz
pierwszy dzieci wraz z opiekunami
uczestniczyły w XIV Przeglądzie
Teatralnym.
Grupa wykonała inscenizację
bajki Jana Brzechwy pt. „Kaczka
dziwaczka”. Występ został przyjęty
przez przedszkolaki z „Okrąglaczka”

z wielkim entuzjazmem i zakończył
się owacjami na stojąco. Wszyscy
dobrze się bawili - zarówno mali
aktorzy jak i widzowie.
- Współpraca między naszym
przedszkolem i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym
trwa już dwa lata – mówi dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 27 Małgorzata Wrotniewska. - Od tego czasu
przedstawienia przygotowywane
przez nasze przedszkolaki jak i ich
rodziców prezentujemy również
dzieciom z placówki z Grottgera.
Tym razem po raz pierwszy dzieci
z Ośrodka wystąpiły dla nas. Dla
naszych dzieci jest to świetna lekcja
integracji. Przedszkolaki mogą
zobaczyć, że na świecie są również
dzieci z różnymi problemami i mamy
nadzieję, że dzięki temu spotykając
je na przykład na ulicy nie zareagują
w sposób niewłaściwy – podkreśla M.
Wrotniewska.
Grzegorz Kędziora

2018 – stabilizacja cen OC
Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez multiagencję
CUK Ubezpieczenia, ceny ubezpieczenia komunikacyjnego
OC ustabilizowały się i powoli zaczynają spadać. Średni
koszt składki na koniec ubiegłego roku to 684 zł. W 2017
roku nastąpił trzyprocentowy spadek cen. Dla porównania
– na przestrzeni 2016 roku ceny OC wzrosły aż o 56%.
Choć w skali ogólnorynkowej
odnotowujemy coraz większe obniżki
cen OC, to nadal się zdarza, że wielu
Polaków przepłaca. – „Różnice cen
OC u różnych ubezpieczycieli mogą
być znaczące, niezależnie od naszego
stylu jazdy i ilości szkód. Dlatego też,
warto porównywać oferty poszczególnych towarzystw zanim podejmie
się decyzję o kupnie polisy. Wystarczy
poprosić o kalkulację w multiagencji,
która porównując oferty kilkudziesięciu towarzystw przedstawi pełen
zakres cen dostępnych na rynku
i zaproponuje najtańszą opcję. Można
również skorzystać z kalkulatora
online, bądź telefonicznie skontaktować się z doradcą. Z naszych danych
wynika, że różnica pomiędzy najwyższą, a najniższą ceną OC oferowaną
przez ubezpieczycieli może sięgać
nawet 70% - teraz każdy kierowca
z łatwością może sprawdzić i wybrać
najtańszą ofertę” – wyjaśnia Maciej
Kuczwalski, ekspert multiagencji CUK
Ubezpieczenia.

znalazło się województwo dolnośląskie. Kierowcy muszą tam zapłacić
za polisę średnio 863 zł. Mimo, że
jest to najdroższe województwo,
należy również do tych, gdzie ceny
spadły najbardziej – w sierpniu 2017
r. średnio za OC kierowcy płacili tam
aż 970 zł. – „Podobne wahania zanotowaliśmy w województwie podlaskim,
gdzie również w sierpniu 2017 r. OC
kosztowało 800 zł, a w grudniu spadło
do poziomu 632 zł” – mówi Maciej
Kuczwalski.
Na przeciwnym, najtańszym biegunie cen OC znajduje się województwo
podkarpackie. Polisę OC mogliśmy
tam zakupić średnio za 509 zł. Było
to też jedno z najbardziej stabilnych
cenowo województw – w ciągu całego
roku cena nie przekroczyła tam 550
zł. Tanie OC możemy nabyć też w województwie świętokrzyskim (550 zł)
oraz lubelskim (565 zł). W innych
miejscach będziemy musieli zapłacić
już powyżej 600 zł za polisę.

Polska podzielona ceną OC

Sprawdzonym sposobem na obniżenie składki OC jest jazda bezkolizyjna. Za każdy rok bezszkodowej jazdy
kierowca otrzymuje zniżki, które
obniżają jego składkę za polisę. Tym
sposobem Towarzystwa Ubezpieczeniowe pozwalają nam wypracować

Mimo że odnotowujemy coraz
większe obniżki cen OC, to nie zmniejszają się dysproporcje cenowe uzależnione od miejsca zamieszkania.
Podobnie jak na początku roku, na
czele rankingu najwyższych cen OC

Nie przepłacajmy za OC

zniżki sięgające 60%, a nawet 70%. –
„O ile bezpieczna jazda powoduje stopniowe obniżanie składki OC, o tyle
nawet pojedyncza kolizja sprawia, że
tracimy zniżki wypracowane przez
ostatnie lata. Przeanalizowaliśmy
dwa przypadki kierowców, którzy
według taryfikatorów powinni mieć
takie same ceny OC. Różniła ich tylko
historia szkodowości. Okazało się,
że kierowca z trzema stłuczkami na
koncie płaci średnio 7-krotnie więcej, niż gdyby jeździł bezkolizyjnie.
Ten przykład pokazuje, jak dużą
oszczędnością jest bezpieczna jazda
– pracujemy na zniżki OC i do tego
unikamy mandatów” – komentuje
Maciej Kuczwalski.
Wygląda na to, że kierowcy muszą
oswoić się z nową sytuacją rynkową
i wziąć sprawy w swoje ręce. Oprócz
porównania ofert w multiagencji
czy bezpiecznego stylu jazdy mogą
także dopisać do swojego dowodu
rejestracyjnego kierowcę z dłuższym
stażem i tym samym czerpać korzyści

