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Średnia zdawalność w jeleniogórskich liceach wyniosła 81
proc.. To wynik poniżej średniej
wojewódzkiej. Na Dolnym Śląsku
matury z pozytywnym wynikiem
odebrało 84,2 proc. osób. Lepiej
sytuacja wygląda w technikach.
W Jeleniej Górze zdało 67,9 proc.
absolwentów, a na DŚ 64 proc.
Mimo to gorzej wypadliśmy od
reszty, bo w sumie ze zdanych
egzaminów cieszyło się 75,9 proc.
maturzystów, gdy na DŚ 77,1
proc. Średnia krajowa w tym roku
wyniosła 79,7 proc.
Najwyższe wyniki zdawalności
w Jeleniej Górze osiągnęli byli
uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego (97,5
proc.) oraz II Liceum Ogólnokształcącego (94 proc.).
P. Guszała
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Półtora roku więzienia dla sprawcy za zabicie kobiety na pasach

Promenada w wodzie

Wyrok za śmiertelny wypadek
Na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności skazał
17 lipca Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Andrzeja K. Mężczyzna ponad półtora roku temu śmiertelnie potrącił
przechodzącą prawidłowo przez przejście dla pieszych
Teresę D.
Przypomnijmy. Do tragicznego
w skutkach wypadku doszło 21
grudnia 2016 roku. Andrzej K. podróżował tego dnia samochodem
lexus z Łodzi do Jeleniej Góry. Jak
ustalił biegły, wyruszając w trasę
miał około 0,6 promila alkoholu
we krwi. W Grabarowie mężczyzna
przyśpieszył i wymijając pojazdy, które zatrzymały się przed przejściem
dla pieszych potrącił przechodzącą
przez pasy Teresę D. Kobieta zginęła
na miejscu.

W momencie zdarzenia mężczyzna, który po drodze zdołał
nieco wytrzeźwieć, znajdował się
w stanie po spożyciu alkoholu. Sąd
wydając wyrok uznał, że Andrzej
K. w całości ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku.
Zdaniem sędzi Joanny Polikowskiej,
wyrok roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności spełnia funkcje
prewencyjne zarówno w wymiarze
indywidualnym (wobec skazanego),
jak i społecznym.

Sąd zastosował też wobec mężczyzny trzyletni zakaz prowadzenia
pojazdów mechanicznych w ruchu
lądowym oraz obarczył obowiązkiem opłacenia kosztów postępowania. Wyrok nie jest prawomocny.
W trakcie odczytywania orzeczenia na sali byli obecni mąż oraz córka
Teresy D. Nie było na niej Andrzeja K.
ani jego adwokata.
Reprezentujący rodzinę zmarłej
kobiety adwokat Adam Zawiła zapowiedział, że jego klienci rozważają
apelację od wyroku.
- Sąd nie wskazał w uzasadnieniu
ustnym wyroku wielu okoliczności,
które były przedmiotem postepowania – mówi A. Zawiła. - Sąd wypowiedział się bardzo ogólnie co do

Love Ryby – smażalnia i łowisko ryb
O miłości do ryb i modzie na łowienie rozmawiamy z
właścicielem smażalni i łowiska ryb LoveRyby w Jeleniej Górze.
poza hodowlą ryb i smażalnią,
prowadzimy także łowisko
ryb, na którym każdy może
spróbować swoich sił. U nas
nie potrzeba karty wędkarskiej. Wystarczą dobre chęci.
Na miejscu prowadzimy także
wypożyczalnię sprzętu wędD.: Skąd ta miłość do ryb?
M.F.: To długa historia. karskiego, więc nie trzeba
Gospodarstwo rybackie od kupować wędki, aby złowić
dawna prowadził mój ojciec pierwszą rybę.
i to on zaszczepił mi tego
D.: Czy w dobie Internetu łobakcyla. Obecnie, jak i kiedyś, to firma rodzinna, która wienie ryb to atrakcyjna forma
wciąż się rozwija. Dzisiaj, spędzania wolnego czasu?
Dziennikarz: Love Ryby – odważne i mocne wyznanie?
Marek Fursewicz: Tak, ale
chcieliśmy, aby nazwa odzwierciedlała nasz stosunek
do ryb.

JELENIA GÓRA

M.F.: Jak najbardziej. Wiele osób w natłoku pracy i
szumu miejskiego poszukuje
coraz częściej spokoju. Chce
usiąść w absolutnej ciszy nad
brzegiem stawu, popatrzeć na
Śnieżkę i „pomoczyć kija”, bo
to doskonała forma relaksu.
Na łowisku mamy coraz więcej
amatorów wędkarstwa, także
ludzi młodych, którzy tę pasję
przejęli od swoich dziadków
czy rodziców. Nie brak także
ludzi, którzy chcą spróbować
czegoś nowego, oderwać się
od komputera, odpocząć na
łonie natury. Wydaje mi się, że
wraca „w wielkim stylu” moda
na wędkarstwo.

tego, jakie przesłanki legły u podstaw
wymierzenia takiej, a nie innej kary.
W ocenie państwa, których reprezentuję wyrok jest rażąco błędny
jeśli chodzi o łagodny wymiar kary.
Dlatego będziemy się zastanawiać
nad złożeniem apelacji.
Grzegorz Kędziora

Od 2015 roku grupa mieszkańców
Jeleniej Góry czekała na realizację
projektu, który zwyciężył w budżecie
obywatelskim. Promenada Bobru,
bo o niej mowa, dopiero niedawno
doczekała się wykonania, ale w
znacznie mniejszym zakresie, niż
przewidywał zwycięski projekt. Ulewa z 10 lipca ukazała pewne wady.
- To, w jaki sposób została wykonana ścieżka od ulicy Wiejskiej do
Lwóweckiej, nie jest wynikiem błędów zamawiającego czy wykonawcy,
lecz ograniczonymi możliwościami
zarządcy terenu, czyli Wód Polskich
(d. RZGW) – mówi zastępca prezydenta Jerzy Łużniak. - Wystąpimy
o zgodę na zamknięcie tego nawierzchnią bitumiczną. Początkowo
RZGW wyraziło zgodę tylko na taką
nawierzchnię, jaką mamy teraz.
P. Kaczałko

JELENIA GÓRA

Odszedł płk. Edward Jakubowski

D. Mało kto sobie jednak
zdaje sprawę, że 3 kilometry
od centrum miasta, można w
Jeleniej Górze łowić ryby?
M.F.: I to jest fenomenalne,
że wystarczy tylko kilka kroków, aby móc powędkować.
Do niedawna, aby złowić rybę
trzeba było jechać za miasto.
Wiązało się to z koniecznością
posiadania auta, a przynajmniej
motoroweru. Dzisiaj na ryby
można podjechać komunikacją
miejską. Jadąc ulicą Wolności
w stronę Cieplic, wystarczy
wysiąść przy zajezdni MZK i
podejść kilkaset metrów (skręcić w lewo za MPGK).
(TS)

Fot. Grzegorz Kędziora

Słabe wyniki matur
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Na starym cmentarzu przy ul.
Sudeckiej odbył się w ceremoniale
wojskowym i przy asyście kompanii
honorowej oraz orkiestry wojskowej
pogrzeb zmarłego 12 lipca pułkownika Edwarda Jakubowskiego.
Pułkownik Jakubowski od 1962
związany był z Jelenią Górą, zaś
od 1975 zajmował stanowisko
szefa Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Jeleniej
Górze. Piastował również mandat
Radnego Rady Wojewódzkiej w
Jeleniej Górze. Przez wiele lat był

prezesem zarządu okręgowego
Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych w Jeleniej
Górze. Jego dziełem jest jeleniogórski Domu Kombatanta.
O tym jak ważną był postacią dla Jeleniej Góry i nie tylko
świadczyły liczne delegacje różnych środowisk. W kondukcie
pogrzebowym szło wiele pocztów
sztandarowych między innymi ze
szkół oraz z miast, z którymi był
związany.
Grzegorz Kędziora
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Pomoc nie tylko od święta
W przestrzeni publicznej co chwilę jesteśmy „bombardowani” informacjami
o wszelkiego rodzaju zbiórkach, akcjach na rzecz osób poszkodowanych
przez los. Takie inicjatywy zasługują na wsparcie i uznanie, jednak w wielu
przypadkach są to wydarzenia prowadzone przez ogromne fundacje i odbywają się np. raz w roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że być może obok
nas mieszkają ludzie, którzy potrzebują nawet najdrobniejszej pomocy, ale
wstydzą się poprosić, lub nie wiedzą do kogo się zwrócić.
Stowarzyszenie Korpus Pomocy
Wzajemnej od wielu lat dociera z
pomocą do tych najbardziej potrzebujących, którym niekiedy potrzeba
sprzętu AGD, mebli, a czasem zwykłej
rozmowy i pokierowania, gdzie mogą
się udać, aby rozwiązać problem,
który ich dotyczy.
Na czele stowarzyszenia stoi Kazimierz Klimek – społecznik, były radny
Rady Miejskiej Jeleniej Góry, który
w odróżnieniu od polityków, bez
względu na terminy wyborów stara
się pomóc potrzebującym.
Wśród spraw, z którymi przyszło
mu się zmierzyć było wiele dotyczących eksmisji, niekiedy udawało się
je powstrzymać. - Ludzie często myślą,
że jak nie zapłacą za kilka miesięcy i
nie ma konsekwencji – to nic się nie
dzieje. Niestety, jeśli nie pójdzie się
do ZGKiM, czy Urzędu Miasta opowiedzieć jaka jest sytuacja na obecną
chwilę, to urzędnik nie ma wiedzy
dlaczego dłużnik nie płaci i z czasem
dług powiększa się do kilku, a nawet
kilkudziesięciu tysięcy złotych. Moją
rolą jakoROZMAITOŒCI
społecznika jest mediacja
między dłużnikiem a służbami prezydenta. Dzięki temu Miasto odzyskuje
środki, a ludzie uczą się, ze uczciwe

