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To nie jest normalne, że telefonicznie nie można się umówić na wizytę do lekarza – skarżą się pacjenci

– Zarejestrowanie się telefoniczne do Przychodni Promed
w Jeleniej Górze graniczy z cudem – skarży się Angelika
Światły z Miedzianki, która kilka dni temu próbowała
zarejestrować do lekarza przeziębione dziecko. – Czas
oczekiwania na połączenie z konsultantem to ponad pół
godziny i dłużej.
- Bywa też, że po tym czasie połączenie zostaje zerwane i znów jesteśmy
35. w kolejce – dodają inni pacjenci.
Dyrekcja przychodni zapewnia, że robi
co może by komfort obsługi pacjentów
był jak najlepszy, ale tłumaczy, że żadna
placówka nie jest w stanie obsłużyć pół
tysiąca osób jednocześnie.
- To nie jest normalne, że telefonicznie nie można się umówić do lekarza
– mówi pani Angelika Światły, która
jako jedna z kilku osób zgłosiła nam
problem. – Ja w końcu zarejestrowałam
dziecko osobiście. Przyjechałam do
Jeleniej Góry i „wystałam” swoje w kolejce. Mam jednak mamę w podeszłym
wieku. Ona mieszka w Jeleniej Górze i
niestety od kilku tygodni nie może się

zarejestrować do specjalistów, bo nie
ma jak się dodzwonić, a nie ma siły, by
samodzielnie dotrzeć do przychodni –
żali się mieszkanka Miedzianki.
Pani Ewelina z centrum Jeleniej Góry
miała podobny problem. - Dzwoniłam
do przychodni kilka dni z rzędu z samego rana. Sama wychowuję dwójkę
małych dzieci i pech chciał, że się jednocześnie rozchorowały. Próbowałam je
umówić do pediatry. Dzwoniłam od 7.30
jak kazała automatyczna sekretarka.
Najpierw mnie rozłączało co chwilę, a
później byłam już 34. w kolejce. Czas
oczekiwania to 60 minut. Nie miałam
wyboru. Odczekałam swoje, a kiedy
byłam już druga w kolejce, połączenie
zostało zerwane. Znów musiałam się

połączyć i usłyszałam, że jestem 30.
w kolejce. To jakiś koszmar – dodaje.
Na problem z dodzwonieniem się w
porannych godzinach skarżą się też
osoby starsze.
Dyrekcja placówki tłumaczy, że
przychodnia w ciągu 20 lat swojego
funkcjonowania w Jeleniej Górze zrobiła wszystko, by pacjentom ułatwić
rejestrację, ale…
- Niestety w okresie zwiększonej
zachorowalności, jaka rozpoczęła się
we wrześniu, nie jesteśmy w stanie
jednocześnie obsłużyć około pół tysiąca
dzwoniących do nas pacjentów – mówi
Rafał Dżygóra, lekarz zarządzający Przychodnią Promed w Jeleniej Górze. - Od
godz. 7.30 pracują wszyscy konsultanci,
więcej osób zatrudnić już nie możemy.
Telefony odbierają cztery osoby. Ludzie
przyzwyczaili się do bardzo wysokiego
standardu naszej obsługi. U nas pacjenci
naprawdę chorzy przyjmowani są
praktycznie tego samego dnia, kiedy się
do nas zgłoszą, co nie zdarza się nawet

w placówkach w Wielkiej Brytanii czy
Holandii. Trzeba pamiętać, że działamy
w ramach NFZ i utrzymanie takiego
poziomu obsługi naprawdę nie jest
łatwe – dodaje Rafał Dżygóra.
Dyrekcja placówki apeluje do pacjentów o nieco więcej wyrozumiałości
dla systemu, w jakim placówka działa i
podpowiada kiedy łatwiej zarejestrować
się przez telefon.
- W kolejce oczekujących na połączenie z konsultantem może być maksymalnie 40 osób, a maksymalny czas
oczekiwania to 30 minut – mówi szef
przychodni. – Tak wielu oczekujących
jest najczęściej z samego rana, kiedy
do przychodni dzwonią nie tylko osoby
chore, ale również „nasi stali bywalcy”,
którzy rejestrują się do lekarzy, bo taki
mają pomysł na życie, a nie dlatego, że
wymaga tego ich sytuacja zdrowotna.
W późniejszych godzinach z pewnością
łatwiej się do nas dodzwonić. Apeluję też
do pacjentów o nieco więcej wyrozumiałości. Ja ze swojej strony zrobiłem już

Fot. Angelika Grzywacz-Dudek

Chorzy w matni infolinii

wszystko, by poziom obsługi pacjentów
był jak najwyższy i nic więcej zrobić nie
mogę. Mamy naprawdę świetną kadrę
lekarską, czas oczekiwania na wizyty do
lekarzy i specjalistów dla osób naprawdę
chorych został skrócony do minimum.
To spowodowało, że do naszej przychod-

ni wciąż zapisują się nowi pacjenci, którzy nie znaleźli takiej obsługi w innych
przychodniach funkcjonujących na
terenie Jeleniej Góry. Niestety staliśmy
się ofiarą swojego sukcesu – dodaje
szef placówki.
Angelika Grzywacz-Dudek
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GŁOS WYBORCY
Trwająca kampania wyborcza do samorządów powoduje u wyborców wiele
rozterek. Wobec rozmaitości ugrupowań i różnorodności ich programów trudno się zdecydować. W wyborach samorządowych jest w zdecydowanym stopniu
tak, iż wyborca nie głosuje przeważnie na daną partię czy ugrupowanie, ale
na konkretnego człowieka, który cieszy się mirem w lokalnej społeczności.
O decyzji na kogo głosować decyduje też program danego kandydata i sposób
jego prezentacji.
Niektórzy kandydaci przedstawiają zdumiewające pomysły,
świadczące chociażby o nieznajomości budżetu miasta i ograniczeń
w jego wzbogacaniu ponad roczne,
przewidywalne wpływy. Inni znów
chcą zmieniać miasto, tak jakby
znajdowało się na bezludnej wyspie
i niezależne było od wysoskości dotacji centralnych i ogólej sytuacji
finansowej Państwa. Jeszcze inni
nie mają świadomości, że działa
w gospodarce miejskiej swoisty
system „naczyń połączonych”,
to znaczy, iż podejmować trzeba
będzie decyzje wybierając „mniejsze zło”, albo „większe dobro” dla
mieszkańców, rezygnując tym
samym z najwspanialszych pomysłów. Część kandydatów obiecuje w
miejscu zamieszkania przysłowiowe „gruszki na wierzbie”, tak jakby
nie wiedzieli, że sprawując mandat
radnego będą musieli uwzględniać
przede wszystkim potrzeby całego
miasta.
To sprawia, że czytając ulotki
kandydatów, wypełniające skrzynki na listy oraz banery, foldery, prospekty i plakaty, myślę, że wielu od
razu dyskwalifikuje się. Stawiam

sobie pytanie, dlaczego dotychczasowy radny, pełniąc swój mandat,
nie robił tego, o czym teraz pisze i
mówi? Z kolei dlaczego kandydat,
startujący po raz pierwszy, nie
zapoznał się z budżetem miasta,
jego realizacją i przeszkodami w
jego realizacji? Dlaczego niejeden
kandydat nie pomyśli o własnym
budżecie domowym, który pada w
zderzeniu z marzeniami?
Jaki zatem wniosek dla mnie
jako wyborcy. Uważam, że trzeba
zagłosować na człowieka sprawdzonego w działaniu i posiadającego odpowiednie doświadzenie
i charyzmę. Któż to taki? Otóż
moim kandydatem nr 1 jest
Kazimierz Klimek, startujący w Okręgu Wyborczym nr 2,
który obejmuje, najogólniej
mówiąc, stare miasto i część
Zabobrza.
Znam go od lat, kiedy działał
jeszcze w Unii Pracy. Pod Jego kierownictwem trwał systematyczny
rozwój szeregów organizacji i
miała ona znaczącą pozycję na
mapie politycznej miasta i powiatu. Wiele miejskich uroczystości
uświetniał zespół folklorystyczny