CUK Ubezpieczenia - Jelenia Góra
ul. Podwale 12 tel. 75 742 39 49
Godziny otwarcia:
Poniedziałek – Piątek 8.00-16.00
Sobota 9.00-12.00
Adresy i godziny otwarcia pozostałych
placówek w regionie znajdziesz na
www.cuk.pl

z jego zniżek. Przezornym kierowcom
eksperci proponują także myślenie
o kosztach polisy już przy zakupie
samochodu. Choć trudno przewidzieć

wszelkie zmienne, jakimi kierują
się ubezpieczyciele przy wyliczaniu
składek, to nie ulega wątpliwość, że
posiadacze pojazdów osobowych,

których silniki mają większą pojemność płacą z reguły wyższe składki OC.
Liczy się także m.in. marka, model
pojazdu, czy rocznik.
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2018-04-28 godz. 23.00 - 2018-05-26 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
20 zł godz. operator
koparki CAT 315 - 601
789 262
Asystent/Referent Dr. Schneider Automotive
Polska Sp. z o.o. zatrudni
w Dziale utrzymania ruchu
osobę z dobrą znajomością języka niemieckiego
i wykształceniem technicznym: prowadzenie
statystyk, zestawień, tłumaczenia - rekrutacja@
dr-schneider.com
Bistro Doner Kebab
zatrudni - Zatrudnimy
osobę do przygotowywania posiłków i obsługi
klienta. 13zl/h, umowa,
wyżywienie. Więcej informacji pod nr tel. lub osobiście w naszym punkcie
ul. Grunwaldzka 41 - 722
371 722
Biurowo-magazynowa - Zatrudnię osobę
do hurtowni z pokryciami
dachowymi znanej firmy
Blachotrapez. Praca biurowo-magazynowa umowa
o pracę, praca w godzinach od 7:30 do 16:30
od pon-sob, wynagrodzenie 2-3 tys na rękę. - 509
633 290

Budowa domu lub elewacje - Witam, szukam
do pracy przy budowie
domów oraz elewacji. Istnieje możliwość zatrudnienia praca na godziny
lub od roboty - 577 209
140
Budowlańcy do Niemiec - Poszukujemy pracowników budowlanych
do realizacji kontraktów na terenie Niemiec.
Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie i darmowe zakwaterowanie
CV należy wysłać należy
na: biuro@ruben-bau.eu
- Biuro czynne pn-pt w
godz. 8-16 tel. 576033941
/ 534188717
Czarny Kamień w Szklarskiej Porębie zatrudni
pomoc kuchenną. Proszę
o kontakt pod nr tel: 535
291 086
Czarny Kamień w
Szklarskiej Porębie
zatrudni recepcjonist(k)ę
ze znajomością j. angielskiego lub niemieckiego.
CV ze zdjęciem proszę
wysłać na adres: d.lachowicz@czarnykamien.com
- 533 352 214

Dam prace przy pracach
wykończeniowych w
Niemczech mile widziane
prawo jazdy. Praca dla
ludzi samodzielnych
doświadczonych. - 730
940 723
Dr. Schneider zatrudni
Automatyka/Serwisanta
urządzeń montażowych w zależności od kwalifikacji. Wymagamy uprawnień
SEP do 1 kv, doświadczenia w pracy w firmie produkcyjnej na podobnych
stanowiskach - rekrutacja@dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni
konserwatora do pracy na
1 zmianę - "złotą rączkę".
Praca przy zadaniach
związanych z infrastrukturą budynku. Wymagamy
uprawnień SEP. Oferujemy umowę o pracę i
wiele dodatków. - Konserwator
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

Elektryk / konserwator - Solidna firma zatrudni
elektryka na stanowisku technika utrzymania
ruchu do wykonywania:
-obsługa, konserwacja i
naprawa urządzeń, -utrzymanie w należytym stanie
technicznym urządzeń, 791 232 177
Firma Flywood w Karpnikach zatrudni na stanowisko pomocnik biurowy. Nie
wymagamy doświadczenia! CV proszę wysyłać na
adres e-mail: office@flywood.pl wpisując w tytule
pomocnik biurowy. - +48
757677031/ office@flywood.pl

Firma Flywood w Karpnikach zatrudni pracowników produkcyjnych.
Oferujemy wysokie
zarobki i umowę o pracę.
Praca trzyzmianowa. Nie
wymagamy doświadczenia! CV proszę wysłać na
e-mail. - +48 757677031/
office@flywood.pl

Hotel Tango zatrudni
barmana - dobre warunki
pracy i płacy kontakt tel
791 740 667 - 791 740
667

Hotel Tango zatrudni
kelnera- dobre warunki
pracy i płacy, umowa o
pracę kontakt email: kieH o t e l G o ł ę b i e w s k i rownikgastrodg@onet.pl
zatrudni recepcjonistę/kę Hotel Tango zatrudni
ze znajomością języka
samodzielnego kucharza
obcego. Atrakcyjne wyna- dobre warunki pracy i
grodzenie. CV ze zdjęciem proszę wysłać na płacy kontakt email kieadres : m.staszewska@ rownikgastrodg@onet.
golebiewski.pl - 503 011 pl tel. 791740667 lub
695553935
546

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Hotel w Karpaczu
zatrudni kelnerkę/kelnera
oraz konserwatora. CV
wraz ze zdjęciem prosimy
wysyłać na adres email:
recepcja@ksiezagora.
com.pl - 730 611 104
Karczma Skalna w Miłkowie zatrudni kucharkę
i kelnerkę. Dobre wynagrodzenie i dobre warunki
pracy. Zapraszamy serdecznie zainteresowane
osoby na rozmowę. - 692
495 233 Irena
Kelnerkę od zaraz
zatrudnię - Restauracja
Relax w Jeleniej Górze
zatrudni kelnerkę od
zaraz, tel. 669 754 122 669 754 122
Kelnerki Karpacz od
zaraz - Przyjmę do pracy
do restauracji w Karpaczu
kelnerki praca od zaraz 514 475 146
Konserwator - praca
w Karpaczu - Pensjonat
w Karpaczu poszukuje
osoby do prac konserwatorskich z możliwością
zamieszkania. Tel. 502982-360
Kontrola jakości - Breidenbach - Exact Systems
poszukuje panów do kontroli jakości tarcz hamulcowych. Praca w systemie
3-zmianowym od zaraz.
Nie wymagamy j.niemieckiego oraz samochodu.
Wymagamy ubezpieczenia z ostatnich 30 dni w
Polsce. - +48 725 260 473
/ work@exactsystems.de
Koordynacji zakupów towarów - Wymagania; - wykształcenie
min. średnie; - dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
- znajomość procesów
logistycznych, - bardzo
dobra znajomość Microsoft Excel, praca w Simet
SA w J.G. - zvioletta@
simet.com.pl, tel. 519 132
129
Koszenie trawy w Karpaczu co 3 tygodnie 7
godzin. Stawka do uzgodnienia. Umowa-zlecenie. 505-395-985
Kucharka - praca w
Karpaczu - Zatrudnimy od
zaraz kucharkę z doświadczeniem. Mile widziana
pani na emeryturze. Praca
w Karpaczu. Tel. 502-982360.
Kucharz - Jelenia Góra
- Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza z
doświadczeniem, zapewniamy umowę o pracę,
wysokie wynagrodzenie.
Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160