podejście do tematu może zapobiec
późniejszym problemom – opowiada
Kazimierz Klimek.
Miałem też przypadek mężczyzny,
który miał nieco ponad 700 zł renty,
a jego czynsz wynosił ok. 200 zł.
Zachorował na raka, dług urósł do
niespełna 2 tysięcy i mógł być pozbawiony mieszkania socjalnego. To
nie było duże zadłużenie, ale Urząd
nie mając wiedzy na temat sytuacji
tego człowieka mógł go pozbawić
mieszkania. Moją rolą było dogadanie
się z urzędnikami, aby ten pan mógł
powoli spłacać zadłużenie po 50-100
zł, dzięki czemu nie był „skazany” na
Brata Alberta – wspomina K. Klimek,
który pomaga też sporządzić pisma
z prośbą o rozłożenie długu na raty.
Urzędnik to też człowiek, ale musi
mieć wiedzę, jak może pomóc –
dodaje.
Zdarzają się też przypadki, w
których cennym wsparciem jest przekazanie sprzętu AGD, mebli i innych
niezbędnych rzeczy do domu. - Matka
czworga dzieci miała mieć eksmisję,
poddała się mojej sugestii – rozłożono
jej dług na raty. Przekazałem jej też
lodówkę, ubrania dla dzieci i do dzisiaj
jest wdzięczna za pomoc – opowiada

K. Klimek. Wsparcie rzeczowe jest
równie ważne, jak pokierowanie
czy załatwianie spraw urzędowych.
Stowarzyszenie działa nie tylko w
Jeleniej Górze, ale również w gminach
powiatu jeleniogórskiego.
Moim zdaniem powinny powstać
punkty konsultacyjne, gdzie mieszkaniec mógłby bez stresu opowiedzieć
o swojej trudnej sytuacji. Poza tym
urzędnik powinien się zainteresować
np. gdy zadłużenie wynosi 3-krotność
czynszu, dlaczego ta osoba nie płaci.
Niektórzy świadomie lub nie – nie
odbierają poczty, ignorują wezwania
do zapłaty, a przecież zdarzają się
przypadki, że ktoś nagle poważnie zachoruje, leży w szpitalu – opowiada K.
Klimek, który podkreśla, że jednorazowe akcje o zasięgu ogólnopolskim
są bardzo potrzebne, ale należy też
dostrzegać potrzebujących wokół nas,
w naszej małej ojczyźnie.
Osoby, które potrzebują wsparcia
rzeczowego, bądź pomocy w kontakcie z urzędnikami, a także ci, którzy
chcą dołączyć do stowarzyszenia, aby
pomagać
– mogą
kontaktować
29innym
maja
2017
r.
się z Kazimierzem Klimkiem pod
numerem telefonu 509-939-888.
ts
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Przepis na kiełbasę wyborczą
Za parę dni obudzimy się wszyscy w nowej, piękniejszej
rzeczywistości. Na niezliczonej liczbie bilboardów pojawią się piękni, lekko opaleni kandydaci, uśmiechną się
pełnymi śnieżnobiałych, równiusieńkich ząbków ustami, spojrzą swymi pełnymi miłości i dobroci szmaragdowymi oczyma i świat od razu stanie się piękniejszy.
Będzie to jednoznaczny sygnał, że
rozpoczął się czas kampanii wyborczej. Czas, w którym prawa fizyki
przestają działać, czas, w którym
nie ma już rzeczy niemożliwych,
bo wszystko można od razu zrobić,
a cuda będą się dziać przynajmniej
dwa razy w tygodniu.

Wszystko by było w miarę w
porządku, gdyby ten teatr był dobrowolny, gdyby z naszych skrzynek nie
wylewały się dziesiątki ulotek, a cały
ten spektakl odbywał się aa pieniądze
występujących osób. Niestety, jest
to finansowane w dużym stopniu
Czas ten przypomina z jednej strony z naszych podatków i czy nam się
teatr, w którym to aktorzy starają się to podoba, czy też nie - bilety już są
odegrać swoje role i jak najbardziej przy- w sprzedaży.
podobać publiczności, z drugiej strony
ma to charakter seansu hipnotycznego, Jakich mamy głównych bow którym ktoś stara się nas zaczarować, haterów tego przedstawiea my mimo głosów zdrowego rozsądku nia?
chcemy w to wszystko wierzyć.
Najliczniejsza grupa to zawodowi
politycy. Polityk (z gr. poli – wielu,
tyka – złodziej) – potocznie zwany
„szują”, „złodziejem”, „kimś przy
korycie”. Osoba (w większości bez
zawodu i wykształcenia) zajmująca się tak nuuuudnym zawodem
jak polityka. Polityk umie nawijać
przez dwie godziny, a i tak to co
powie, można zmieścić w jednym
zdaniu. Politycy podczas wyborów
używają tzw. „kiełbasy wyborczej” do
omamienia narodu. Łacina dobrze
opisała polityków. „Poli” znaczy
dużo lub „wiele”, a „tics” oznacza
„pijące krew”. Dochodzimy więc do
wniosku, że politycy to po prostu
krwiopijcy. Prawdopodobnie głównym celem polityków jest dostatnie
życie z naszych podatków.
Politycy wypowiadają się w specyficzny sposób, który ułatwia i
wydłuża im wypowiedź (np. Ja nie
mam na ten temat w ogóle żadnej
wiedzy, lecz nawet jeślibym ową
wiedzę posiadał, to i tak nie byłbym
w to zamieszany, wiedzę taką mógłbym zdobyć chociażby z gazet, co
w domyśle znaczy: nie wiem, mam
was w nosie.). Przez ten język trudno
polityków zrozumieć, co jest również
celem używania tego języka. Dobrą
polszczyzną mówią ci politycy, którzy nie stali się przywódcami i tacy,
którzy od polityki odeszli – stwierdził
językoznawca prof. J. Bralczyk i
zaznaczył, że objęcie urzędu wiąże
się często ze zmianą tonu na "populistyczny".
Tylko w języku angielskim słowo
politycy trafnie określa tę grupę
społeczną. Jest to połączenie łaciń-

skiego „poli” (co znaczy wiele) i
angielskiego tick (co tłumaczy się
na kleszcze). Ubiór - trzyczęściowy
garnitur, z niebieską koszulą i czerwonym krawatem potwierdzającym
jednoznaczność wyniku.
Wśród polityków szczególną grupą są politycy piastujący określone
stanowiska i funkcje. Posiadają oni
zadziwiająca zdolność kumulowania energii, tzn. przez okres całej
kadencji tkwią w uśpieniu, letargu.
Blisko 4 lata ostrożnie poruszają
się oszczędzając swe siły. Każdą
decyzję z namaszczeniem celebrują,
rozważają, trwa to czasem długimi
tygodniami, miesiącami i potrafi

zakończyć się bez konkretnego
rozstrzygnięcia. Ta zgromadzona
energia zostaje uruchomiona w
ostatnich 3-4 miesiącach kadencji,
w okresie kampanii wyborczej kiedy
to niczym w baśni, potrafią pojawiać
się równocześnie w paru miejscach
naraz. W tej samej chwili sadzą
rabatki, przeprowadzają staruszkę
przez przejście dla pieszych i pchają
pod górę przepełniony autobus.
Doba dla nich ma wtedy nie 24, ale
przynajmniej 36 godzin. Nie straszny im deszcz, słota, żar lejący się z
nieba, oni w tym czasie są nie do
zatrzymania, malują kolejne ronda,
kierują ruchem, grabią liście w par-