pod szyldem Unii Pracy, a w tym
zespole najwięcej sympatii budziła
rozśpiewana młodzież. Czuło się,
że jest liderem i ma uznanie wśród
swoich członków.
Potem obser wowałem Jego
działalność w Radzie Miasta. Tu
był jednym z najzagorzalszych
orędowników ludzi opuszczonych
przez los, osób bezwolnych w
zderzeniu z machiną urzędniczą,
mieszkańców bezradnych wobec przeciwności losu, obywateli
niemogących przez lata załatwić
prostych spraw. Potrafił dotrzeć
do rejonów miasta, zapomnianych
„od wieków”, w których marazm
potęguje brak obecności tam jakichkolwiek władz...
Bardzo chciałbym, żeby swoją
pasję, polegającą na łagodzeniu codziennych bolączek mieszkańców,
a także rozstrzyganiu poważnych
miejskich problemów mógł z woli
wyborców w nowej kadencji kontynuować. Co więcej wydaje mi
się, że tak będzie, bo wiele osób
przypomni sobie po latach, jak
im pomógł.
Andrzej Bira
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Minął rok prac na jeleniogórskiej obwodnicy

II etap obwodnicy południowej
Jeleniej Góry zaczynać się będzie
rondem na ulicy Wrocławskiej w
okolicy węzła Grabarów. Zaraz za
nim powstanie most nad potokiem
Radomierka. Dalej kierowcy pojadą
drogą przez teren niezabudowany
do skrzyżowania z ulicą Dzierżonia.
W tym miejscu powstanie kolejne
rondo. Później trasa przebiegać
będzie aż do ulicy Trzcińskiej, gdzie
wybudowane zostanie skrzyżowanie. Ostatni odcinek obwodnicy
połączy ją z drogą krajową nr 3,
tuż przy granicy miasta z Radomierzem.
Obwodnica będzie miała długość
5,3 km o przekroju 2+1, co oznacza, że naprzemiennie w jednym
kierunku droga składać się będzie
z jednego lub dwóch pasów ruchu,
dzięki temu kierowcy będą mogli
szybciej i bezpieczniej pokonać ten
odcinek. Szerokość jezdni wyniesie
łącznie 10,5 m (2 razy po 3,5 m +
dodatkowy pas ruchu o szerokości

3,5 m), a nośność 11,5 tony na oś.
Przewiduje się, że pojazdy będą
mogły poruszać się po niej z prędkością do 90 km/h. W ramach tego
projektu wybudowane zostaną 2
mosty, jeden przejazd gospodarczy
i kilka mniejszych przepustów,
które umożliwią migrację dzikiej
zwierzynie oraz przejazd nad ciekami. Na odcinku 114 m ustawione
zostaną urządzenia zabezpieczające
i wygłuszające, takie jak ekrany
akustyczne. Postawione zostaną
także 124 słupy oświetleniowe.
Prace rozpoczęły się pod koniec
2017 roku robotami ziemnymi,
które przygotowywały teren pod budowę drogi. W pierwszym kwartale
2018 roku w większości wykonano
wykopy i nasypy, umocniono koryto
oraz skarpy potoku Radomierka.
Wykonano fundamenty na obu
obiektach inżynierskich i usunięto
kolizję z infrastrukturą techniczną
(linią wysokiego napięcia, siecią
gazowniczą oraz kanalizacją sani-

tarną). Obecnie zaawansowanie
prac przy budowie mostów przekroczyło 80% i do wykonania zostały
już tylko prace wykończeniowe. W
ostatnim czasie inwestycja zaczęła
nabierać realnych kształtów. W
sierpniu rozpoczęto układanie
mieszanki mineralno – asfaltowej
na obwodnicy, czyli nawierzchnię
jezdni. Jak dotąd ułożone zostało
12 tys. ton, a do zrobienia zostało
jeszcze 25 tys. ton masy. Stan realizacji wszystkich robót przekroczył
ostatnio 65%.
Równolegle trwają prace przy
budowie skrzyżowania z drogą krajową nr 3, tuż przy granicy z gminą
Janowice Wielkie. Przez to na tym
odcinku występują okresowo utrudnienia, ruch odbywa się wahadłowo
przy pomocy sygnalizacji świetlnej.
Roboty mają zakończyć się w połowie października. W tym samym
czasie rozpocznie się budowa ronda
na ulicy Wrocławskiej, w okolicy
węzła Grabarów. Jednak kierowcy

Fot. Paweł Guszała, Arkadiusz Majewski

Minął rok od podpisania umowy pomiędzy władzami Jeleniej Góry a warszawską firmą Budimex na budowę obwodnicy południowej Jeleniej Góry. Dokładnie 21 września 2017 roku rozpoczęła się realizacja jednego z największych
zadań drogowych w historii naszego regionu. Koszt całej inwestycji wyniesie
około 57 200 000,00 PLN i w dużej części zostanie sfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.

mogą być spokojni, wykonawca
planuje utrzymanie ruchu poprzez
przesunięcie pasów drogi. Dzięki
takiemu rozwiązaniu nie będą potrzebne wyłączanie pasów ruchu,
ani sygnalizacja świetlna.
Budowa II etapu obwodnicy
południowej Jeleniej Góry jest zadaniem mającym ogromne znaczenie
dla całego regionu Karkonoszy.
Obecnie ruch tranzytowy odbywa
się drogą krajową nr 3 przez Maciejową. Jak wynika z przeprowadzonego w 2016 roku Generalnego

Pomiaru Ruchu, przez to osiedle
średnio przejeżdża 11 119 pojazdów
na dobę, a w szczytowych okresach
nawet 20 000 pojazdów na dobę.
Nie bez znaczenia dla komfortu
życia mieszkańców jest fakt, że co
10 samochód to pojazd ciężarowy. Tak duże natężenie ruchu na
jednopasmowej drodze wpływa
negatywnie na komfort jazdy, a
tym samym na wizerunek całego
regionu. Na tym odcinku dochodzi
do kolizji i wypadków drogowych,
także śmiertelnych.

Budowa obwodnicy południowej
Jeleniej Góry ma na celu stworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska
poprzez poprawę dostępności regionu
oraz jakości życia mieszkańców Jeleniej
Góry. Nowy odcinek drogi w przyszłości
przejmie większość ruchu kołowego i
wyprowadzi go poza Maciejową. Dzięki
temu zmniejszy się hałas, wibracje,
emisja spalin oraz wypadkowość. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia
się atrakcyjności całego regionu.
ts
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2018-09-08 godz. 23.00 - 2018-10-06 godz. 11.00
PRACA
DAM PRACĘ
Asystentka/asystentkierowca - Poszukiwana
asystentka ze znajomością
języka czeskiego (niemieckinice to have), osoba będzie
pełniła również funkcje kierowcy. Dużo pracy wewnątrzorganizacyjnej regularne
wyjazdy za granicę - 603 975
131
Do przyuczenia operator CNC
- Firma Flywood s.c. z siedzibą w Karpnikach (12 km
od Jeleniej Góry) zajmująca
się produkcją elementów gięto-klejonych zatrudni osobę
na stanowisko operator CNC
- +48 757677031/ office@flywood.pl
Dołącz do zespołu Term
Cieplickich! Prowadzimy nabór
na stanowisko specjalisty ds.
obsługi klienta w zmodernizowanym Sport Hotelu w Jeleniej
Górze. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV do
dnia 05.10.2018 do godziny
12:00 na adres: lilianna.baranowska@termycieplickie.pl