Kucharz Restauracja
Karpacz - Restauracja włoska w Karpaczu zatrudni
kucharza. Wynagrodzenie
6000 PLN netto. Praca na
umowę. Cv proszę wysyłać na e-mail : rkgut@interia.pl. Kontakt telefoniczny
:790 333 696.
Kucharz/pomoc
kuchenna Karpacz Kameralny Hotel w Karpaczu zatrudni kucharza
lub pomoc kuchenną na
stałe lub na sezon. - 791
291 270
Kucharza przyjmę
- 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
Ma g a z y n i e r - D r.
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@drschneider.com
M e ta f o ra P u b &
Restaurant zatrudni
doświadczonego Kucharza. Oferujmy atrakcyjne
zarobki oraz umowę o
pracę! Umówienie spotkania oraz więcej informacji
pod numerem telefonu
501 225 080
Montażyści stolarki
budowlanej - Zatrudnię
grupy i pojedynczych
montażystów stolarki
budowlanej zewnętrznej.
Miejsce pracy: Karpacz.
Umowa, stałe wynagrodzenie. Kontakt tel: 510
073 756, mail: wojciech.
lysiak@sunet.com.pl
Niemcy praca fizyczna
- Praca fizyczna na terenie całych Niemiec lub
Holandii . Praca od zaraz
w parku rozrywki montaż,
demontaż obsługa atrakcji rozrywkowych (karuzele, itp) wynagrodzenie
od 1200 euro na rękę tel.
526447727
Obsługa pensjonatu
Karpacz - Zatrudnimy do
pracy w pensjonacie w
Karpaczu panią (może
być emerytka, rencistka)
w ramach pracy przyjmowanie gości, obsługa
jadalni, pokoi. Tel. 502982-360

Operator koparki Zatrudnię operatora
koparki kołowej jednonaczyniowej z doświadczeniem. Więcej informacji
udzielę telefonicznie. Zainteresowanych zapraszam
do kontaktu. - 601 566
570
Opieka w Niemczech Legalna praca przy opiece
od zaraz. Wynagrodzenie
netto min 1300e , plus
150 e zwrot za dojazd.
Wymagana komunikatywna znajomość języka.
Nie pobieramy żadnych
opłat. Szczegółowe info
pod nr telefonu. - 511 844
939
Pani do prowadzenia
domu - Zatrudnię panią
do pomocy w prowadzeniu domu w Staniszowie
(dojazd z JG autobusem
podmiejskim 19). Zapraszam do kontaktu po więcej informacji 661 937
548

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca dla 2 konserwatorów - S.M. „Związkowiec”
w Jeleniej Górze zatrudni
na umowę o pracę 2 konserwatorów. Wymagane
wykształcenie zasadnicze
zawodowe: o specjalności
elektryk i ogólno-budowlane. Informacja telefoniczna 75 75 42 623
Praca dla kucharza Zatrudnimy szefa kuchni,
kucharzy z doświadczeniem oraz pomoce
kuchenne. Praca z możliwością zakwaterowania. Pałac Brunów koło
Lwówka Śląskiego.
praca@brunow.pl tel.:
510194480
Praca dla opiekunek
Senior24 - Legalna praca w
Niemczech dla opiekunek
osób starszych. Wymagana komunikatywna znajomość j.niemieckiego
oraz doświadczenie. Biuro
Senior24, ul. Wolności 25
(za parkingiem Biedronki)
tel. 757141099 - 757 141
099

Pomoc kuchenna - tel.
Praca na budowie 535 291 086
Zatrudnię budowlańca
Poszukuję operatora oraz pomocnika do prac
wysięgnika teleskopo- b u d o w l a n y c h . D o b r e
wego na budowę w Kar- warunki pracy i płacy.
paczu. Możliwy dojazd Praca na terenie Jelez Jeleniej Góry. Umowa, niej Góry czasem blisko
stałe wynagrodzenie. J. Góry. Możliwość płacy
Kontakt tel 510 073 756, tygodniowej. - 509 617
mail: wojciech.lysiak@ 198
sunet.com.pl
Praca na skupie złomu
Prac. prod. 2500-3000
na rękę - Poszukujemy
mężczyzn, do wymagającej pracy w grupie na linii,
do produkcji elementów z
polimerobetonu. Praca od
pon. do pt. w godz. 7:00 15:00. Weekendy wolne.
Cv: stora@stora-drain.pl
- 75 649 12 65; stora@
stora-drain.pl

i składzie opału w Jeleniej
Górze koło lotniska więcej
inf. Pod nr. tel. 661692800
Szukamy osoby bez nałogów i chętnej do pracy.