ku i potrafią też wymienić spaloną
żarówkę w windzie.
Po tym wyczerpującym okresie,
oczywiście zapadają w zasłużony
sen, drzemkę, z którego obudzić ich
może tylko sygnał końca kolejnej
kadencji.
Drugą grupą są samozwańczy
zbawiciele, osoby szczerze i gorąco
wierzący w swe boskie powołanie.
Osoby te niczym Chuck Norris potrafią odpowiedzieć na każde, nawet nie
zadane jeszcze pytanie. Oni wiedzą
dosłownie wszystko, i co gorsza mają
nieustanną chęć podzielenia się tymi
informacjami z innymi ludźmi.
Trzecia grupa to sygnaliści, czyli
osoby, według których wszystko jest
skutkiem spisku, tajnych porozumień,
układów, a nawet zmiany pogody wynikają z działania KGB, GRU, CIA, itd.
Osoby te wyznają tzw. opcję zerową,
czyli jak mawiał Kononowicz chcą,
aby „żeby nie było niczego”.
Zdarzają się również przedstawiciele innych grup, czasem nawet w
miarę normalni, ale stanowią oni
zdecydowaną mniejszość, dlatego też
ten cyrk może trwać ciągle.
Powyższy felieton, w satyryczny
sposób przedstawia to, co w najbliższym czasie może nas czekać.
Pozostaje mieć nadzieję, iż większość
zachowa rozsądne spojrzenie na
świat, oraz dokona właściwych
wyborów.
Źródło www.nonsensopedia.
wikia.com
ts
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2018-06-22 godz. 21.20 - 2018-07-28 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Automatyk - Dr. Schneider zatrudni automatyka z
doświadczeniem w obszarze
utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej. Wymagane uprawnienia SEP do 1 kv. Praca
w systemie trzyzmianowym.
Bezłatne dojazdy z JG i okolic. - rekrutacja@dr-schneider.
com
Breidenbach / Niemcy
- Exact Systems poszukuje
osób do kontroli jakości tarcz
hamulcowych. Stawka 10€
brutto/h, system 3-zmianowy.
Nie wymagamy j. niemieckiego
oraz samochodu. Wymagamy
ubezpieczenia z ostatnich 30
dni w Polsce. - +48 725 260
473 / work@exactsystems.de
Budowa Mirsk-Gryfów-Jelenia - Zatrudnię osobę do
prac przy stanach surowych i
wykończeniówce. Normalną i
nie pijącą. Budowy na terenie
Jeleniej Góry. Jeździmy po trasie Mirsk-Gryfów-Jelenia Góra
- 575 328 748
Budowa sieci wod-kan, C.O.
- Poszukiwani instalatorzy sieci
wod-kan i c.o. - 667 329 092
Czarny Kamień Resort &
SPA zatrudni na stanowisku
recepcjonista/ka. Cv prosimy
kierować na maila: administarcja@czarnykamien.com - 757
693 854
Czarny Kamień Resort &
SPA zatrudni pracownika SPA.
CV proszę przesyłać mailowo:
administracja@czarnykamien.
com - 602 645 390
Dermokonsultantka
Dr. Max - Sieć Aptek Dr. Max
poszukuje kandydatek zainteresowanych objęciem stanowiska: dermokonsultantka
- wartecka.joanna@drmax.
com.pl
Dołącz do zespołu Term
Cieplickich! Prowadzimy nabór
do serwisu sprzątającego w
zmodernizowanym Hotelu
w Parku Sportowym Złotnicza. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV do
dnia 06.08.2018 do godziny
12:00 na adres: lilianna.baranowska@termycieplickie.pl z
podaniem w tytule maila: B/K
05.07.02
Dysponent - logistyka - Dr.
Schneider zatrudni energiczną
i zmotywowaną osobę, która
zna język niemiecki i chciałaby wykorzystywać go w
swojej pracy na stanowisko
dysponenta w dziale logistyki.
Wyślij swoje cv! - rekrutacja@
dr-schneider.com

Dyspozytor materiałów
- Dr. Schneider Automotive
Polska zatrudni dyspozytora
materiałów w obszarze centrali
materiałowej na wtryskarni.
Praca 3-zmianowa.Atrakcyjne
warunki zatrudnienia, umowa
o pracę, bezpłatne dojazdy. rekrutacja@dr-schneider.com
Exact Systems poszukuje
osób do produkcji i kontroli
jakości tarcz hamulcowych
ważących 8-12 kg. w miejscowości Breidenbach / Niemcy
- ok. 550 km od granicy. Ilość
wolnych miejsc - 3. - +48 725
260 473 / work@exactsystems.de
Exact Systems zatrudni do
kontroli jakości części samochodowych w Niemczech.
Praca dla kobiet, mężczyzn
i par. Wymagamy p.jazdy i
auta (zwracamy koszta przejazdów). Możliwość pracy bez
języka niemieckiego. - +48
725 260 473 / work@exactsystems.de
Firma Flywood w Karpnikach zajmująca się produkcją
elementów gięto-klejonych
poszukuje pracowników na
stanowiska produkcyjne takie
jak: stolarz, klejarz, operator
CNC. Praca w systemie trzyzmianowym. - +48 757677031/
office@flywood.pl
Firma Prokostal Sp z o.o.,
Sp.k. zatrudni spawaczy, ślusarzy konstrukcji metalowych
z uprawnieniami i doświadczeniem. CV+list motywacyjny proszę wysyłać na adres:
rekrutacja@prokostal.pl - 756
435 418
Główny księgowy - Dyrektor
Domu Wczasów Dziecięcych
i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na
stanowisko: główny księgowy.
Wszystkie informacje na oficjalnej stronie placówki i pod
numerem: 757 172 306
H.T.I. Szkło produkcja/montaż - Praca na stanowisku
pracownika produkcyjnego i
montażysty. Praca przy szkle
budowlanym. Prawo jazdy
B. Podstawowa wiedza w
zakresie branży budowlanej.
Praca w zgranym zespole.
CV htiszklo@gmail.com - 509
768 257
Hotel Gołębiewski zatrudni
na stanowisko recepcjonista/
ka. Mile widziane doświadczenie oraz znajomość języków
obcych. Atrakcyjne wynagrodzenie. CV proszę wysłać na:
m.staszewska@golebiewski.
pl - 503 011 546
Hotel Tango zatrudni Szefa
kuchni , kucharza Umowa o
pracę dobre warunki pracy i
płacy Praca w systemie 2/2 Cv
proszę wysłać na kierownikgastrod@onet.pl - 695 553 935

Inżynier jakości-Niemcy
- Exact Systems zatrudni
inż. jakości - teren Niemiec.
Wymagana b.dobra znajomość j.niem., normy ISO
9001 i narzędzi jakościowych
(8D,5WHY,Ishikawa). Osoby
chętne prosimy o aplikowanie
na work@exactsystems.de +48 725 256 386
Kamieniarz - skarpa z
kamienia - Zlecę wykonanie
skarpy z kamienia polnego,
na sucho, zagospodarowanie
terenu wokół budowy, schody,
kostka brukowa, murki, od
zaraz, Karpacz. Szukam samodzielnej osoby z doświadczeniem. - 693 355 944
Kasjer-sprzedawca Zatrudnimy kasjerów-sprzedawców w Szklarskiej Porębie.
- 606 229 809
Kelner/ka Szklarska
Poręba - Resort & SPA Czarny
Kamień w Szklarskiej Porębie
zatrudni kelnera/kę. Cv proszę
przesyłać na adres mailowy:
administracja@czarnykamien.
com - 535 291 086
Kierowca C+E - Zatrudnimy
kierowcę z kategorią prawa
jazdy C+E.Od kandydata
oczekujemy doświadczenia
na podobnych stanowiskach
pracy, aktualnych dokumentów
niezbędnych do wykonywania
zawodu. - 601 566 570
Kierowca CE/Hannover/
wywrotka - Wynagrodzenie 2200/2400 euro netto.
Zakwaterowanie na koszt pracodawcy. Praca w okolicy Hannover. Codzienne powroty na
zakwaterowanie. Wymagana
znajomość j. niemieckiego nr
tel: +48 884 684 880
Kierowca kat. C+E - zatrudnię kierowców z kat. C+E.
Zapewniamy atrakcyjne
warunki zatrudnienia. Nie
czekaj tylko zadzwoń już dziś!
- 601 564 116
Kierownik SPA Szklarska
Poręba - Resort & SPA Czarny
Kamień w Szklarskiej Porębie
zatrudni kierownika SPA. CV
proszę przesyłać na maila:
administracja@czarnykamien.
com - 602 645 390
Kierownik sprzedaż i marketing - Obiekt Czarny Kamień
Resort & SPA zatrudni na stanowisko kierownika sprzedaży i marketingu. CV prosimy
wysyłać na adres: joanna.
matejewicz@czarnykamien.
com - 602 645 390