Doradca klienta PZU Poszukujemy osoby do pracy
w Oddziale PZU na stanowisku: doradca klienta: w Jeleniej Górze, ulica 1 Maja 76.
Oferujemy ciekawą i rozwojową prace w młodym zespole.
- 665 663 360

Grafik/WebDesigner/
Programista - Poszukujemy wykwalifikowanego
WebDesignera w firmie "Hotelsystems.pl". Praca polega na
tworzeniu stron internetowych
dla obiektów noclegowych.
Wynagrodzenie-3000zł. CV
DZDZ we Wrocławiu zatrudni na marketing@hotelsystems.
pracownika do obsługi szkoleń pl - 577 770 704
w Ośrodku Kształcenia Zawo- Hotel Szrenicowy Dwór w
dowego w Jeleniej Górze. Szklarskiej Porębie poszukuje
Wymagania: operatywność, kucharza! Umowa o pracę,
mile widziane wykształce- pełny etat. Od 26.09 możlinie wyższe, mile widziane wość zakwaterowania. CV prodoświadczenie w zakresie simy kierować na marketing@
organizacji szkoleń, pełna hotelszrenicowydwor.pl
dyspozycyjność, zdolność
Hotel Szrenicowy Dwór w
nawiązywania kontaktów z
klientami biegła obsługa kom- Szklarskiej Porębie, poszuputera, umiejętność przygoto- kuje pokojowej. Praca na
wywania ofert przetargowych. pełny etat, umowa o pracę.
Osoby zainteresowane pro- Możliwość zakwaterowania Cv
simy o przesyłanie CV w ter- prosimy kierować nna adres
minie do 21.09.2018 na adres marketing@hotelszrenicowye-mail: dzdz@dzdz.edu.pl tel. dwor.pl
71/3434642 - 71/3434642

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
Doradca klienta / sprze- na work@exactsystems.de dawca - Zatrudnimy młodą, +48 725 256 386
uczciwą, energiczną, sympa- F o r n i r k a m i e n n y - D o
tyczną, uśmiechniętą, syste- położenia na dwóch kolummatyczną do salonu sprzedaży nach fornir kamienny w arkuurządzeń karcher w Jeleniej szach. Potrzebny specjalista
Górze. Atrakcyjne wynagro- z doświadczeniem. Zapradzenie, dobre warunki pracy. szam - praca od zaraz. - 602
402 185
- 795 746 795

Instalator Wod-kan i CO
- Poszukujemy instalatorów
do sieci wod-kan i CO. Oferujemy prace w prężnie rozwijającej się firmie, stałe godziny
pracy oraz tygodniówki. - 781
089 688

Inwentaryzacja Nocna
Zabobrze - Firma HR Work
Force (APT 6474) poszukuje
osób na inwentaryzację nocną
w markecie budowlanym na
terenie Jeleniej Góry (Zabobrze) Regionalny Specjalista
HR: Frątczak Sebastian Tel:
785-850-692 - 785850692 /
Frątczak Sebastian

Inwentaryzacja sklepu
- Inwentaryzacja w sklepie
budowlanym. Terminy od 08.10
- 23.10, stawka 12-13 zł/h
na rękę. Elastyczny godziny
pracy, możliwość pracy w
wybrane dni. Więcej informacji pod numerem telefonu
735200285. - 602 251 748
Kelner/ka Szklarska
Poręba - Czarny Kamień
Resort & SPA zatrudni kelnera/
kę. Elastyczne godziny pracy.
CV proszę wysyłać mailowo:
administracja@czarnykamien.
com - 535 291 086
Kelnerka - atrakcyjna pensja - Oferujemy atrakcyjną
pensję, szkolenia, możliwość
rozwoju. Jesteśmy liderem w
organizacji wesel. Tylko w tym
roku zorganizujemy 100 wesel.
Miejsce pracy: Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce k.
Karpacza. - 605 144 421
Kierowca/kurier - Poszukuję pracownika do pracy
kurierskiej. Wynagrodzenie
od 2500zł do 3000zł,praca
od poniedziałku do piątku.
Miłe widziane doświadczenie
w branży kurierskiej. Więcej
informacji udzielę telefonicznie, - +48500810285
Kierownik Centrum SPA Czarny Kamień Resort & SPA
poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Centrum
SPA. Osoby zainteresowane
prosimy o przesłanie CV na
adres:joanna.matejewicz@
czarnykamien.com - 602 645
390

Kierownik marketingu Obiekt Czarny Kamień Resort
& SPA zatrudni kierownika
marketingu. CV prosimy przesyłać na adres: joanna.matejewicz@czarnykamień.com
- 602 645 390
Kontrola Jakości-bez
języka-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
Kontroler jakości- Breidenbach - Exact Systems
zatrudni Koordynatora Projektu
w lokalizacji: Berlin, Ludwigsfelde i Dusseldorf. Wymagana
b.dobra znajomość j.niemieckiego oraz doświadczenie na
podobnym stanowisku oraz
prawo jazdy kat.B - +48 725
256 386 / work@exactsystems.de
Koordynator projektu-Niemcy - Exact Systems
zatrudni Koordynatora Projektu
w lokalizacji: Berlin, Ludwigsfelde i Dusseldorf. Wymagana
b.dobra znajomość j.niemieckiego oraz doświadczenie na
podobnym stanowisku oraz
prawo jazdy kat.B - +48 725
256 386 / work@exactsystems.de

Koordynator wesel i
imprez - Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, szkolenia i rozwój. Specjalizujemy się
w organizacji imprez. Miejsce
pracy: Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce k. Karpacza.
Tylko osoby z doświadczeniem
kelnerskim. - 605 144 421
Kucharz - Kucharza do
pracy przyjmę do restauracji w
Karpaczu. Praca od zaraz na
pełną umowę. Wynagrodzenie
od 4 tys.zł miesięcznie na rękę.
Tel. 663 641 259
Kucharz - Restauracja
poszukuje pracownika na stanowisko Kucharz. Więcej informacji pod numerem telefonu:
605 292 606
Kucharz / Kucharka - Karpacz - Hotel „Dziki Potok***
Konferencje&SPA” poszukuje osób do pracy w Karpaczu, na stanowisku: kucharz /
kucharka. Miejsce pracy: Karpacz, Myśliwska 22 Tel: 605
154 020
Kucharz Jelenia Góra Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni kucharza. Zapewniamy umowę o pracę, wysokie wynagrodzenie. Więcej
informacji telefonicznie - 606
991 160
Magazynier - Dr. Schneider zatrudni magazynierów
z uprawnieniami na wózki
widłowe. Praca w systemie
3-zmianowym. Zapewniamy
bezpłatny transport do pracy i
bogaty pakiet benefitów. CV na
rekrutacja@dr-schneider.com
- rekrutacja@dr-schneider.
com