Praca sezonowa/ weekendowa - Czarny Kamień
w Szklarskiej Porębie
zatrudni ucznia/studenta
do pracy w restauracji na
weekendy lub wakacje.
Proszę o kontakt pod nr
Praca -- kierowca/magatel: 535 291 086
zynier Obowiązki: przyjęcie i wydanie towaru Praca w kamieniarstwie - umowa - Poszudostarczenie towaru
kuję mężczyzn do pracy
do klienta Wymagania:
w kamieniarstwie. Dobry
wykształcenie min. średstan zdrowia , prawo jazdy
nie prawo jazdy kat. B
kat. B - 668 170 995
(czynne) obsługa komPraca w Karpaczu putera doświadczenie Przyjmę do pracy kuchapraca@konmet.com.pl
rza i osoby do pomocy w
Praca - magazynier - sprzątaniu w pensjonacie
Dr. Schneider zatrudni na dobrych warunkach.
osoby z uprawnieniami Tel. 606 737 530.
na wózki widłowe. Praca Praca-Polski Zwiąstała, umowa o pracę, 3 zek Motorowy-obsługa
zmiany. Wynagrodzenie klienta w godz. 10.003250 zł brutto po okresie 18.00, wyk. wyższe, znajopróbnym + dodatki. Bez- mość obsługi komputera,
płatne dojazdy, bogaty umowa o pracę, CV propakiet socjalny - rekruta- szę składać na: jelenia.
cja@dr-schneider.com
gora@pzm.pl

Pracownik budowlany
- Przedsiębiorstwo ogólnobudowlane zatrudni
pracowników na umowę o
pracę. Stawka godzinowa.
Prace wykończeniowe,
dekarskie oraz stawianie
ogrodzeń. - 609 648 718
Pracownik do SPA
- Zatrudnimy fizjoterapeutę, masażystę do SPA
w Pałacu Brunów. Pałac
Brunów koło Lwówka Śląskiego tel.: 510 194 480
Pracownik Produkcji 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
Pracownik produkcyjny - montaż 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
Pracownik SPA Hotel
Karpacz - Hotel w Karpaczu zatrudni masażystkę/
kosmetyczkę lub masażystę do SPA. Szukamy
również osób, które zajmą
się zarządzeniem całego
SPA. CV prosimy wysyłać
na adres e-mail: recepcja@ksiezagora.com.pl 730 611 104
P r a c o w n i k S PA
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
Przewodnik Kopalnia
Podgórze - Zatrudnimy
przewodników na sezon
letni 2018. Poszukujemy
osób otwartych, energicznych i komunikatywnych.
Mile widziana znajomość
j.obcych. Kontakt tel lub
kopalniapodgorze@gmail.
com - 538 715 100
Przyjmę do pracy
(umowa) mężczyzn - do
fizycznych prac, montażu
nagrobków (kamieniarstwo i zakład pogrzebowy)
wymagania - Prawo jazdy
kat B, dobry stan zdrowia
- 668 170 995

Przyjmę do pracy
operatora koparek jednonaczyniowych z
doświadczeniem tel. 503
158 604
Recepcja / Hotel/ Karpacz - Zatrudnimy recepcjonistę/kę na umowę o
pracę. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
telefoniczny lub mail z CV
na: marketing@tarasywang.pl - 693 151 212
R e c e p c j o n i s ta umowa o pracę - zatrudnimy recepcjonistę.
Wymagania: j.niemiecki
w stopniu komunikatywnym. Oferujemy: umowa
o pracę, atrakcyjne
wynagrodzenie. Kontakt:
kadry@uzdrowisko-swieradow.pl - 797-502-247
Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni
kucharza z doświadczeniem. Zapewniamy
umowę o pracę, wysokie
wynagrodzenie. Więcej
informacji telefonicznie,
CV prosimy wysłać na
kontakt@mazurkowachata.pl - 606 991 160
Restauracja Mazurkowa Chata zatrudni
pomoc kuchenną. Więcej
informacji telefonicznie 606 991 160
Restauracja Relax
w Jeleniej Górze zatrudni
pomoc kuchenna, od
zaraz tel. 669 754 122
Restauracja w Jeleniej Górze zatrudni pomoc
do kuchni. Więcej informacji telefonicznie - 606
991 160
R e s ta u r a c j a w
Jeleniej Górze zatrudni
pomoc kucharza / pomoc
kuchenną. Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie.
więcej informacji telefonicznie. - 606 991 160
Social Media Manager w Simet - Oczekiwania: • Wykształcenie
minimum średnie z maturą
• Znajomość środowiska
mediów społecznościowych i pokrewnych Orzeczona niepełnosprawność.
Simet ma status Zakładu
Pracy Chronionej. - zvioletta@simet.com.pl, tel.
519 132 129
Sprzedawca w salonie
Monnari - Miejsce pracy:
salon Monnari w C.H.
Galeria Sudecka Wymagania: • doświadczenia
w pracy na podobnym
stanowisku • dyspozycyjności i odpowiedzialności Oferujemy: • pracę
na pełny etat, na umowę
o pracę - szymon.matuszewski@monnari.com.
pl, 505 810 698
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Stanowisko specjalisty
ds. obsługi klienta - Spółka
Termy Cieplickie prowadzi
nabór na stanowisko specjalisty ds. obsługi klienta,
na okres wakacji. Osoby
zainteresowane prosimy
o przesłanie CV do dnia
04.06.2018 na adres: promocja@termycieplickie.
pl z podaniem w tytule
maila: P/NKT 05.18 - 01.
- promocja@termycieplickie.pl
Ultima Auto zatrudni
pracowników - W związku
z dynamicznym rozwojem firmy, Ultima Auto
zatrudni pracowników na
stanowiska: samodzielny
mechanik samochodowy,
elektromechanik samochodowy, doradca serwisowy, pracownik myjni
w serwisie Skody i Kia
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
Zatrudnię budowlańców - Firma z ponad 30
letnim stażem zatrudni
pracowników budowlanych m.in. do dociepleń,
do wykończeń wnętrz itp.
Praca na terenie Jeleniej
Góry. Więcej informacji
508 936 573
Zatrudnię dekarzy Zapraszam do współpracy
dekarz, dekarzy wysokie
zarobki masz doświadczenie w branży zapraszam - 793 676 758