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Kierownik utrzymania
ruchu - Dr. Schneider ogłasza rekrutację na kierownika działu utrzymania ruchu.
Oferujemy stabilną pracę
w, bogaty pakiet socjalny,
szkolenia zewnętrzne, kursy
języka obcego. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Konstruktor budowlany/kreślarz - Firma Bytnar
Sp. z o.o. oddział w Polsce
poszukuje na stanowisko konstruktora budowlanego osoby
ambitnej, która nie boi się
wyzwań oraz posiada chęć
rozwoju zawodowego i osobistego. - admin@bytnar.co.uk
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). Możliwość pracy bez
języka niemieckiego. - +48
725 260 473 / work@exactsystems.de
Koordynator projektu-Niemcy - Exact Systems
zatrudni koordynatora projektu
na terenie Niemiec. Wymagana b. dobra znajomość
j.niem. oraz doświadczenie w
koordynowaniu prac. Osoby
chętne prosimy o aplikowanie
na work@exactsystems.de +48 725 260 473
Korner - operator maszyn Zatrudnię operatora piły panelowej do cięcia płyt meblowych.
Mile widziane uprawnienia
wózek widłowy. Cv proszę kierować na maila: i.trawinska@
korner.pl - 734 135 360

Kucharz Jelenia Góra Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni kucharza. Zapewniamy wysokie wynagrodzenie, umowę o pracę, możliwość
szkoleń. Więcej informacji
telefonicznie - 606 991 160
Kucharz-szef kuchni Restauracja Mazurkowa Chata
poszukuje doświadczonego
kucharza lub szefa kuchni.
Zapewniamy wysokie zarobki,
system premii uznaniowej,
stabilna prace, umowa , tzw.
tygodniówki. Zapraszamy 606 991 160
Lakiernik przemysłowyNiemcy - Exact Systems
zatrudni lakiernika przemysłowego na terenie Niemiec.
Wymagana m.in. komunikatywna znajomość j.niem.
i doświadczenie w branży.
Osoby chętne prosimy o aplikowanie na work@exactsystems.de - +48 725 256 386
Magazynier - Dr. Schneider zatrudni magazynierów
z uprawnieniami do obsługi
wózków widłowych. Po miesięcznym okresie próbnym
wynagrodzenie do 3250 zł brutto+wyższy dodatek do pracy w
nocy. Bezpłatne dojazdy rekrutacja@dr-schneider.com
Magazynier - od kandydatów oczekujemy: - uprawnień
do obsługi wózków jezdniowych różnych typów oraz
doświadczenia w obsłudze
urządzeń transportu wewnętrznego, - gotowości do pracy w
trybie 3-zmianowym - rekrutacja@dr-schneider.com

Metafora zatrudni barmana. 12zl netto/h - restauracja Metaforapub znajdująca się
na placu ratuszowym w Jeleniej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko barmana.
Od kandydatów oczekujemy
dyspozycyjności chęci do
pracy doświadczenie nie jest
wymagane wszystkiego Cię
nauczymy. Oferujemy pracę
w młodym i zgrany zespole.
Możliwość zatrudnienia na
cały etat. Stawkę początkową
12zl netto. Osoby zainteresowane proszone o wysłanie
cv na adres email: Dawid.
metafora.jg@gmail.com - 504
995 338
Monter wod-kan i prac.
ziemny - Poszukujemy fachowców do prac przy sieciach
wod-kan i robotach ziemnych.
Realizacja kontraktów w ok.
Frankfurtu nad Menem. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie płatne w euro i darmowe
zakwaterowanie. Zapewniamy
długoterminowy kontrakt. Możliwe zarobki powyżej 12 tyś zł.
Wymagamy 3 letniego udokumentowanego doświadczenia zawodowego w branży.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub/i wysłania CV na
adres biuro@ruben-bau.eu 576033941 / 534188717

w poniedzia³ek
w gazecie,
codziennie
internecie
w poniedzia³ek
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codziennie
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Nowo otwarta restauracja
z autorską kuchnią Master
Chef w Szklarskiej Porębie
poszukuje wykwalifikowanych pracowników na pełen
etat. Poszukujemy ludzi
ambitnych z pasją, zaangażowanych i dyspozycyjnych.
Oferujemy szkolenia oraz
atrakcyjne wynagrodzenie.
Wszelkie informacje zostaną
udzielone pod numerem telefonu 698 948 894
Opieka pełnodobowa do
pani - Potrzebna od zaraz
pełnodobowa opiekunka do
pani w Jel. Górze. Wymagane
doświadczenie w opiece
nad seniorami. Zapewniamy
komfortowe warunki pracy
i płacy. tel. 662 133 657
e-mail:agropartner2000@
o2.pl
Opieka w Niemczech Legalna praca przy opiece
od zaraz dla Pań i Panów.
Zarobki od 1300 e w górę,
plus 150 e zwrot za dojazd.
Wymagana komunikatywna
znajomość języka. Szczegółowe info pod nr telefonu.
Zapraszamy - 511 844 939
Pilnie kucharz/ pomoc
kuchenna - Res tau ra c j a
Sowica w Karpaczu zatrudni
od zaraz kucharkę-kucharza
,oraz pomoc kuchenną. telefon - 600 805 363
Pilnie zlecę transport
ziemi z wykopu w ilości ok
4000 m3 na trasie KarpaczJelenia Góra. Początek zlecenia od dnia 02.07.2018.
Zapraszam do kontaktu. 601 566 570
Pokojowa - Willa w Karpaczu przyjmie na zlecenie
Panią do pomocy w obsłudze obiektu. - 517 762 171
P o k o j o wa , p r a c o w nik gospodarczy - Zatrudnię kobietę i mężczyznę w
Pensjonacie w Szklarskiej
Porębie, możliwe zakwaterowanie i wyżywienie. - 888
842 257
Pomoc kucharza Jelenia
Góra - Restauracja w Jeleniej Górze zatrudni pomoc
kucharza / pomoc kuchenną.
Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160

Poszukujemy pracowników
budowlanych, cieśli, zbrojarzy,
instalatorów zewnętrznych 667 329 092
Poszukujemy spawaczy
gazowych - 667 329 092
Praca - Firma Smerfik.pl zajmująca się sprzedażą wózków
i fotelików szuka sprzedawcy.
Zainteresowanych proszę o
przesłanie CV na smerfikpl.
praca@gmail.com lub osobiście na ul. Druciana 2 (wejście
od ul. Krótka) - 514 091 777
Praca dla kierowcy magazyniera - Zatrudnię sprzedawcę,
kierowcę i magazyniera do
branży owocowo-warzywnej
płatne 15-25zł/h. Praca jest
ciężka i wymagająca dlatego
wymagam dobrej sprawności fizycznej. Proszę o kontakt sms, oddzwonię. - 604
528 592
Praca dla opiekunów
- Niemcy - Podejmij pracę
opiekuna! Oferujemy wynagrodzenia do 7000 zł, wypłacane
terminowo. Zgłoś się do Nas!
+48 534 269 240
Praca na dachu - Zatrudnię
dekarzy wynagrodzenie od 20
zł na godz na rękę, umowa o
pracę. Roboty wykonywane na
terenie Jeleniej Góry i okolic
tel. 509 796 151
Praca na wakacje - Dr.
Schneider poszukuje na
okres wakacyjny pracownika
magazynu w obszarze jakości. Praca jedno lub trzyzmianowa. Bezpłatne dojazdy z
Jeleniej Góry i okolic. - rekrutacja@dr-schneider.com
Praca na zmywaku - Metafora-pub w Jeleniej Górze
zatrudni Panią do pracy na
zmywaku. Praca w godzinach wieczornych. Poszukujemy osób dostępnych 5 dni
w tygodniu. Zapraszamy do
kontaktu tel. 504 995 338
Praca przy opiece w Niemczech - Praca od zaraz dla
Pań i Panów. Wynagrodzenie minimum od 1300
e netto, plus 150 e zwrot
za dojazd. Nie pobieramy
żadnych opłat ani prowizji.
Szczegółowe info pod nr tel.
- 511 844 939
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Praca w Piechowicach na
stanowiskach: - Pracownik
gospodarczy - Pracownik
utrzymania czystości - 757
534 222
Praca w sklepie z bielizną
- Zatrudnię kobietę na emeryturze, rencie lub studentkę
do pracy w Sklepie z Bielizną (cały lub pół etatu) mile
widziane doświadczenie w
sprzedaży bielizny. Prosimy
o kontakt nr tel: 784479441,
600343885
Praca w Zakładzie Produkcyjnym - Duża firma produkcyjna Flywood w Karpnikach
zajmująca się produkcją elementów giętych poszukuje
pracowników produkcyjnych.
Nie wymagamy doświadczenia! Praca trzyzmianowa,
bezweekendowa! - office@
flywood.pl / +48757677031
Pracownicy budowy Prężnie rozwijająca się firma
na terenie Jeleniej Góry
zatrudni: -murarzy -zbrojarzy
- instalatorów wewnętrznych
- pracowników ogólnobudowlanych. Praca na terenie Jeleniej Góry, tygodniówki - 667
329 092
Pracownicy wod-kan i
CO - Prężnie rozwijająca się
firma na terenie Jeleniej Góry
zatrudni: -pracowników do
przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrociepłowniczych.
Oferujemy: Stabilne zatrudnienie, wypłaty tygodniówki 667 329 092
Pracownik biurowy - Firma
handlowa z Jeleniej Góry
zatrudni osobę na stanowisko pracownik biurowy. Mile
widziane doświadczenie w
obsłudze programu Comarch
Optima oraz znajomość języków obcych . - 600 059 717
Pracownik budowlany
- Firma Make-bud zatrudni
pracowników do prac dociepleniowych i elewacyjnych na
terenie i w okolicach Jeleniej
Góry. Stabilna praca i atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Dołącz do nas już dziś ! - 609
453 967
Pracownik budowlany Zatrudnię na umowę o pracę
pracowników ogólnobudowlanych, cieśli-zbrojarzy, murarzy,
szpachlarzy, malarzy. - 602
494 164, 604 597 193
Pracownik magazynu
(na wakacje). Dr.Schneider
zatrudni na wakacje osobę do
pracy przy obsłudze magazynu części: wywóz i rozładunek palet i skrzynek, inne
prace magazynowe. Praca na
2 miesiące, 3zmiany - rekrutacja@dr-schneider.com