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

Manager Restauracji Karpacz - Do nowo otwieranej
Restauracji – Browar w Karpaczu - zatrudnimy na stanowisku managera restauracji.
- t.i.szuba@gmail.com
Masażystka /Kosmetyczka
- Centrum SPA Czarny Kamień
Resort & SPA poszukuje pracowników: masażysty, kosmetyczki. Zainteresowanych
prosimy o przesyłanie CV na
adres mailowy: joanna.matejewicz@czarnykamien.com 602 645 390
Mechanik aut ciężarowych
- Zatrudnię mechanika specjalizującego się w pojazdach ciężarowych, ciągnikach
siodłowych. Mile widziane
doświadczenie. Zatrudnimy
na atrakcyjnych warunkach,
praca przy nowym taborze. 735 208 708
Mechanik samochodowy Serwis Larum oferuje pracę na
stanowisku mechanik samochodowy (wymiana oleju ,
wulkanizacja ,podstawowa
obsługa pojazdów). Więcej
informacji pod telefonem - 601
688 165
Mechanik Samochodowy Warsztat samochodowy firma
"Sajk" Piętka zatrudni pracownika na stanowisko mechanik
samochodowy. Wymagane
podstawowe umiejętności w
zakresie mechaniki samochodowej i doświadczenie w
pracy. - 509 103 567
Metafora - barman - Metafora poszukuje sympatycznych i przebojowych osób na
stanowisko barman. Proponujemy wynagrodzenie 15 zł/
godzinę netto. Szczegółowe
informacje pod numerem tel.
501 225 080
Metafora Restauracja w
centrum Jeleniej Góry zatrudni
sympatyczne osoby do pracy
na stanowisko kelner /kelnerka . Proponujemy atrakcyjne warunki pracy . Więcej
szczegółów pod nr telefonu
501 225 080
Nauczyciel języka francuskiego - Enchanté! Poszukuję nauczyciela/korepetytora
języka francuskiego - nie bardzo drogo - do lekcji np. raz w
tygodniu, indywidualnie, nie od
podstaw. Polecajcie albo zgłaszajcie się jeśli wymagacie. 693 604 523
Oferuje praca solary - Oferuje pracę w całej Europie montażu solarów. Więcej info
po nr. 887 630 957
Operator koparki - Firma
na terenie Jeleniej Góry poszukuje operatora koparki. Oferujemy prace na terenie Jeleniej
Góry w stałych godzinach,
tygodniówki. - 781 089 688

Opiekunka do Gottingen
1400E - Opiekunka do starszego pana od 09.10.2018
/ 37431 Bad Lauterberg k.
Göttingen/ 1400 EUR + zwrot
kosztów podróży Zapraszamy
do współpracy opiekunkę z
dobrym językiem niemieckim!
- +48 519 421 903
Opiekunka do Niemiec
1400e - Opiekunka z podstawowym / komunikatywnym j.
niem. do starszego pana od
06.11.2018 na 2 miesiące /
35041 Marburg / do 1400,EUR + zwrot kosztów podróży
- +48 519 421 903
Opiekunka do starszego
pana od 21.11.2018 na 2 miesiące/ 35581 Münchholzhausen / do 1500 EUR + zwrot
kosztów podróży - 519 421
903
Opiekunka jez dobrym.
1400e - Opiekunka do starszej
pani od 10.10.2018 r./ 37079
Göttingen / do 1400 EUR +
zwrot kosztów podróży Zapraszamy do współpracy Opiekunkę z dobrą znajomością
języka niemieckiego i prawem
jazdy! - +48 519 421 903
Opiekunka Niem. Monachium 1400 - Opiekunka do
starszej pani od 09.11.2018
r. na 5 tygodni / Monachium/
1400 EUR + zwrot kosztów
podróży Zapraszamy do współpracy opiekunkę z dobrym
językiem niemieckim. - +48
519 421 903
Opiekunka Niemcy od
1.12/1250 - do starszej pani
od 1.12.2018 do 1.02.2019 92318 Neumarkt 1250,- EUR
- +48 519 421 903
Opiekunka od 04.11. 1300
Euro - Opiekunka do starszej Pani od 04.11.18 / 85540
Haar/ 1300 EUR + zwrot za
podróż Do samotnie mieszkającej starszej Pani poszukujemy Opiekunki, posługującej
się komunikatywnym językiem niemieckim. - +48 519
421 903
Pani do sprzątania - Firma
rodzinna poszukuję osobę do
sprzątania. Elastyczne godziny
pracy. - 534 198 422
Pączkarnia praca w weekendy - Zatrudnimy do pracy w
weekendy osoby uczące się
tel. 500 599 129
Pomoc do kuchni /Garmażerka - Zatrudnimy do Zakładu
Garmażeryjnego Pomoc do
Kuchni /również do przyuczenia/ Praca w centrum Jeleniej
Góry - wysokie wynagrodzenie
- 606 991 160

Pomoc kuchenna/śniadaniowa - Czarny Kamień w
Szklarskiej Porębie zatrudni
pomoc kuchenną/śniadaniową.
Oferujemy dobre warunki
pracę, umowę, pracę w zgranym zespole. Proszę o kontakt
telefoniczny: 535 291 086
Pomoc osobie starszej Cieplice - Poszukuje pani z Cieplic do opieki nad starszym
panem (6 dni w tyg), sprawnym wiec opieka wymagałaby
tylko podawania posiłków, sporadycznego sprzątania i prania
oraz drobnych zakupów. - 662
413 537
Pomocnik automatyka - Dr.
Schneider w siedzibą w Radomierzu zatrudni pomocnika
automatyka. Jeśli posiadasz
średnie wykształcenie kierunkowe: tj.elektryk, elektromechanik, mechatronik itp. - wyślij
do nas swoje cv. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Posadzka betonowa - mixokret - Do wykonania, dolania i
wyrównania na istniejącej już
płycie betonowej - posadzka w
garażu 56 m2. Interesuje mnie
Mixokret. Praca do wykonania
od zaraz. J.Góra/Wojcieszyce.
- 602 402 185
Praca dachy - Praca pokrycia dachowe od zaraz pełny
etat - 667 748 108
Praca dla kierowcy przewozy os - Zatrudnię kierowcę
z kat B z doświadczeniem w
międzynarodowych przewozach osób, wiek od 25-40 lat
więcej informacji udzielę telefonicznie, CV proszę wysyłać
na adres pietja82@wp.pl - 697
977 178
Praca dla magazynierów - Dr. Schneider zatrudni
magazynierów z uprawnieniami i bez. Praca w systemie
3-zmianowym. Zapewniamy
bezpłatny transport do pracy i
bogaty pakiet benefitów. CV na
rekrutacja@dr-schneider.com
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Praca dla magazynierów Dr. Schneider zatrudni magazynierów z uprawnieniami na
wózki widłowe. Praca w systemie 3-zmianowym. Zapewniamy bezpłatny transport do
pracy i bogaty pakiet benefitów.CV na rekrutacja@drschneider.com - rekrutacja@
dr-schneider.com
Praca dla serwisantów Zatrudnimy serwisanta ze
znajomością mechaniki i
uprawnieniami SEP 1 KV.
Zapewniamy dojazdy i bogaty
system benefitów. CV na rekrutacja@dr-schneider.com. rekrutacja@dr-schneider.com
Praca kelnerki - Zatrudnię
kelnerkę w Pizzerii "Diabolo"
w Karpaczu Kontakt w Pizzerii lub pod telefonem. - 797
236 615