Zatrudnię dekarzy i
murarzy - Wysokie zarobki
praca na cały sezon lato
zima - 793 676 758
Zatrudnię dekarzy i
murarzy .Wysokie zarobki
zapraszam do współpracy
- 793 676 758
Zatrudnię do sprzedaży sezonowej. Kontakt:
609 799 564
Zatrudnię kierowcę z
kat B i doświadczeniem w
międzynarodowych przewozach osób lub rzeczy,
wiek od 25-45 lat więcej
informacji u dziele telefonicznie - 536 080 640
Zatrudnię kucharza,
kucharkę, pokojówkę do
pracy w pensjonacie w
Karpaczu. Więcej informacji udzielę telefonicznie tel.606 737 530, 792
270 668.
Zatrudnię operatora
cnc - Doświadczenie nie
jest wymagane - 605 377
911
Zatrudnię pracownika
biurowego - Zakład w
Jeleniej Górze zatrudni
kobietę na stanowisko
biurowe (1/2 etatu) Więcej
informacji udzielamy telefonicznie - 519 191 031
Zatrudnię stolarzy do
zakładu produkcyjnego w
Piechowicach - 603 686
033

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Sprzedam sprawny silnik 1,7D Opla. Zamontowany w samochodzie, do
samodzielnego wymontowania, możliwość próbnej
jazdy. - 604 911 790
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 787009777 Prowadzimy skup samochodów używanych.
Jesteśmy zainteresowani
każdą propozycją z Państwa strony. Wykupujemy
auta sprawne technicznie, jak też uszkodzone
bądź niesprawne mechanicznie.
Auto skup dobre ceny
511209408 - Prowadzimy
skup samochodów używanych. Jesteśmy zainterePRACA
PODEJMĘ PRACĘ
sowani każdą propozycją
Emeryt poszukuje pracy z Państwa strony. Wykuw dowolnym wymiarze i pujemy auta sprawne
formie zatrudnienia tel. technicznie, jak też uszko699 987 270
dzone bądź niesprawne
mechanicznie.
Kupię auto zarejestroWydawca: HIGHLANDER’S GROUP Marek Tkacz. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, wane - Kupie auto gotówka
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2, tel. 75 754 44-00, email: redakcja@jelonka.com. od ręki zwrot nadpłaty z
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz – redaktor naczelna, Angelika Grzywacz-Du- OC może być do drobnych
dek – dziennikarz, Przemek Kaczałko – dziennikarz, Grzegorz Kędziora – dziennikarz, napraw odpowiadam na
Mateusz Dzień vel Rakoczy – dziennikarz. Współpraca: Joanna Pasternak – dzien- sms lub proszę dzwonić nikarz, Tomasz Raczyński – fotoreporter, TAB - dziennikarz. Grafika, DTP – Dominik 603 182 814
Pędziwol, grafika – Wojtek Skórecki, Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse Kupię każde auto tel 721
Poligrafia POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Nakład 912 463 - stan techniczny
udokumentowany: 8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwu obojętny całe uszkodzone
jemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany. płatne gotówką odbiór
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og£oszenia
Kupie przyczepy kampingowe towarowe do przewozu koni lawety, również
sprowadzone Jelenia Góra
i okolice - 796 508 957

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Pilnie sprzedam Mitsubishi Space Star 1,9 DI-D
2001 r. 210 tys km. Bardzo
wygodne i bardzo pakowne.
Świetne na trasę, w "koło
komina" też się sprawdza.
Polecam - 668 476 019
Renault Cango Expres
1,5DCI 57KM 2005-12 110
tys km, st bdb niebieski tel.
665 835 883
Sprzedam Forda Focusa
99r. Poj. 1600 benzyna,
stan licznika 235 tyś. - 537
770 413
Sprzedam Golf GT-5 2006
1,4 benz+gaz 4 lata zbiornik,
kolor czarny 155tys alufelgi,
2 kpl kół opony nisko-profilowe, przeg. 05.2019, ub.
11.2018, postój gm. Marciszów, cena 14500 zł tel. 607
220 746
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 samochód
Toyota Corolla Verso
2000cm3, diesel, stan dobry,
tel. 603 895 458
Sprzedam VW Bora 1.9
TDI 101km. Samochód
sprowadzony do polski w
2012r. Pierwszy właściciel
w kraju. 378165 przebieg rok
produkcji 2003. Cena: 9000
PLN - +48 695 311 263
Sprzedam VW Touran
1,9TDI siedmioosobowy
2006r, nie wymaga wkładów finansowych, rok w Polsce, przeb. 230 tys, czarny,
relingi, alufelgi tel. 603 139
918
USŁUGI
MATRYMONIALNE
Dobrze zasponsoruję
krótkie dyskretne spotkania lub wyjazd z ładną
panią lub parą do 35 lat.
Ja fajny tel. 576 218 177

maja2018
2017 r.r.
2829
maja

11
5

Poznam dziewczynę
na stałe - Witam, jestem
Jarek, lat 35. Moje cechy
charakteru jestem spokojny, miły, nieśmiały.
Poznam dziewczynę do
przyjaźni i do poważnego
związku od 18-35 lat.
Poszukuję dziewczynę
spokojną miłą szczerą
uczciwą. - 721 491 411 /
e-mail: aniolek935-1983@
wp.pl

Kładziemy kamień łupkowy, elewacje i wiele
innych. Zadzwoń, a my
przedstawimy ofertę.
Szybko, solidnie +48696560918

B r u k ar s t w o k o n strukcje drewnia - Witam
solidna firmą z doświadczeniem wykonuje usługi
wszelkiego rodzaju brukarskie, ogrodzenia mury
oporowe oraz konstrukcje
drewniane dachy altany
balkony wiaty oraz wiele
innych zapraszamy. 782
037 887

od 80zl netto plus koszt
dojazdu na terenie Jeleniej Góry i okolic. Możliwość wynajmu na doby.
- 792 797 922