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
Pracownik ochrony Jelenia
Góra - Zatrudnimy pracowników ochrony - praca na terenie Jeleniej Góry i okolic. W
związku z posiadanym statusem zakładu pracy chronionej
oferujemy możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej . - 757 534 222
Pracownik porządkowy Firma Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o.o. zatrudni
pracowników porządkowych
- pełny etat, umowa o pracę,
2 zmiany, bezpłatne dojazdy
do pracy. - rekrutacja@drschneider.com
Pracownik produkcyjny Dr.Schneider zatrudni pracowników produkcyjnych. Praca
trzyzmianowa. Bezpłatne
dojazdy z większości miejscowości. Po miesięcznym okresie próbnym, wynagrodzenie
2750 zł+wyższy dodatek do
pracy w nocy. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Pracownik recepcji - Nieduży hotel zatrudni do stałej
stabilnej pracy w Szklarskiej
Porębie pracowników recepcji. Wymagana wysoka kultura
osobista, wykszt. min. średnie,
mile widziana znajomość języków obcych. - 693 396 767
Przyjmę do pracy w biurze rachunkowym do obsługi
kadrowo-płacowej. Znajomość
pakietu MS Office. Możliwość
przyuczenia. - 533 820 055
Przyjmę murarza, więcej
informacji udzielę telefonicznie - 514 168 845
Rada Nadzorcza Spółdzielni
Mieszkaniowej „Związkowiec”
zatrudni na stanowisko zastępcy-prezesa-głównego księgowego. Pełna treść ogłoszenia
na stronie www. Telefon kontaktowy 75 754 26 23; mail:
smz-jg@pbox.pl
Recepcja, kucharz, pomoc
kuch. - Praca dla recepcjonistki,
kucharki i pomocy kuchennej
w ośrodku wypoczynkowym w
Szklarskiej Porębie. Możliwość
zakwaterowania. Wymagane
doświadczenie. Mile widziane
osoby 50+ Warto-stabilny pracodawca - 504 315 748
Recepcjonist(k)a Czarny
Kamień - Aparthotel Czarny
Kamień zatrudni recepcjonist(k)ę ze znajomością j. niemieckiego lub angielskiego.
CV proszę wysłać na adres:
joanna.matejewicz@czarnykamien.com
Recepcjonista / asystent
- Oferta pracy na stanowisku recepcjonista/organizator
pracy salonu. Szukamy osoby
komunikatywnej, energicznej,
zorganizowanej, lubiącej pracę
w zespole. - 500 084 244
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Recepcjonista/recepcjonistka - Cottonina Villa
& Mineral SPA Resort w Świeradowie Zdroju poszukuje
osób na stanowisko recepcjonista/recepcjonistka. - 663
664 494
Restauracja Relax w Jeleniej Górze zatrudni kucharkę i
pomoc kuchenną tel. 669 754
122
Roznoszenie ulotek - ArtDom -poszukujemy osoby do
roznoszenia ulotek, szczegóły
pod nr telefonu - 795 040 200
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
Samodzielni księgowi_
kadrowi! - Dynamicznie rozwijające się Biuro Rachunkowe
poszukuje samodzielnych
księgowych. Zatrudnienie od
zaraz. Praca na enova365.
KH+KPiR. Jelenia Góra. Nie
przyuczamy do zawodu!
Wymagana chęć do rozwoju
- pomoc@ukad.pl
Skarpa z kamienia polnego
- Szukam osoby do skończenia skarpy z kamienia polnego
układanej na sucho w Karpaczu. - 693 355 944
Spec. ds. aparatury medycznej - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zajmująca się sprzedażą i serwisowaniem sprzętu medycznego
zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. aparatury
medycznej. - 668 038 538
Specjalista ds sprzedaży!
- Firma developerska zatrudni
specjalistę do spraw sprzedaży. Oczekiwana wysoka
kultura osobista, zaangażowanie, uczciwość. CV na email
sprzedaz@czarnykamien.com
- 795040200, 757522980
Specjalista ds. logistyki Dr. Schneider zatrudni specjalistę ds. logistyki. Wymagamy
znajomości języka niemieckiego i doświadczenia na
podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej. Oferujemy
bogaty pakiet socjalny, szkolenia i inne - rekrutacja@drschneider.com
S p r z ą ta n i e m i e s z k a ń
i domów - Firma rodzinna
poszukuję osobę do sprzątania. Elastyczne godziny pracy.
- 534 198 422
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Sprzedawca w Karpaczu
- Firma Sklepy Turystyczne
poszukuje pracowników do
pracy w sklepach w Karpaczu. Oferujemy: zatrudnienie na podstawie umowy o
pracę, atrakcyjny system
wynagradzania uzależniony
od osiąganych wyników. Zainteresowane osoby prosimy o
wysyłanie CV na adres e-mail:
sklepyturystyczne@wp.pl. 607 799 610
Stolarz lub pomocnik stolarza - Szukamy do stolarni w
Wojcieszycach osób do pracy.
Najlepiej z doświadczeniem.
Więcej informacji udzielę telefonicznie. - 515 173 656
Stolarz renowacja mebli
- Firma z 20 letnim doświadczeniem na rynku poszukuje doświadczonego stolarza
przy produkcji renowacji mebli
antycznych - 697 800 440
Stolarz, cieśla praca w Belgii - od września praca w Belgii
(Flandria Zachodnia) dla stolarzy z doświadczeniem najlepiej zespół 2,3 osobowy. Z
zakwaterowaniem. Szczegółów udzielę telefonicznie. 790
444 900.
Stolarz, operator traka, Szukamy pracowników na stanowisko stolarz, operator traka
taśmowego, pomocnik. Zajmujemy się seryjną produkcją elementów do mebli. Wszystkie
informacje udzielę telefonicznie. - 515 173 656
Termy Cieplickie - pracownik
gospodarczy - Spółka Termy
Cieplickie prowadzi nabór na
stanowisko pracownika gospodarczego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV
do dnia 16.07.2018 do godziny
12:00 na adres: lilianna.baranowska@termycieplickie.pl z
podaniem w tytule maila: B/K
05.07.02
Termy Cieplickie - pracownik techniczny - Spółka Termy
Cieplickie prowadzi nabór na
stanowisko pracownika technicznego. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie
CV do dnia 20.07.2018 do
godziny 12:00 na adres: kinga.
nowak@termycieplickie.pl z
podaniem w tytule maila: B/K
05.07.01
Ustawiacz wtryskarek - Dr.
Schneider Automotive Polska
Sp. z o.o zatrudni ustawiacza
wtryskarek. Zadania: przezbrajanie form, ustawianie
parametrów na wtryskarce.
Doświadczenie na podobnym
stanowisku min. 2 lata. - rekrutacja@dr-schneider.com
Willa Karpacz 15 zł/godz/
netto - Praca w Willi w Karpaczu, przygotowanie śniadań
i sprzątanie pokoi. Umowa
15 zł za godzinę netto. - 601
571 222
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Zakład w Jeleniej Górze
zatrudni tokarza-ślusarza.
CV prosimy składać na adres
e-mail: rekrutacja.dp@interia.
pl - 519 191 031
Zatrudnię do pracy w
gastronomi osobę dyspozycyjną, z większym, lub
mniejszym doświadczeniem
(szybko uczącą się prostych
czynności na kuchni). Nie oferuję zakwaterowania. Wiejska
Chata Szklarska Poręba - 693
717 300
Zatrudnię gosposię Zatrudnię osobę do pomocy
w utrzymaniu mieszkania w
Jeleniej Górze. Sprzątanie,
pranie, robienie drobnych
zakupów, gotowanie posiłków
(zdrowo i dietetycznie). - 757
130 947
Zatrudnię kelnerka / kelner
- Restauracja Sowica w Karpaczu , zatrudni na dogodnych
warunkach kelnerkę/kelnera.
Karkonoska 25 Karpacz tel.
600 805 363
Zatrudnię kierowcę kat B
w ruchu międzynarodowym.
Tylko z doświadczeniem ,
CMR kontrollbuch. Wynagrodzenie od 5400zł netto/28dni.
System 3/1 lub 4/1 - 500 101
645
Zatrudnię kucharza oraz
pomoc - Restauracja Sowica w
Karpaczu zatrudni na dogodnych warunkach kucharza
oraz pomoc. Karkonoska 25
tel. 600 805 363
Zatrudnię mechanika pojazdów mechanicznych. Praca
na terenie zakładu zlokalizowanego w Jeleniej Górze.
Od kandydata oczekujemy
doświadczenia w zawodzie.
Zainteresowanych zapraszam
do kontaktu. - 601 566 570
Zatrudnię montera siłowników - atrakcyjne zarobki.
Praca jednozmianowa. Kontakt w godz 8.00-14.00 - 605
377 911
Zatrudnię operatora wysięgnika teleskopowego JCB.
Miejsce pracy: Karpacz.
Umowa, stałe miesięczne
wynagrodzenie. Kontakt: wojciech.lysiak@sunet.com.pl tel.
510 073 756
Zatrudnię piekarza - w pełnym wymiarze godzinowym,
oferujemy: - umowa o pracę,
pełny etat - stałe godziny
pracy - dobrą atmosferę wysokie wynagrodzenie - 604
105 283