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

og£oszenia
Praca na produkcji - Zatrudnimy pracowników produkcyjnych w dziale montażu. Praca
w systemie 3-zmianowym.
Zapewniamy darmowy transport do pracy oraz bogaty
pakiet socjalny. CV na: rekrutacja@dr-schneider.com - rekrutacja@dr-schneider.com
Praca w gastronomi - Praca
na stałe lub dorywczo: kelner
kelnerka miejsce Mysłakowice,
kontakt pod nr tel 605 598 712.
CV prosimy kierować na maila
:biuro@siedliskopstraga.pl
Praca w gastronomi - Przyjmiemy do pracy na stanowisko
kelnera osoby które potrafią współpracować z ludźmi
lubią pracę kontaktową, we
wszystko wprowadzimy mile
widziane również osoby po 40,
50 roku życia - 605 598 712
Praca w gospodarstwie
rolnym - Zatrudnię do pracy
przy krowach mlecznych w
gospodarstwie rolnym. Oferuję mieszkanie w gospodarstwie bez opłat. Wyżywienie
we własnym zakresie. Więcej
informacji - 669 409 209
Praca w szwalni - zatrudnię osoby na szwalnie możliwość przyuczenia stębnówka
owerlock guzikarka ryglówka
dziurkarka kontroler jakości.
Zainteresowanych zapraszam
adres; Karola Miarki 42 w
godz. od 8.00 do 15.00 - 601
614 764
Pracownicy budowlani Prężnie rozwijająca się firma
na terenie Jeleniej Góry poszukuje pracowników ogólnobudowlanych, cieśli, murarzy,
zbrojarzy - 781 089 688
Pracownicy produkcyjni
- Duża firma produkcyjna
Flywood w Karpnikach zajmująca się produkcją elementów
postformowanych poszukuje
pracowników produkcyjnych
na takie stanowiska jak: - stolarz, - klejarz, - operator cnc
- +48 757677031/ office@flywood.pl
Pracownik biurowy - Firma
Flywood s.c. z siedzibą w
Karpnikach (12 km od Jeleniej
Góry) zajmująca się produkcją elementów gięto-klejonych
zatrudni osobę na stanowisko pracownik biurowy. - +48
757677031/ sk@flywood.pl
Pracownik działu księgowego - Firma Flywood s.c. z
siedzibą w Karpnikach (12 km
od Jeleniej Góry) zajmująca
się produkcją elementów gięto-klejonych zatrudni osobę do
pracy biurowej przy księgowości i finansach. - office@flywood.pl / +48882459139
Pracownik porządkowy Firma Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o. o z siedzibą
w Radomierzu k. Jeleniej Góry
zatrudni Pracownika porządkowego. Firma Dr. Schneider
Automotive Polska sp. z o. o
za - rekrutacja@dr-schneider.
com
Produkcja, 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. - +48725257909
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Produkcja/kontrola
jakości-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
Przyjmę do pracy fryzjerkęfryzjera damsko męskiego 757 542 408
Przyjmę do pracy w sklepie
spożywczym w Jeleniej Górze.
Okolice starego szpitala - 603
530 600
Przyjmę pracowników do
pracy przy elewacji. Stawka
12-16 zł netto w zależności
od umiejętności. Praca 6 dni
w tyg cały rok. Mile widziane
doświadczenie - 609 453 967
Recepcjonista / ka - Karpacz - Hotel „Dziki Potok***
Konferencje&SPA” poszukuje
osób do pracy w Karpaczu,
na stanowisku: recepcjonista /
recepcjonistka Miejsce pracy:
Karpacz, Myśliwska 22 e-mail:
marketing@dzikipotok.pl - 605
154 020
Recepcjonista nocny Hotel Jelenia Struga Medical
SPA**** w Kowarach poszukuje pana do pracy na stanowisku Recepcjonisty nocnego.
System zmianowy 2 na 2 w
godzinach 19:00 - 7:00.Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. - 75 752 84 00 lub 75
752 84 04
Restauracja Metafora
poszukuje dyspozycyjnej
osoby na stanowisko barmana. Brak doświadczenia
nie jest wymagany wszystkiego Cię nauczymy. Praca
w systemie dwuzmianowym,
elastyczny grafik pracy. Od
kandydatów oczekujemy dyspozycyjności chęci do pracy.
Jeżeli jesteś zainteresowany j
masz pytanie zapraszamy do
kontaktu. 504 995 338
Restauracja Metafora
w Centrum Jeleniej Góry
zatrudni na stanowisku pomoc
kuchenna- osobę kreatywną z
doświadczeniem zawodowym
Zapewniamy stabilną pracę
oraz możliwość rozwoju . Kontakt tel. 501 225 080
Restauracja Metafora
w Centrum Jeleniej Góry
zatrudni sympatyczne osoby
do pracy na stanowisko barman. Zapewniamy stabilne
warunki zatrudnienia oraz
możliwość rozwoju. Proponujemy wynagrodzenie w wysokości 14 zł/godzinę. Kontakt:
tel. 501 225 080
Restauracja Relax w Jeleniej Górze zatrudni na cały etat
kelnerkę tel. 669 754 122
Restauracja Zielony Piec
w Leśnej zatrudni szefa kuchni.
Więcej informacji pod numerem telefonu: 605 292 606
Serwisant / automatyk
- Dr. Schneider poszukuje
osób z wiedzą techniczną,
mechaniczną oraz ze znajomością procesów automatyki
w zakładzie produkcyjnym.
Mile widziane uprawnienia
SEP. Praca w systemie trzyzmianowym. - rekrutacja@drschneider.com
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Sortowacz, monter pilne
- JTEC Sp.z o.o. przyjmie do
pracy na stanowisko sortowacz monter małych części
plastikowych/1zmiana/wymagane zdolności manualne,
praca akordowa. CV info@
jtec.pl praca w Jeleniej Górze.
tel. 694 498 928
Specjal. ds. PR i marketingu - Poszukujemy specjalistów do pracy w agencji
marketingowej. Atrakcyjne
wynagrodzenie. Minimum 5
lat doświadczeń. Praca w centrum szkoleniowym agencji:
Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce k. Karpacza. - 605
144 421
Specjalista ds marketingu - Obiekt Czarny Kamień
Resort & SPA w Szklarskiej
Porębie poszukuje pracownika do działu marketingu.
Prosimy o przesyłanie CV na
adres mailowy: joanna.matejewicz@czarnykamien.com 602 645 390
Sprzątaczka: atrakcyjna
pensja - Atrakcyjne wynagrodzenie dla sprzątaczki. Oferujemy stałą umowę lub dla
chętnych praca w wybrane
dni tygodnia, lub na weekendy.
Miejsce pracy: Dwór Korona
Karkonoszy w Sosnówce k.
Karpacza - 605 144 021
Sprzedawca Salon Coccodrillo - Sprzedawca Jelenia Góra Galeria Sudecka 0,5
etatu - praca@coccodrillo.pl
Szkl.Por. Pokojowa- Prac.
gosp - Przyjmę do pracy w
Pensjonacie, pracownika
gospodarczego, pokojowąpomoc kuchenną. - 888 842
257
Szukam sprzątaczki - Pensjonat Safir w Karpaczu poszukuje osoby na stanowisko
pokojowej. Wynagrodzenie :
15 zł/ godzinę - 3 razy w tygodniu. Numer kontaktowy: 516
983 675
Zatrudnię dekarzy blacharza oraz pomocnika pracowałeś na dachach zapraszam
do współpracy umowa - 793
676 758
Zatrudnię dekarzy i pomocników - pracowałeś na dachach
zapraszam - 793 676 758
Zatrudnię do pracy w betoniarni ,mile widziane doświadczenie budowlane(ale nie
koniecznie) .Praca w Jeleniej
Górze-Sobieszów przy produkcji wyrobów betonowych
i zbrojeń budowlanych. - 601
848 843
Zatrudnię kierowcę CE Firma Inter-Trans Dawid Karst
zatrudni kierowcę samochodu
ciężarowego C+E(wywrotka).
Praca 5 dni w tygodniu, wolne
weekendy, powtarzające się
stałe relacje. Więcej informacji udzielę telefonicznie. - 668
358 481
Zatrudnię kucharza - Całoroczny obiekt turystyczny w
Szklarskiej Porębie zatrudni
kucharza samodzielnego z
doświadczeniem. Wyżywienie
na miejscu. Możliwość zakwaterowania. Praca na stałe, nie
tylko na sezon. Prosimy o CV
- 693 647 408
Zatrudnię mechanika samochodowego aut osobowych na
umowę o pracę. Praca w miłym
zespole na terenie Jeleniej
Góry. - 605-886-157
Zatrudnię na stałe konserwatora w OW Zielone Wzgórze w Karpaczu. Kontakt tel
w godz. 8.00 - 16.00. - 504
200 788
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Zatrudnię stolarzy, pomocników - Zatrudnię pracowników produkcji drzewnej,
stolarzy oraz pomocników
Firma Wimar, ul. Wiejska 54a,
umowa o pracę, praca poniedziałek - piątek, soboty do
południa - 607 307 913
Zatrudnię!: spawacza, ślusarza, tokarza i frezera. Tel.
695-681-574
Zatrudnię: spawacza, ślusarza, tokarza i frezera lub
zlecę wykonanie prac spawalniczych i frezerskich tel. 695681-574
Zatrudnimy pracowników produkcyjnych w dziale
montażu. Praca w systemie 3-zmianowym. Zapewniamy darmowy transport
do pracy oraz bogaty pakiet
socjalny. CV na: rekrutacja@
dr-schneider.com. - rekrutacja@dr-schneider.com