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

szam do kontaktu - 695
732 768

Ł a d o wa r k a t e l e skopowa - Oferujemy
wynajem ładowarki teleskopowej 14m udźwig
3,5tony wraz z operatorem przeznaczona do
pełnej obsługi inwestycji
budowlanych. Maszyna
Szukam koleżanek do posiada łyżkę, widły palewspółpracy w centrum towe, zawiesia. - 668 358
Jeleniej Góry tel. 509 644 481
864
Malowanie dachów
natryskowo. szybko, solidUSŁUGI
nie. bardzo duże doświadBUDOWLANE
czenie. świadczymy
Brukarstwo - Witam również usługi piaskowawykonam usługi brukar- nia. - 600 270 020
skie np: podjazdy, tarasy,
Minikoparka - Usługi
chodniki, murki, ogrodzemini koparką w zakresie
nia itp. Więcej informacji kopania fundamentów,
udzielę telefonicznie - 534 przełączy pod wodę, prąd
729 607
itp. Cena za godz pracy

Piaskowanie stali,
kamienia naturalnego,
betonu , cegły i granitu.
mobilnie dojeżdżamy do
klienta. zabezpieczenia
antykorozyjne - malowanie agregatem. - 600 270
Dachy kompleksowo
020
- Wykonujemy pokrycia
Punkt Recyklingowy
dachowe oraz montaż
- Utylizujemy: -Gruz
więźby dachowej, montaż
budowlany -nawierzchpodbitek dachowych, adanie bitumiczne -ziemie
ptacja poddaszy, zdejmoz wykopu Sprzedajemy:
wanie i utylizacja azbestu, Kruszywa 0-63 (beton,
remonty dachów, odśnie- cegła, frezowina). Piażanie dachów - 665 974 ski Humus przesiewany,
813
utylizacja płatna. Zapra-

Solidnie wykonam
remont mieszkania na
terenie Jeleniej Góry. Mój
tel. 731 454 773
Tanie remonty i wykończenia, kostka brukowa i
ogrodzenia tel. 663 011
920
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28 maja
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maja2017
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r. r.

Tanie remonty w dobie
kryzysu. Remonty, drobne
przeróbki budowlane na
Twoja kieszeń. Zadzwoń!
tel. 721 647 789
Usługi koparko ładowarką - Kompleksowe
usługi koparko ładowarką
- 795 930 500
Wykonuje roboty ciesielskie, dekarskie, budowlane tel. 515 588 611
Zduństwo, budowa,
przebudowa, remonty i
czyszczenie pieców kaflowych. Szybko, tanio i solidnie. - 530 791 178

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

Pożyczki - minimum
formalności - Pogotowie Gotówkowe! Szybka
wypłata środków! Minimum formalności! Akceptujemy różne źródła
dochodów! Możliwość
wnioskowania w Naszym
biurze lub wizyta doradcy
u Klienta! - 502 723 783

Najlepsze pożyczki SMS pożyczka! Decyzja
bez BIK! Tel.: 502-723- w 24h! Wyślij sms o treści
Kasa na nr 502 723 783
783
Szybkie pożyczki! Pogotowie GotówPogotowie Gotówkowe!
kowe! Potrzebujesz pil- Szybka wypłata środków!
nie pieniędzy? Zadzwoń Minimum formalności!
do Nas! Nie sprawdzamy Akceptujemy różne źrów bazach! Ta oferta jest dła dochodów! Możliwość
pozabankowa! Tel.: 502 wnioskowania w Naszym
biurze lub wizyta doradcy
723 783
u Klienta! - 502 723 783
Pożyczka dla rolnika na
Uwaga pożyczka! Raty
dowód! - 502 723 783
od 75zł miesięcznie,
Pożyczka na dowód pożyczka do 25000zł, bez
osobisty do 50 000 zł. zbędnych formalności!
Z a p e w n i a m y s z y bk ą, Nawet dla osób zadłużouczciwą i profesjonalną nych! Tel.: 502-723-783

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
E l e k t ry k n a p r a w y
instalacji - Witam, mam do
zaoferowania usługi elektryczne: -montaż nowych
instalacji -naprawa,
modernizacja instalacji
-naprawa szaf sterowniczych - 508 427 354
Instalacje Elektryczne
- Awarie, montaże instalacji elektrycznych, przemysł i budownictwo - 697 o b s ł u g ę . N i s k a r a t a ,
USŁUGI
wysoka przyznawalność.
081 472
INFORMATYCZNE
Zapraszamy do kontaktu: Komputery, naprawy
USŁUGI
Tel.: 731-377-456
FINANSOWE
domowe - Naprawy
Atrakcyjna pożyczka Pożyczka na oświad- domowe komputerów PC
- Do 25.000 zł, minimum czenie! Bez zbędnych i laptopów - 606 423 607
formalności. - 730 191
f o r m a l n o ś c i , s z y b k o Tania i szybka naprawa
317
sprawnie i tanio ! Tel.: komputerów, laptopów,
Atrakcyjne pożyczki
drukarek 3D. Dodatkowo
- Oferujemy atrakcyjne 502-723-783
w ofercie: akcesoria kompożyczki nawet do 25000 Pożyczka w Profi Credit
puterowe, artykuły szkolne
tysięcy. Zapraszamy - 669 do 25,000zł Tel.: 668-682i biurowe oraz długopisy
933 88
334 (Koszt połączenia 3D. Moniuszki pawilon 13
Bank odmówił Ci krezgodny z taryfą operatora). Jelenia Góra Pon-Pt 9-17
dytu? Masz negatywne
- 690 462 555
wpisy w bazach? Teraz to RRSO 89.93% RRSO
nie problem! My nie potra- - Rzeczywista Roczna
fimy odmawiać! Zadzwoń Stopa Oprocentowania. do Nas: 502 723 783
668 682 334
Bez zbędnych formalności, szybko sprawnie Pożyczka z dojazdem
i tanio - pożyczka! Tel.: do klienta! Tel: 502-723783
502-723-783

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

Usługi informatyczne Serwis i naprawa komputerów osobistych pomogę
także w wyborze sprzętu,
zajmuję się też składaniem
i budowaniem odpowiednich konfiguracji sprzętowych w zależności od
potrzeb, komputery do
pracy i grania - 536 335
312