Zatrudnię stolarza samodzielnego. Więcej informacji
pod numerem telefonu: 508
269 862
Zatrudnię stolarzy do
zakładu produkcyjnego w Piechowicach. Umowa o prace. 603 686 033
Zatrudnię w hurtowni piwa,
napoi do pracy przy załadunku, rozładunku towaru.
Praca na miejscu w hurtowni
lub w terenie na trasie. Nie jest
koniecznie wymagane prawo
jazdy lecz mile widziane - 601
388 792
Zatrudnię: spawacza, ślusarza, tokarza i frezera. Tel.
695-681-574
Zatrudnimy do pracy w
pensjonacie w Karpaczu panią
(może być emerytka, rencistka)
w ramach pracy przyjmowanie
gości, obsługa jadalni, pokoi
tel. 502 982 360
Zatr u d n imy o d zaraz
kucharkę z doświadczeniem.
Mile widziana pani na emeryturze. Praca w Karpaczu tel.
502 982 360
Zatr u d n imy p a n i e do
sprzątania marketów w Jeleniej Górze (ul. Legnicka lub
Jana Pawła II). Praca na dwie
zmiany. Kontakt pon. – pt. w
godz. 8-15, tel. 601 156 466
Zlecę pogłębienie studni tel.
500 290 337

Auto skup dobre ceny - Jeśli
posiadasz auto na sprzedasz
które jest zniszczone skorodowane bez polisy i nie wiesz co
z nim zrobić zadzwoń przyjedziemy zapłacimy zabierzemy
za auto zapłacimy gotówka 533 533 443
Auto skup dobre ceny 503
503 192
Auto złomowanie - 514 514
485
Auto złomowanie - 794 794
304
Auto złomowanie 512 512
227
Auto złomowanie 794 794
104
Auto złomowanie skup aut 500 403 803
Jeśli posiadasz auto na
sprzedasz które jest zniszczone skorodowane bez polisy
i nie wiesz co z nim zrobić
zadzwoń przyjedziemy zapłacimy zabierzemy za auto
zapłacimy gotówka - 787 009
777
Jeśli posiadasz auto na
sprzedasz które jest zniszczone skorodowane bez polisy
i nie wiesz co z nim zrobić
zadzwoń przyjedziemy zapłacimy zabierzemy za auto
zapłacimy gotówka - 885 775
445
Skup aut gotówka - Skup aut
do 50 tys tel. 691 035 913 my
uczciwie wycenimy twoje auto
nasza firma skupuje samochody osobowe i dostawcze
PRACA
wszystkie marki oraz w każPODEJMĘ PRACĘ
dym stanie skupujemy również
Szukam pracy, mam II grupę samochody powypadkowe
gwarancja
inwalidzką tel. 513 246 763

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Części Jelenia Góra
787009777 - Posiadam na
sprzedaż używane części samochodowe różnych
marek
Sprzedam zdjęty układ
gazowy (zdjęty z Skoda Felicja) z papierami, cena 200 zł
tel. 796 489 565

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny - 511
209 408
Auto skup dobre ceny - 514
514 591

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A4 1.8 B8 2009
126500km - 1.8TFSI 1798cm3
160 KM bogate wyposażenie,
serwisowane, pierwszy właściciel, komplet kluczy, 6xCD/
MP3, Klima, LED i bi-xenon,
po wymianie oleju i serwisie
klimatyzacji. - 734 154 020

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

Audi Q7 3.0.TDI 233KM,
Okazja! - Auto sprzedaję jako
osoba prywatna, jestem jedynym właścicielem. Auto prezentuje się znakomicie, jest
wyjątkowe! Auto w środku jest
perfekcyjnie zadbane. Oryginalny przebieg i ks. serwisowa.
Cena: 63.500 - 603 165 600
BMW E46 kombi 2.0 diesel - 150 km 2002 rok po lifcie.390000 przebiegu. 8500 zł
do negocjacji - 691 792 323
BMW E91 320d - 2007r., 2.0d
122km (zrobiony program
170km). 250tys., navi, skóry,
pdc, bluetooth, czujnik deszczu, zmierzchu, tempomat, el.
szyby, lusterka. bixenon, hak,
klima, stan bardzo dobry. - 604
460 269
Do sprzedania Toyota Avensis kombi z 2010r z oryginalnym przebiegiem 177.780km
z bardzo ekonomicznym a
zarazem dynamicznym silnikiem 2.0 D-4D diesel 126KM.
Cena 35 770zł do negocjacji.
- 693 237 115
Do sprzedania zadbana Corsa
C 1.0 na łańcuszku rozrządu.
Przebieg 120 tyś. Auto sprowadzone z Francji w 2011 r.
Ważne oc. Pierwszy właściciel
w kraju. Więcej info pod nr tel.
601 861 219
Ford C-max 2008 189 tys czarny w bardzo dobrym stanie podgrzewana przednia
szyba podgrzewane lusterka
podgrzewane fotele przednie
zestaw głośnomówiący klimatyzacja automatyczna światła przeciwmgielne itp. - 605
854 039
Opel Corsa 1.8 GSI - 4 500
złoty Sprzedam opel corsa
1.8 gsi! 2001 rok 1796.00 l
92 kw (126 konny). Przebieg
209 000 tys. Drugi właściciel,
elektryczne szyby, centralny
zamek z otwieraniem z kluczyka, światła led do j - 535
243 205

Peugeot 307 1.6 HDi LIFT
- z bardzo dynamicznym i
oszczędnym silnikiem HDi.
Auto w dobrym stanie technicznym, nie wymaga wkładu
finansowego /dla wymagających można wykonać drobne
poprawki lakiernicze. - 608
440 452
Sprzedam Fiat Seicento
900, rocznik 1999. Stan dobry,
gotowy do jazdy. Wymienione
amortyzatory przód i hamulce
tył. Aktualne ubezpieczenie
i przegląd. Cena 1000 zł do
negocjacji. - +48661558466
Sprzedam Opel-Agila 1,2
rok produkcji 2004, pierwszy
właściciel. Zadbany. Przebieg
145 tys. Opony letnie i zimowe.
Wszystkie info pod nr tel. 664
975 062. Sprzedaję z powodu
kupna nowego auta.
Sprzedam renault master
blaszak 2004r. Stan dobry bez
wkładu cena 10000 do negocjacji - 695 400 557
Sprzedam Toyotę Auris
2008 rok z silnikiem 2.0 D4D,
cena 20 500zł. Auto posiada
oryginalny lakier, bezwypadkowe, zadbane. 100% oryginalny przebieg 127000 km
udokumentowany w książce
serwisowej. - 695 999 205
Volkswagen T4 td - rocznik 1997; 68KM; dwa lata temu
wymieniany rozrząd. - 730
181 918
VW Golf VI 1.6 benzyna z
Navi - Golfik sprowadzony z
Niemiec, dobrze wyposażony,
posiada m.in dotykowy ekran
+ nawigację, przebieg autentyczny, klima sprawna. Czerwone pasy na życzenie klienta
mogą zostać usunięte. Silnik
tip top! - 693 458 683

USŁUGI
MATRYMONIALNE
Dam 200 zl - Inżynier lat 67
pozna dojrzała panią do spotkań towarzyskich. - 693 347
004
Nienasycona, wiecznie
spragniona, demonica sexu,
czeka na ciebie w centrum tel.
533 526 406

Perfekt francuski 24h w
aucie lub na wyjazdy duży
biust - 578 581 720
Poznam dziewczynę na stałe.
- Hej, Jarek lat 35,ciemne włosy,
oczy niebieskie, 180cm,bez
nałogów, kawaler, mieszkam
na wsi, jestem spokojny, miły,
czuły, sympatyczny, wrażliwy,
szczery, uczciwy. Poznam
dziewczynę do poważnego
związku do 35lat - 721 491 411
/ e-mail: aniolek935-1983@
wp.pl
Poznam panią z Jeleniej Emeryt lat 68 pozna kobietę
plus 40 na dłużej na sponsorowane spotkania towarzyskie.
- 693 347 131
Szukam Pani na anal bez
gumki lub klasyk też bez gumki
w każdym wieku wygląd bez
znaczenia. Ja konkretny i
szukam też realnej osoby jeśli
jesteś zainteresowana to odezwij się bez stresu... a miło 530 044 928