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
Alu-felgi VW Golf 18 cali
z oponami - nisko-profilowe
1000 zł, Mercedes 124 opony
195x70x15c 800 zł tel. 607
220 746
Sprzedam Toyotę Auris
2008 rok z silnikiem 2.0 D4D.
Auto posiada oryginalny lakier,
bezwypadkowe, zadbane.
100% oryginalny przebieg
udokumentowany w książce
serwisowej 128000km. Cena
188000tel. - 695 999 205

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup dobre ceny Będziecie Państwo zaskoczeni
ile możecie uzyskać za swój
używany samochód. Jesteśmy
firmą z wieloletnim doświadczeniem w branży motoryzacyjnej i bez obaw można nam
zaufać. - 511 209 408
A u to s k u p z ł o m o w a n i e
785524378 - Zajmujemy się
skupem samochodów do złomowania, wystawiamy legalne
dokumenty do wyrejestrowania pojazdu. Wszystkie formalności na miejscu u klienta,
pojazd odbieramy we własnym
zakresie.
Jeżeli chcą Państwo sprzedać swój używany osobowy
samochód i liczą na szybką
i bezproblemową transakcję
to zapraszamy do kontaktu z
naszym skupem samochodów
- 511 209 408

Skup aut po 2000r 500247769
! - Jeśli zależy Ci na sprzedaży swojego auta, wystarczy
do nas napisać lub zadzwonić. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie-dojazd-gotówka-umowa natychmiast! Prawdopodobnie najlepszy skup.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
Dobrze zasponsoruje ładną
niegrubą panią lub parę w
zamian za krótkie spotkania,
pani do 35 lat, napisz tel. 576
218 177
Młody zamożny szuka malolaty - Zasponsoruje młoda
szczupła dziewczynę do 24 lat
- 661 664 774

Poznam wykształconego
wysokiego pana po 60-ce na
Bmw e91, stan bardzo dobry resztę swojego życia tel. 731
- 2007r., 250tys. przebieg, 760 014
170KM, 2.0 diesel, bardzo
zadbany, bez wkładu finanso- Zapłacę młodej w wieku
wego, bogate wyposażenie. - 18-20 - Zapłacę młodej z Jeleniej Górze za sex w hotelu lub
604 460 269
Peugeot 406 Coupe - wyjąt- u ciebie dam 1000 zł lub więcej
kowy - oryginalny - bordowe wszystko zależy od ciebie pisz
skóry, niebieski lakier. Bardzo 794937404 - nowak352119@
atrakcyjny wygląd. Zadbany interia.pl
w środku oraz na zewnątrz,
USŁUGI
jedyny w Polsce - 514 141
BUDOWLANE
354
Sprzedam Skoda Fabia 1.2 Cyklinowanie, układnie
rok produkcji 2009. Przebieg podłóg - Cyklinowanie bezpy83 tyś. Auto zadbane czyste. łowe, profesjonalne układaKlimatyzacja (nabijana, joni- nie podłóg, parkietów, paneli.
zowanie i oczyszczanie w Firma Stolwir tel. 733 101
lipcu 2018. Posiadam fakturę). 353
Zamek centralny, pilot. - 502 Kompleksowa budowa
213 199
domu - Oferuje kompleksowe
Toyota Auris - Sprzedam budowy domów - 605 209
Toyotę Auris 2008 rok z silni- 140
kiem 2.0 D4D. Auto posiada
Malowanie i odświeżanie
oryginalny lakier, bezwypadkowe, zadbane. 100% ścian - Osoba z doświadczeoryginalny przebieg udoku- niem w malowaniu mieszkań
mentowany w książce ser- i pomieszczeń podejmie się
wisowej 128000km. Cena zlecenia. Solidnie, czysto. W
rozsądnej cenie. Zapraszam 188000tel. - 695 999 205
537 033 692
VW Golf 5GT 2006r 155 tys
czarny 2 kpl opon, klima, czuj- Ogrodzenia Metaloplastyka
nik cofania. Alu felgi do wyboru - Ogrodzenia Bramy Furtki
15 lub 18 cali, cena 11800 do Balustrady Schody Barierki
Metaloplastyka. Montaż paneli
negocjacji tel. 607 220 746
VW Golf IV 2000r 2.0 benzyna, ogrodzeniowych. F-VAT. - 733
srebrny metalik, 3 drzwi, prze- 349 313
bieg 360 tys, cena do negocja- Podnośnik do płyt karcji tel. 881 761 207
tonowo - Sprzedam bądź
wynajmę podnośnik do płyt
kartonowo gipsowych. P odnoUSŁUGI
śnik jest nowy i nie używany
MATRYMONIALNE
21-latka zaprasza tylko Zobacz na You Tube podnokonkretnych panów do lat 45, śnik do płyt kartonowo gipsojeśli masz ochotę napisz lub wych. - 609 010 430
zadzwoń - 883-456-090
C h ł o pa k s z u k a p a n i Jestem szczupłym zadbanym
chłopcem pełnoletnim. szukam
miłej pani w wieku (30-45) na
dłużej. szukam stałej relacji,
wspólne spacery dobry film, 601 405 691

Profesjonalne remonty
- Profesjonalne usługi remontowe wewnątrz i na zewnątrz,
ogrody. Murowanie, tynkowanie, gładzie, regipsy, posadzki
płytki, panele, malowanie.
Instalacje elektryczne, wodnokanalizacyjne. - 534 105 149

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

Rekuperacja wentylacja
- Zajmujemy się montażem
wentylacji na małych i dużych
obiektach. Oferujemy profesjonalny montaż rekuperacji,
serwis, oraz dobór materiałów.
Zapraszam do współpracy 573 927 029
Remonty malowanie panele
- Jesteśmy zgraną ekipą swoje
zlecenia wykonujemy szybko
dokładnie oraz za przystępną
cenę zadzwoń jeśli potrzebujesz więcej informacji - 510
822 838
Usługi ogólnobudowlane,
glazura, panele, hydraulika.
Wystawiamy faktury VAT tel.
733 550 815
Usługi remontowo - budowlane - Świadczę usługi z
zakresu: * malowanie * glazurnictwo * kładzenie paneli
* sucha zabudowa GK * tynkowanie/gładzie * wylewki *
murowanie * czysty montaż
(kabina/wc). Dobrze, czysto
i w rozsądnej cenie! - 539
974 117
Zlecę remont tarasu
- Do dokończenia taras o
powierzchni ok. 22m2 nad
pomieszczeniem. Bez klejenia
płytek do podłoża! - taras wentylowany. - 516 089 305