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 G a r a g e A u t o
Naprawa - specjalizuje się
w usługach blacharskolakierniczych. Naprawy
powypadkowe czy bieżące (wymiana progów,
reperaturki itp.) są na
porządku dziennym. Więcej info facebook: MW
Garage Michał Wawer. 695-129-115
Oferuję naprawę, serwis skuterów, quadów
oraz motocykli. Możliwy
dojazd do klienta. Proszę
o kontakt pod numerem
telefonu 500 606 904 lub
519 651 456

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
MUZYCZNE
Wesela, imprezy, DJ
wokal na żywo. Muzyka
a k o r d e o n o w a , r e p e rtuar polski, zagraniczny,
oświetlenie, nagłośnienie, cen 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, poważne oferty tel.
798 692 607
USŁUGI
RÓŻNE
Koszenie prace ogrodowe - Koszenie trawy
trawniki, ugory, rowy,
mocno zapuszczone
posesje kosiarka i kosa
spalinowa. Porządkowanie działek budowlanych.
- 607 401 963
Ogrody/wyburzenia/rozbiórki - Witam
firma wykonuje zlecenia.
Wyburzenia/rozbiórki adaptacje terenu odwodnienia. Dachy papa/blacha
konstrukcje drewniane i
wiele innych posiadamy
koparki oraz wywrotki
zapraszamy. 782 037
887
Profesjonalne
usługi ogrodnicze koszenie nawożenie pielenie
rabat własny profesjonalny sprzęt serdecznie
zapraszam - 795 165
431
Roletki materiałowe,
moskitiery, plisy, vertikale,
żaluzje. Sprzedaż, montaż, serwis. Gwarancja,
faktura Vat. Robert - 607
720 825
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek, klamek, zawiasów, uszczelek i szyb.
Regulacja, konserwacja ,regeneracja. Montaż
nawietrzaków, samozamykaczy, zabezpieczeń
antywyważeniowych.
Robert - 607 720 825

Toczenie tokarka stal alu
- Usługi ślusarskie, toczenie
frezowanie stali, aluminium,
żeliwo - 731 507 983
Usługi Ogrodnicze IL Fiore
- W ramach naszej oferty
wykonujemy m.in. koszenie wertykulacje i areacje
trawników, odchwaszczanie, nawożenie nawadnianie, przycinanie, zakładanie
trawników z siewu i rolki 506 922 322
Wynajem serwis elektronarzędzi - 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
Kontenery na odpady
gruz itd - Wywóz gruzu,
odpadów poremontowych.
Wywóz styropianu. Wywóz
ziemi liści gałęzi. Wywóz
odpadów wielkogabarytowych np meble wersalki
itd. Wywóz papy eternitu
Transport materiałów sypkich budowlanych - 519
873 688
Mycie okien w mieszkaniach, domkach tel. 534
349 963
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Firma transportowa Transmax w Jeleniej Górze
zatrudni kierowców z kategoria prawa jazdy C =E do
przejazdów międzynarodowych. - 608 454 343
Przewozy osobowe do
Niemiec - Oferujemy przewozy osobowe do Niemiec,
Belgii i Holandii wygodnymi
autami o wysokim standardzie wyposażenia. Nasze
busy jeżdżą codziennie! Nie
trać czasu na poszukiwania! My zorganizujemy Twój
wyjazd. - 735 041 641
USŁUGI
ZDROWIE/URODA
Cztery Pory Piękna
zapraszają - Salon kosmetyki profesjonalnej Cztery
Pory Piękna (ul. 1 Maja
32, Jelenia Góra) zaprasza na wiosenne zabiegi
na twarz, ciało, dłonie i
stopy. - 573 018 919

Gab i n e t M e d y c y n y
Holistycznej - Uwalnianie napięć emocjonalnych, diagnoza stanu
zdrowia, regeneracja
organizmu- refleksologia twarzy, masaż terapeutyczny głowy barków
i karku, suplementacja i
inne. Zapraszam - 534
808 808
Magister fizjoterapii
świadczy usługi masażu:
leczniczy, klasyczny, sportowy, izometryczny oraz
funkcjonalny. Dojazd na
terenie Jeleniej Góry bezpłatny. Marek - 790 756
880

Dwupokojowe na
Zabobrzu - Sprzedam
mieszkanie o powierzchni
39m, 3 piętro, ulica Karłowicza. Dwa pokoje,
łazienka, kuchnia (wejście przez jeden z pokoi),
balkon. 135 tys. Elewacja
odnowiona w 2017, bardzo dobra lokalizacja. 796 910 803

Mieszkanie 130m na
kancelarię - Sprzedam
mieszkanie na ulicy Mickiewicza 23 vis a vis Sądu
Rejonowego w Jeleniej
Górze. 130m2. Nadaje się
na kancelarie adwokacPaznokcie hybrydowe kie. Wszystkich informai żelowe - Zapraszam na cji udzielam pod numerem
paznokcie żelowe, hybry- telefonu 507-462-931.
dowe. Stylizacja paznokci
Mieszkanie 60m2 metodą hybrydową 40
zł Stylizacja paznokci Mieszkanie 2-pokojowe
metodą żelową 70 zł. Uzu- ciepłe i słoneczne, na
pełnienie 60 zł. Tel.: 731- obrzeżach Jeleniej (5min
do centrum) bardzo niskie
377-456
Terapia antynikotynowa koszty. Posesja odgro- Terapia biorezonansem dzona z dala od ulicy
jest dla każdego pala- z mieszkania widok na
cza niezależnie od stażu duży teren zieleni i parpalenia i ilości wypalanych king. Cena 229tys - 725
dziennie papierosów. Jest 169 940
ona bezbolesna, bezin- Mieszkanie w Piechowazyjna, nie ma skutwicach - Sprzedam mieszków ubocznych. - 510
kanie 61m, 3 pokoje w
126 927
Piechowicach. Cena do
Wykrywanie obciążeń
negocjacji - 793 443 527
organizmu - Wykrywanie
pasożytów, grzybów, ple- Nowe mieszkania-Osieśni, bakterii, wirusów oraz dle Czarne - 6 mieszkań
zaburzeń pracy organizmu położonych na parterze,
metodą diagnostyki nie- o powierzchni ok. 76,8
liniowej NLS. Usuwanie m2 z ogrodami, 6 mieszpatogenów biorezonan- kań położonych na Ip. o
sem i naturalnymi kura- powierzchni ok. 85,7 m2 z
cjami. 510 126 927
przestronnymi balkonami
+ ok. 50 m2 poddasza
KUPIĘ
użytkowego gratis! - +48
Kupię półkotapczan,
725290996
jasny tel. 660 895 178