USŁUGI
BUDOWLANE
Cyklinowanie układanie
lakierowanie - 504 984 000
Da c h y - w y k o n a n i e ,
naprawy, obróbki, kominy,
rynny, ocieplenie, wentylacja
602 884 480
Gładzie malowanie i inne
prace budowlane tanio i solidnie - 500 129 216
Kontenery na odpady,
gruz, sprzątanie mieszkań
posesji, usługi koparko-ładowarka - 519 873 688
Kostka brukowa, brukarstwo
- Oferujemy usługi brukarskie;
- układanie kostki brukowej,
granitowej. Parkingi, chodniki, podjazdy, opaski wokół
domów, ogrodzenia (panele
ogrodowe). Prace ziemne 665 323 034
Ocieplanie i docieplenia
budynków elewacji - tynki
mineralne, akrylowe - montaż
stolarki okiennej (pcv) - montaż
drzwi - obróbka okien i drzwi.
Jesteśmy firmą z wieloletnim
doświadczeniem. Zapraszamy
- 601 980 283

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

og£oszenia
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Oferuje usługi budowlane. Układanie płytek, montaż regipsów, szpachlowanie,
malowanie, układanie paneli,
murowanie - 783 212 294
Ogrodzenia kute na wymiar
- Oferuje wykonanie ogrodzeń,
bram, furtek pod każdy wymiar
kute jak i nowoczesne. Transport i montaż w cenie. - 733
349 313
Poszukuję tynkarzy 16zl
za m2 - szukam tynkarzy,
ekip tynkarskich, pomocników budowlanych oraz osób
wykwalifikowanych w dociepleniach budynków zapewniam sprzęt oraz normalne
zarobki co tydzień - 500 741
676
Profesjonalne usługi
remontowe - wykonuje prace
remontowe mieszkań i domków w zakresie od podstaw
pod klucz oraz małe prace
remontowe. Usługi złota
raczka. - 534 105 149
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi. Robert
- 607 720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu. Remonty, drobne przeróbki budowlane na Twoja
kieszeń. Zadzwoń! tel. 721
647 789
Usługi budowlane - Prace
remontowe od podstaw mieszkań oraz domów, wykończenia,
więźby dachowe, instalacje
elektryczne, CO, płyty GK,
podłogi, stolarka, malowanie,
elewacje, docieplenia, hydraulika, kafle - złota rączka - 517
142 034
Usługi ogólnobudowlane:
glazura, panele, hydraulika i
inne roboty, wystawiamy f-ry
VAT tel. 733 550 815
Zduństwo, budowa, przebudowa, remonty i czyszczenie pieców kaflowych. Szybko,
tanio i solidnie. tel. 530 791
178

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne
montaż naprawy awarie ,
dojazd i wycena kosztów gratis - 697 081 472
Naprawa pralek, odkurzaczy, ul. Karłowicza 25 Jelenia
Góra tel. 603 835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Gotówka na oświadczenie
- Wysoka przyznawalność,
również dla osób z zobowiązaniami Bez ukrytych kosztów
i kruczków Nie sprawdzamy
BIK - jeśli nie masz pozytywnej historii kredytowej - nic nie
szkodzi, my tego nie weryfikujemy - 665 928 864
Najlepsze pożyczki pozabankowe! - na oświadczenie,
- dla osób z brakiem zdolności
kredytowej... - 502 723 783
Pogotowie Finansowe!
- Pogotowie Gotówkowe!
Potrzebujesz pilnie pieniędzy? Zadzwoń do Nas! Nie
sprawdzamy w bazach! Ta
oferta jest pozabankowa! - 502
723 783
Pożyczka - Minimum formalności, raty już od 75 zł. Akceptujemy różne formy dochodu.
Zadzwoń 724-104-631
Pożyczka idealna dla Ciebie ! - Pożyczka pozabankowa,
minimum formalności, akceptujemy różne formy dochodu,
raty już od 75 zł, zadzwoń już
teraz i umów się na spotkanie
724-104-631

Pożyczka na oświadczenie! Bez zbędnych formalności, szybko sprawnie i tanio !
Tel.: 502-723-783
Pożyczka na oświadczenie! Nawet z negatywnymi
wpisami w BIK, akceptujemy
zajęcia komornicze! Tel: 502723-783
Pożyczka na oświadczenie. Zadzwoń już teraz i umów
się na spotkanie 724-104631 RRSO 89,93% - 724
104 631
Pożyczka na Twoją kieszeń
! - Szybka pożyczka, minimum
formalności, dogodna wysokość rat, zadzwoń już teraz i
zapytaj o szczegóły lub wyślij
sms o treści: Kasa - tel: 724104-631 Akceptujemy zajęcia
komornicze
Pożyczka pozabankowa
bez BIK - Szybka pożyczka
pozabankowa od 500 zł do
40.000 zł na dowód osobisty. Nie sprawdzamy w BIK i
KRD. Niskie raty miesięczne.
Akceptujemy każdy rodzaj
dochodu. Wypłata pożyczki
w 15 minut. Zadzwoń ! - 690
198 988
Pożyczka w Profi Credit
Tel.: 668-682-334 (Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) RRSO 89.93% RRSO
- Rzeczywista Roczna Stopa
Oprocentowania.
Pożyczki - szybko, na
dowolny cel, minimum formalności tel. 666 062 587
Pożyczki od 500 zł do 25
000 zł - Całkowicie bez BIK
- Na umowę o pracę, zlecenie, o dzieło - Również dla
emerytów i rencistów, osób
prowadzących działalność
gospodarczą - Raty od 6 do 36
miesięcy - 665 928 864
SMS pożyczka! Decyzja w
24h! Wyślij sms o treści KASA
na nr 502-723-783
Szybka pożyczka na zakup
samochodu/busa bez BIK na
dowód osobisty ! Finansujemy
do 90% wartości auta. Niskie
raty miesięczne. Kwoty od
6.000 zł do 100.000 zł. Oferta
również dla bezrobotnych.
Zadzwoń - 690 198 988
Szybka pożyczka! Do 4000zł
na oświadczenie, akceptujemy zajęcie komornicze! 502 723 783
Szybka pożyczka! Nie czekaj! - Szybka pożyczka!!! Nie
czekaj!!! Minimum formalności. Zadzwoń już teraz i zapytaj o szczegóły 724-104-631
RRSO 89,93% Akceptujemy
zajęcia komornicze.
Szybka pożyczka, nie czekaj, zadzwoń już teraz i zapytaj o szczegóły 724-104-631.
Kwoty nawet do 25 000 zł
Szybka pożyczka, zadzwoń
już teraz i zapytaj o szczegóły
724-104-631
Uwaga Pożyczka! Raty od
75zł miesięcznie, Pożyczka
do 25000zł, Bez zbędnych
formlaności! Nawet dla osób
zadłużonych! Tel.: 502-723783
Z l i k w i d u j e m y Tw o j e
Chwilówki! Likwidujemy
zobowiązania z tytułu chwilówek i rozkładamy kapitał
na dogodne miesięczne rat!
Zadzwoń i dowiedz się więcej:
502 723 783

USŁUGI
INFORMATYCZNE
Logo - zlecę projekt - Pilnie
poszukuję osoby zajmującej się projektowaniem, której zlecę projekt Loga - 787
009 777

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Naprawa, skup skuterów
- Oferuję serwis i skup motorów, skuterów, quadów oraz
sprzedaż, doradztwo i import
pojazdów. 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
Doświadczona opiekunka
zaopiekuje się dzieckiem,
osobą starszą tel. 504 545
522
Zaopiekuje się starszą
osobą lub małżeństwem w
zamian za mieszkanie, teren
Jeleniej Góry, oferty poważne
tel. 798 692 607

USŁUGI
RÓŻNE

Pomóż w zbiórce na sprawność - Witam, jestem niepełnosprawny i zbieram na sprzęt
do i na rehabilitację, Jeśli nie
obcy ci jest los innych, w gorszej sytuacji, wesprzyj zbiórkę.
- 695 669 422
Terapia antynikotynowa
biorezonansem - Terapia biorezonansem jest dla każdego
palacza chcącego uwolnić się
od nałogu niezależnie od ilości
wypalanych dziennie papierosów. Jest ona bezbolesna,
bezinwazyjna, nie ma skutków
ubocznych. - 510 126 927
Wykrywanie obciążeń
organizmu - Wykrywanie
pasożytów, grzybów, bakterii,
wirusów u dzieci i dorosłych
bezinwazyjną metodą diagnostyki NLS. Usuwanie patogenów metodą biorezonansu i
naturalnymi kuracjami. Więcej
info: - 510 126 927