USŁUGI
EDUKACYJNE
Chemia dla maturzystów i
studentów, doświadczony i
profesjonalny nauczyciel - 664
459 936
Chemia korepetycje gimnazjum liceum matura tanio i profesjonalnie. Nr 664 459 936
Korepetycje Matematyka/
Fizyka - Absolwentka matematyki i obecnie księgowa udzieli
korepetycji z: matematyki;
fizyki; analizy matematycznej. 60 min/40 zł. Korepetycje
w okolicach ul. Mickiewicza w
Jeleniej Górze. - 730 113 285
Magister filologii angielskiej - Witam, jestem doświadczoną korepetytorką języka
angielskiego i nauczycielem
w szkole podstawowej. Udzielam korepetycji na wszystkich
etapach nauki szkolnej - 781
014 154
Nauczyciel profesjonalny
chemii i biologii szuka pracy.
Proszę o kontakt na nr 664
459 936

Potrzebujemy korepetycji z rysunku, malarstwa dla
16 letniego ucznia na terenie
Jeleniej Górze - 510 243 264
USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk 579 558 510 24H Instalacje elektryczne- odbiory,
usuwanie awarii! Naprawa i
modernizacja starych, montaż
nowych instalacji 579 558 510
posiadam uprawnienia
Naprawa pralek, odkurzaczy, Jelenia Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Pożyczki na dowolny cel,
szybko i bez zbędnych formalności tel. 666 062 587

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Naprawa skuterów, motocykli - Oferuję serwis i skup
motorów, skuterów, quadów,
montaż alarmów oraz usługi
spawalnicze. Możliwy dojazd
do klienta. Proszę o kontakt
pod numerem telefonu 500
606 904 lub 519 651 456.

USŁUGI
MUZYCZNE
Nauka gry: gitara akustyczna,
elektryczna, basowa i perkusja
- Jelenia Góra i okolica. Studio Muzyczne ASM tel. 530
695 542
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
Opieka nad starszą osobą
- Zatrudnię Panią niepalącą
do opieki nad osobą starszą.
Jelenia Góra Cieplice - 796
677 310
Zaopiekuje się dzieckiem 607 717 137

Zaopiekuję się starszą
osobą lub starszym małżeństwem w zamian za mieszkanie, teren Jeleniej Góry,
poważne oferty tel. 798 692
607

USŁUGI
RÓŻNE
Porady prawne bezpłatne
dla wszystkich osób zainteresowanych w każdy wtorek od
11.00 do 15.00 po wcześniejszej rejestracji telefonicznej
tel. 602 467 812
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, zawiasów, uszczelek
i szyb. Regulacja, konserwacja, regeneracja okuć. Montaż
nawietrzaków, samozamykaczy, zabezpieczeń antywywaz.
Robert - 607 720 825
Usługi ogrodnicze - Oferuję
usługi ogrodniczo porządkowe
- 795 165 431
Usługi Ogrodnicze IL Fiore
- Profesjonalne usługi ogrodnicze m.in. koszenie trawników sadzenie drzew, krzewów
roślin odchwaszczanie, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, zakładanie trawników z
siewu i rolki, areacja i wertykulacja - 506 922 322
Wycinka drzew i krzewów.
posiadam doświadczenie. Proszę śmiało dzwonić ! Przyjadę
na miejsce i ocenię sytuację.
Wycinka drzew również na
cmentarzu. Oferuje także kompleksowe sprzątanie grobu. 570 757 147

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Czyszczenie dywanów,
wykładzin, tapicerek. Usługi
również w firmie, odbieramyprzywozimy. Wysoka jakość
usług. Zapraszamy tel. 609
172 300
Posprzątam mieszkanie,
umyję okna tel. 534 349 963

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

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

5(-(675$&-$bb
Steam Dream - myjnia
parowa - Mobilna myjnia
parowa Steam Dream. Pranie tapicerek sam., dywanów,
mebli tapic., mycie pojazdów
itp. Wszystko z dojazdem do
klienta bądź w naszej siedzibie. Serdecznie zapraszamy!
- 790 203 538
Umyję okna - Oferuję usługę
mycia okien. Tel: 603 213
875

W y k ry wa n i e o b c i ą ż e ń
organizmu - Wykrywan i e p a s o ż y t ó w, g r z y b ó w, b a k t e r i i , w i r u s ó w u
dzieci i dorosłych bezinwazyjną metodą diagnostyki NLS. Usuwanie
patogenów metodą biorezonansu i naturalnymi
kuracjami. Więcej info:
510 126 927

USŁUGI
ZDROWIE I URODA

Kupie antyki, stare szab l e , b a g n e t y, o d z n a c z e n i a , s t a r e m e b l e , o b r a z y,
srebrne sztućce, monety
s r e b r n e i z ł o t e , z e g a r y,
zegarki, kieszonkowe,
s t a r e s r e b r a , m u n d u r y,
wyroby z bursztynu,
bursztyn, płace najlepiej. - 695 702 259

Bars-zabieg dla ciała i
umysłu - Sesje zwiększające
pewność siebie, uwalniające
od ograniczających myśli i
emocji, wzmacniające zdolności podejmowania decyzji i
dokonywania zmian w życiu. 510 126 927
Masaż, makijaż okazjonalny - Firma Beauty Medical Dagmara Siwak zaprasza
na: masaż relaksacyjny, klasyczny, sportowy, makijaż
dzienny, ślubny okazjonalny,
zabiegi Beauty na ciało z możliwością dojazdem do klienta 691 016 869
Terapia antynikotynowa biorez. - Terapia dla palaczy chcących uwolnić się od nałogu
niezależnie od stażu palenia
i ilości wypalanych dziennie
papierosów. Bezbolesna, bezinwazyjna, nie ma skutków
ubocznych. - 510 126 927

RÓŻNE
KUPIĘ

RÓŻNE
S P R Z E DA M
Sp r z e d a m m a s z y n y
do metalu, tokarka, frezarka, piła ramowa, kuźnia tel. 695 981 607

RÓŻNE
ZAMIENIĘ
Myjka Karcher profesjonalna zasilana
silnikiem Honda, nieużywana - zamienię za
przyczepkę towarową
zarejestrowaną tel. 796
489 565