SPRZEDAM

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA

Sprzedam rower elek3-pokojowe Cieplice
tryczny, składak tel. 660
- Mieszkanie w bloku na
895 178
XX-lecia 3-pokojowe,
Sprzedam telewizor
54m, 4 piętro. Po genelampowy Curtis 14-calowy,
ralnym remoncie,
sprawny tel. 660 895 178
nieumeblowane. Nowowyposażona oddzielna
MIESZKANIA
SPRZEDAM
kuchnia, łazienka z prysz3 pokoje blisko centrum nicem, osobna toale2p - Mieszkanie 77m2 w ta.1800 + media + kaucja.
spokojnej dzielnicy, ogrze- Od maja. - 606 833 262
wanie gazowe, nowa Mały pokój - JG, dom
inst elektr, nowe okna,
jednorodzinny, dostęp do
drewniane podłogi, do
kuchni, łazienki, media,
zamieszkania, kuchnia na
rtv, wi-fi. - 698 673 047
wymiar, łazienka z prysznicem, nowa elewacja, Mam do wynajęcia mieszdach, niskie opłaty - 507 kanie 2 pok. Zabobrze tel.
197 510
668 128 337

28 maja 2018 r.

Wynajmę 3 pokoje 60m
centrum - Do wynajęcia 3
pokojowe mieszkanie w
centrum JG. Niezależny
rozkład ,2 balkony, kominek "koza", ogrzewanie
gazowe. Cena 1700.00 zl
+ opłaty: czynsz 280.00 zl
+ media. Wolne od lipca.
Kaucja 1500,00 - 667 297
926

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Dwa mieszkania na dom
- Zamienię dwa mieszkania o pow. 97m2 i 33 m2
na dom w Jeleniej Górze
lub bliskich okolicach.
Mieszkania nadają się
do zamieszkania. Więcej
infomacji udzielę telefonicznie. - 691 409 255
Jednopokojowe oś
orle w budynku jednoklatkowym, własnościowe,
po kapitalnym remoncie
zamienię na większe. Blisko Netto, Rossmann,
Lidl, Biedronka, przychodnia lekarska, apteka. - 668
476 019
Zamienię mieszkanie
2 pokojowe 51,4m2 Zamienię mieszkanie 2
pokojowe 51,4m2 I piętro
z balkonem w centrum
Jeleniej Góry na mniejsze
2 pokojowe do 40m2 tel.
514 230 044
wyposażone, wi-fi, ul.
Wolności ok. Małej Poczty
tel. 693 458 705
DOMY
CHCĘ ZAMIENIĆ
Poszukuje do wynajęcia wieloletniego lub
umowa dożywotnia dom,
pensjonat, hotel Karpacz
i okolice - 510 665 997
DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Do sprzedaży działka pod
budowę - Do sprzedaży
działka pod budowę wraz
z budynkiem do remontu
kapitalnego w Staniszowie, w ładnym miejscu tel.
536 526 559
Działka w J-GórzeDziwiszów - działka
budowlana w Dziwiszowie
o pow. 1001 na osiedlu
leśne zacisze. Wszystkie
Media, dużo zieleni, widok
na góry . Cena 75zl/m²
bez pośredników. - 885
342 947
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
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Sprzedam działkę
budowlaną o pow. 26ar (nr
działki 43312) w Kaczorowie tel. 502 573 247
Sprzedam działkę
budowlaną w Zachełmiu na szczycie Kopy.
Pow.0,4527ha,działka z
fragmentem lasu, uzbrojona (prąd, woda), dojazd
drogą asfaltową, jest
księga wieczysta. Cena
250000zł,możliwość negocjacji. - 500 693 695
Sprzedam działkę
budowlaną w Dąbrowicy sprzedam działkę budowlana w Dąbrowicy 2500
m2 lub 5200 m210 min
do centrum Jeleniej Gory
spokojna dzielnica , woda,
kanalizacja prad ,internet
- 601 554 392
Sprzedam działkę w
Radomierzu - Sprzedam
działkę w Radomierzu 2
800 m2 lub zamienię na
mieszkanie tel. 881 329
298 - 881 329 298
Widokowe działki
Mysłakowicach - Dwie
działki budowlane po
1200m z widokiem na
góry - +48696804532

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal Zabobrze! - Na
trakcyjnych warunkach
sprzedam 2 pokojowy
lokal handlowo usługowy
o pow ok 50 m kw zlokalizowany na parterze
w centrum Zabobrza (ul.
Kiepury). Zapraszam do
prezentacji! - 601 570
425
Sprzedam pawilon
handl. usługowego Sprzedam pawilon handl.
-usługowy na ryneczku
Zabobrze, tel. 509 311
410
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Lokal w centrum za
1000 PLN - Witam, mam
do wynajęcia lokal przylegający do salonu orange
w Jeleniej Górze przy pl.
Niepodległości ("stylowa").
lokal ma powierzchnię ok
45m2. Witryny od strony
Korczaka. - 604 533 089
Lokal w nowym budynku-deptak - lokal usługowo-biurowy na parterze z
witryną w nowym budynku
z 2012 r z windą. Pow.
162m2. Dobra cena. Właściciel. tel. 795 040 200
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam magazyn
ocieplony, ogrzewany
425m2 z biurem 75m2
tel. 500 168 910
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