RÓŻNE
KUPIĘ

Kupię przyczepkę dla papierów tel. 796 489 565
Kupie antyki, meble, obrazy,
zegary, srebrne sztućce,
monety srebrne i złote, srebrne
cukiernice, stare srebra, stare
szable, bagnety, odznaczenia,
mundury, stare narty, sanki,
uczciwa wycena, płacę najlep i s m o . piej - 695-702-259
Kontakt:

N a pis z ę k a ż d e
Szybko i rzetelnie.
605 231 173
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, zawiasów uszczelek i szyb. Regulacja, konserwacja, regeneracja. Montaż
nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń antywywaz. do okien. Robert - 607
720 825
Usługi ogrodnicze - Koszenie pielenie rabat porządkowanie ogrodów opryski
zakładanie trawników z siewu
wertykulacja usługi glebogryzarką własny profesjonalny
sprzęt zapraszam - 795 165
431
Usługi Ogrodnicze IL Fiore
- W ramach naszej oferty,
wykonujemy m.in. koszenie
trawników, zakładanie trawników, usługi pielęgnacyjne
ogrodów i innych terenów zielonych itp. Dla stałych klientów
zniżki i rabaty. - 506 922 322

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Pranie dywanów, tapicerki.
- Pranie oraz czyszczenie
wykładzin dywanowych jak
i tapicerki samochodowej,
meblowej oraz podłóg twardych. Dzięki zastosowaniu
profesjonalnego urządzenia
marki Kärcher oraz dedykowanych środków. - 781 074 901
Wykonam prace: mycie
okien, zakupy, prasowanie,
sprzątanie tel. 504 545 522

USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Bars-zabieg dla ciała i
umysłu - Głęboki energetyczny
proces uwalniający napięcia
i blokady w życiu i w ciele,
transformujący i otwierający na
radość, zdrowie, obfitość oraz
poczucie spełnienia i lekkości
w każdym obszarze życia. 510 126 927

RÓŻNE
ZAMIENIĘ

Nieużywany "kercher" na
silniku "Honda"(benzyna) profesjonalny - zamienię za przyczepkę tel. 796 489 565

MIESZKANIA
SPRZEDAM
Dwa pokoje w Mysłakowicach - Mieszkanie po kompletnym remoncie. 47 M2 - salon
z aneksem, sypialnia, przedpokój i łazienka. Wymienione
instalacje, podłogi, drzwi, gładź
na ścianach, nowa zabudowa
kuchenne, w łazience gres. 691 167 510
Mieszkanie na Zabobrzu Mam do sprzedania mieszkanie 47.93m2+2.5m2 piwnicy
przy ul. L.Różyckiego. Mieszkanie trzypokojowe z balkonem. Ogrzewanie centralne
miejskie, okna PCV. Cena
160 000- do negocjacji! - 508
241 155

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Apartament/dom długi
okres - Dzień dobry, poszukuję dla naszej rodziny apartamentu ewentualnie domu,
2-3 sypialnie + salon, umeblowane, kawałek ogródka z
bezpośrednim wyjściem. Chcę
wynająć na długi okres. Tylko
Karpacz. - 530 454 848
Poszukuje do wynajęcia
kawalerki na dłużej w Cieplicach Śl. tel. 573 958 918
Poszukuje kawalerki niski
parter do I pietra. Zabobrzecentrum, bez pośredników tel.
509 095 111
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Mieszkanie 3pokoje ZaboLOKALE
rze III - Do wynajęcia mieszkanie 3 -pokojowe , częściowo
MAM DO WYNAJECIA
umeblowane na Kiepury (koło
Zusu). Wysoki parter , więcej Do wynajęcia lokal użytkowy
informacji pod numerem tel. w centrum Cieplic 57m2 cena
691 648 261
1200 zł, możliwa sprzedaż tel.

DOMY
SPRZEDAM

Dom z ogrodem - Wojcieszyn
okazja - sprzedam dom/po gen.
remoncie/+ bud. gospodarczy
z piaskowca-oryginalny+ pięknie wyprowadzony ogród /32
a/. Dom 130m +poddasze do
adap/60m/. Wszystko całkowicie i gustownie wykończone
- warto zobaczyć!!! -390000zł
możliwa zamiana lub raty - 609
802 821
Sprzedam domek jednorodzinny w Siedlęcinie tel. 601
196 567

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka w J-GórzeDziwiszów - budowlana o
pow. 1001m² w Dziwiszowie
na osiedlu Leśne Zacisze.
Wszystkie media, mnóstwo
zieleni, do centrum 5min.
samochodem. Cena 75zl./m²
- 885 342 947
Działka w J-GórzeDziwiszów - budowlana w
Dziwiszowie na osiedlu Leśne
Zacisze o pow. 1019m² wszystkie media, piękne widoki. Cena
75zl./m² - 885 342 947
Działka w J-GórzeDziwiszów - budowlana
w Dziwiszowie na osiedlu
Leśne Zacisze o pow. 2020m².
Wszystkie media, mnóstwo
zieleni, do centrum 5 min.
samochodem. Cena 75zl/m² 885 342 947
Sprzedam 2 atrakcyjne
działki budowlane 11 i 19
arów (numery działek 119/6 i
119/7) dobre położenie i dobry
dojazd, Wojcieszyce Górne
tel. 75 71 864 01 godz 18.0020.00 - 75 71 864 01
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 26ar (nr działki
43312) w Kaczorowie tel. 502
573 247
Sprzedam działkę Radomierz 2800m2 lub zamienię na
mieszkanie tel. 881 329 298
Sprzedam działki budowlane w Staniszowie, spokojna
piękna okolica. Blisko media do
podłączenia. Cena za 70zł/m.
Różne wielkości 5szt od 12 do
20arów Więcej informacji pod
podanym numerem telefonu. +48691712177

DZIAŁKI/GRUNTY
ZAMIENIĘ

507 311 803
Lokal 85 m2-Kopernika
2000/m-c - Wynajmę lokal użytkowy 85 m2 (od 01.09.2018) w
ścisłym centrum Jeleniej Góry
ul. Kopernika 3. Lokal nadaje
się zarówno na działalność
handlową, usługową- biuro
nierucho-mości, rozrachunkowe, fryzjer - 660 737 401
Lokal handlowo - usługowy
- Do wynajęcia lokal 52 m ul
Cieplicka przy przystanku i
kościele 2 wejścia, witryna,
toaleta, strych, stan idealny,
parking cena 1200 zł + VAT
lub sprzedam 249 000 zł - 507
311 803
Lokal w centrum - lokal o
pow. 93m2 blisko Pl. Ratuszowego- biurowo-usługowy,
spełnia normy również pod
gastronomię. Położony na parterze z dużą witryną i osobnym
wejściem. tel. 795 040 200
Magazyny biura plac od 6
zł/m2 - Do wynajęcia magazyny, hale, biura, plac, przestrzeń na reklamę. Dostępne
media: energia elektryczna w
tym siła, woda, kanalizacja,
ogrzewanie. Obiekt dozorowany, monitorowany, oświetlony. Bezpośrednio, FVAT.
- 501 245 242
Mam do wynajęcia restaurację - w pełni wyposażona oraz
sklep spożywczy z wyposażeniem tel. 601 196 567
Okazja-lokal w centrum
- wynajmę przestronny lokal o
pow. 277m2 w poziomie -1, z
wejściem od deptaka w cenie
9 zł netto za 1 m2 (całość 2500
netto) szczegóły pod nr tel 795
040 200

Zamienię działkę Radomierz Okazyjna cena-lokal w
2800m2 - sprzedam lub zamienię na mieszkanie tel. 881 centrum - Wynajmiemy lokal
329 298
na parterze o pow. 93m2 plus

LOKALE
SPRZEDAM

Biurowe przy Krótkiej sprzedam lokale użytkowe
położone I piętrze w kamienicy po kapitalnym remoncie, powierzchnia od 35m2
. Szczegóły pod nr tel. 795
040 200
Sprzedam lokal użytkowy J.Góra - Lokal użytk.
MIESZKANIA
56m2+działka 351m2. JeleMAM DO WYNAJĘCIA nia Góra w pobliżu trasy na
Do wynajęcia umeblowana Wrocław. Pomieszczenie handlowe, magazyn, toaleta, piwkawalerka w Sobieszowie tel.
nica, własny plac parkingowy.
601 918 475
Lokal nadaje się na sklep,
Mam do wynajęcia 2 pokojowe bar, itp. media. - 577114122,
mieszkanie tel. 506 298 241
603813257

powierzchnia na poziomie -1
277m2 z dwoma wejściami.
Cena netto 6000 ZŁ. Szczegóły pod nr tel. 795 040 200

POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Dom z działającą piekarnią
- Sprzedam nieruchomość w
centrum Jeleniej Góry. Prosperujący zakład piekarniczo- cukierniczy na parterze z
mieszkaniem na piętrze. - 601
435 070
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