29 maja2018
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Mam do wynajęcie mieszkaDZIAŁKI/GRUNTY
nie dla firm od 6-8 osób, mile
KUPIĘ
widziane dziewczyny, cenDziałka Jeżów Sudecki 3 pokojowe w centrum JG - trum JG tel. 668 518 744
Kupię działkę w okolicach ul.
Piękne, duże mieszkanie, 3
MIESZKANIA
Szybowcowej lub Lotniczej
pokoje 78m2 w Jeleniej Górze.
ZAMIENIĘ
ok.1500 m2 lub mniejszą. Cena 172900 zł Nieruchomo52 m zamienię na mniejsze - 601 749 136
ści Aplauz - 570 699 800
Kupię działkę budowlaną
Cieplice 4/3 pokoje ogród Pilnie - 792 272 507
92m - 4/3 pokoje 92 metry Komunalne 42 m na mniej- Mysłakowice i okolica tel. 693
park ogród widoki oraz moż- sze - Zamienię mieszkanie 539 963
liwość wykupu garażu - 515 komunalne 42 m w CiepliDZIAŁKI/GRUNTY
cach, 2 pokoje na mniejsze
095 552
SPRZEDAM
najlepiej w Jeleniej Górze. Nie
M2 Park Sudecki Jelenia Góra odpowiadam na sms-y. Prefe- Mam do sprzedania prze- rowany kontakt po godzinie D z i a ł k a w J - G ó r z e Dziwiszów - budowlana na
piękne słoneczne mieszka- 16.00 - 792 272 507
osiedlu leśne zacisze o pow.
nie mieszczące się w Jeleniej
Własnościowe - zamie- 1019m², wszystkie media,
Górze na Parku Sudeckim.
nię mieszkanie własnościowe mnóstwo zieleni, widok na
Mieszkanie o powierzchni
w Kowarach 84 m/2 centrum góry. Cena 75zl/m² - 885 342
45m2 + duży balkon (7m2) i 2 duże pokoje 1 mały prze- 947
duża sucha piwnica (10m2). - c h o d n i k u c h n i a ł a z i e n k a
Działka w J-Górze785 088 777
przedpokoje gazowe ogrzew. Dziwiszów - budowlana w
d o r e m o n t u , n a w ł a s n o - Dziwiszowie na osiedlu leśne
MIESZKANIA
ściowe w Jeleniej Górze zacisze o pow.1001m² WszystCHCĘ WYNAJĄĆ
może być mniejsze - 694 kie media, mnóstwo zieleni,
Chcę wynająć mieszkanie 461 190
piękne tereny, do centrum 5
- Wynajmę mieszkanie na Z a mi e n i ę n a w i ę k s z e - min. samochodem. Cena 75zl/
terenie Jeleniej Góry (mile Zamienię mieszkanie komu- m². - 885 342 947
widziane oferty z lokalizacją nalne 46m w centrum na D z i a ł k a w J - G ó r z e w centrum, lecz nie jest to drugim piętrze.CO gazowe. Dziwiszów - budowlana w
konieczne). Mieszkanie min. 2pokoje,kuchnia,przedpokó- Dziwiszowie na osiedlu leśne
dwu pokojowe z kuchnią i j,łazienka.Spłace zadłużenie zacisze o pow.2020m². Wszystłazienką. Okres wynajmu to 3 lub dopłace do 5tyś.Zamie- kie media, piękne widoki, mnónie na większe do 70metrów
miesiące. - +48888321001
stwo zieleni. Cena 75zl/m²
- 737 490 884
- 885 342 947
Karpacz mieszkanie do
wynajęcia - Zdecydowanie od
Sprzedam 2 atrakcyjne
DOMY
listopada szukam mieszkadziałki budowlane 11 i 19
SPRZEDAM
arów (numery działek 119/6 i
nia w Karpaczu do wynajęcia.
Dwie osoby pracujące z Karpa- Budynek mieszkalny + 119/7) dobre położenie i dobry
cza na okres do maja/czerwca firma - Do sprzedania budy- dojazd, Wojcieszyce Górne
nek mieszkalny z działa- tel. 75 71 864 01 godz. 18.002019 r. - 602 722 118
jącą firmą Ferma Drobiu. 20.00 - 75 71 864 01
Pilnie szukam małej kawaPowierzchnia budynku
lerki do wynajęcia, JG i okolice 170m2 firma hala magazyn Sprzedam działkę rekreacyjną Zabobrze "Krakus" al.
tel. 513 246 763
1330m2 działka 0.69h. Cen- Brzoskwiniowa nr 56 tel. 694
Poszukuje do wynajęcia tralne ogrzewanie, studnia, 2
800 149
od zaraz pokoju bądź taniej mieszkania niezależne. 530
Sprzedam działkę w Radokawalerki na Zabobrzu lub w 185 801
centrum. Jestem ceniącym Dom na Osiedlu Czarne - mierzu 2800m2 lub zamiesobie spokój pracującym i Do sprzedania dom w zabu- nię na mieszkanie tel. 881
uczącym się mężczyzną tel. dowie bliźniaczej na Osiedlu 329 298
534 156 483
Czarne. Dom kupowany od Tanio sprzedam działkę pod
dewelopera, do sprzeda- budowę wraz z 1/2 budynku
nia bezpośrednio od właści- 160m2 do remontu, blisko
MIESZKANIA
Góry, ładna okolica
MAM DO WYNAJĘCIA cieli. Podwyższony standard, Jeleniej
o g r z e w a n i e p o d ł o g o w e , tel. 536 526 559
Do wynajęcia mieszkanie 2 dobrze wyposażona kuchni
pok. z dużym balkonem, sło- - 0607995881
DZIAŁKI/GRUNTY
neczne, umeblowane, sprzęt
ZAMIENIĘ
Sprzedam dom pilnie tel.
AGD, parking, ul. Kiepury ok.
504 192 508
Działkę w Radomierzu
ZUS, opłata 1400 zł + media,
kaucja 1400 zł tel. 601 318 Sprzedam dom po remon- zamienię na mieszkanie cie piętrowy + działka budow- Sprzedam działkę w Radomie439
lana + ziemia, 5 pok. kuchnia, rzu 2800m2 lub zamienię na
Kawalerka do wynajęcia 2 łazienki i taras, duży garaż, mieszkanie tel. 881 329 298
pow.23 Zabobrze I Paderew- 12 km od Zgorzelca, cena
skiego III p. 800 zl (media- do uzgodnienia tel. 781 167
LOKALE
+woda) - 536 907 885
401
MAM DO WYNAJECIA
Kawalerka w centrum JeleDuży lokal w centrum - o pow.
niej Góry przy Al. Wojska Pol400 m2 za cenę 6000 netto.
DOMY
skiego, dla max. 2 dorosłych
Pod dowolną działalność - 795
CHCĘ WYNAJĄĆ
osób.Koszt 1000,-zł + ~400
Firma poszukuje - poszu- 040 200
pozostałe opłaty (tj. czynsz
kujemy domy, pensjonaty, Lokal po remoncie w cen+ liczniki). Kaucja zwrotna
hotele do dzierżawy wielo- trum - lokal o pow. 93 m2 na
1400,-zł - 605 726 548
letniej lub umowa dożywot- parterze z witryną i zapleczeMam do wynajęcie mieszka- nia Karpacz i okolice, na m,pod dowolną działalnośćnie 3 pokojowe opłata 350 zł działalność leczniczą - 510 cena 3500 netto. Art-Dom
665 997
- 795 040 200
+ media tel. 736 783 100

MIESZKANIA
SPRZEDAM

11
13

Ładny lokal w centrum lokal o pow 93m2 na parterze
przy ul. Krótkiej, cena najmu
3500 netto-do rozmów. - 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
Nowy lokal w centrum lokal na parterze z witryną
przy ulicy Szkolnej o pow.
400 m2- dwupoziomowy,
osobne wejście na dostawy,po remoncie. Cena 5500
netto . Art-Dom - 795 040
200
Nowy lokal w centrum lokal o pow. 93 m2 - parter z
witryną , zapleczem-dwa wejścia. Cena najmu 3500 netto
plus opłaty. Pod dowolną
działalność. Polecam. - 795
040 200
Ta n i o w y n a j m ę h a l ę tanio!!! Wynajmę hale 500m2,
ogrzewana, ocieplana, w tym
socjalne 80m2, monitorowane, ochrona 24h/7 na
ul Karola Miarki 18 d - 601
057 718
W centrum 277m2 /9zł m kw
- lokal z ogrzewaniem miejskim na poziomie -1. Cena
najmu 2500 netto. - 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. Mieszkanie rozkładowe 2 pokoje-sypialnie i
pokój dzienny oraz łazienka
- 601 435 070

POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ
Pensjonat Agroturystyka
- Poprowadzę pensjonat,
agroturystykę w okolicy Jeleniej Góry. Posiadam ciekawą
koncepcję prowadzenie
obiektu. Wynajem długoterminowy z opcją zakupu nieruchomości Zapraszam do
kontaktu:) - 660 984 499

POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Garaże do wynajęcia - do
wynajęcia garaż z kanałem
na Podchorążych (przy dawnej jednostce wojskowej)
oraz na Zabobrzu w bloku
przy ul. Kiepury 45B, cena
do ustalenia, kontakt: 506
369 344
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