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JELENIA GÓRA

Wzrosną opłaty za śmieci?

Fot. Użyczone

Wszystko wskazuje, że w najbliższym
czasie jeleniogórzan czekają podwyżki
opłat za odbiór i wywóz śmieci. Będą
one konsekwencją planowanego przez
Związek Gmin Karkonoskich (zarządzający Karkonoskim Centrum Gospodarki
Odpadami w Kostrzycy, do którego trafiają śmieci z Jeleniej Góry) zwiększenia
opłat za odbiór odpadów.
Jak mówią przedstawiciele Związku
Gmin Karkonoskich, podwyżka stawek

za odbiór odpadów jest właściwie
przesądzona. Należy się spodziewać, że
koszty tej podwyżki zbędą miały bezpośrednie przełożenie na wyższe opłaty
pobierane od gospodarstw domowych.
Problem też w tym, że propozycje ceny
jaką miałaby płacić za możliwość wywożenia odpadów na składowisko w
Kostrzycy Jelenia Góra jest wyższa niż
dla gmin wchodzących w skład ZGK.
- Opłaty jakie pobieraliśmy były
jednymi z najniższych w regionie
– mówi dyrektor biura ZGK Witold
Szczudłowski. - Jednak teraz muszą ulec
podwyżkom, gdyż znacząco wzrosły
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Problemy z modernizacją mogą kosztować miasto ponad 13 milionów złotych!

Remont teatru pod kreską

koszty utrzymania KCGO, utylizacji
odpadów, których nie można składować
oraz opłaty środowiskowe płacone do
Urzędu Marszałkowskiego. Kwestią do
negocjacji jest jedynie skala podwyżki
opłat.
- Od zawsze obowiązywały dwie
taryfy: dla członków ZGK oraz gmin
spoza Związku – dodaje przewodniczący zarządu ZGK Michał Orman.
- Zróżnicowanie to wynika z faktu, że

Urząd Marszałkowski grozi odebraniem całego dofinansowania z RPO do remontu Teatru Norwida z powodu przekroczenia wartości inwestycji, która nie mogła wynieść
więcej jak 5 milionów euro. Dyrektor jeleniogórskiej placówki kultury uspokaja i mówi, że to rutynowe zapytanie
ze strony UMWD i wyjaśnił dlaczego – jego zdaniem – górna
granica nie została przekroczona.

to samorządy "związkowe" ponosiły
koszty utworzenia i utrzymania KCGO.
Na ostatnim posiedzeniu zarządu ZGK
gościliśmy prezydenta Jeleniej Góry
Jerzego Łużniaka wraz z prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Mirosławem Stasiakiem.
Debata była ożywiona, ale konstruktywna. Umówiliśmy się że obie spółki
KCGO i MPGK wymienią się danymi
kosztowymi. Po tej wymianie informacji
spotkamy się ponownie za około dwa
tygodnie i mam nadzieję, że dojdziemy
do porozumienia.
Grzegorz Kędziora

Najprawdopodobniej teatr
nie otrzyma drugiej transzy
dofinansowania (ok. 6,6 mln
zł) na modernizację. A okazuje
się, że może być jeszcze gorzej,
czyli remont placówki przy Alei
Wojska Polskiego może utracić
całe dofinansowanie z RPO w
wysokości 13,5 mln zł.
- Otrzymaliśmy z UMWD
pismo, z którego wynika, że być
może 13,5 mln zł dotacji zostanie
utracone, jeśli suma 5 milionów
euro za remont zostanie przekroczona. Urząd Marszałkowski
twierdzi, że ta suma została przekroczona i prosi beneficjenta o
wytłumaczenie - powiedział na
wstępie Tadeusz Wnuk, dyrektor
Teatru Norwida.
- Kwota 5 milionów euro nie
została przekroczona, ponieważ

w harmonogramie rzeczowym,
który był zawarty w projekcie
nie było uwzględnionych stropów, które były czynnikiem
podwyższającym wartość projektu - wyjaśnia dyrektor, którego
zdaniem dodatkowe prace związane ze stropami nie wchodzą w
koszty kwalifikowalne, bowiem
są to koszty robót dodatkowych.
- Myślę, że to rut ynowane
postępowanie, które UMWD musiał przeprowadzić w związku z
tym, że pojawiły się dodatkowe
wydatki, a ta linia demarkacyjna
5 mln euro dotyczy zakresu rzeczowego, który był przedmiotem
dofinansowania. Pan dyrektor
udzielił obszernych wyjaśnień
i myślę, że to uspokoi UMWD
i sprawa zostanie zamknięta dodał na konferencji prasowej

Dyrektor teatru Tadeusz Wnuk
Tomasz Kowalczyk, naczelnik
Wydziału Inwestycji i Zamówień
Publicznych.
Przedstawiciele miasta podkreślają, że dodatkowe prace

nie były do przewidzenia wcześniej. Aktualny koszt realizowanego projektu wynosi 22 500
940,85 zł.
Przemek Kaczałko

Fot. Przemek Kaczałko
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Pół roku po wyborach
– Kazimierz Klimek mówi: Sprawdzam!
Jelonka.com: Mija 6 miesięcy od wyborów samorządowych w Polsce. Zauważył
Pan realizację obietnic wyborczych ze strony radnych?
Kazimierz Klimek: Od
wielu kadencji zmieniające się
władze, a zwłaszcza radni – w
swoich programach obiecują,
że zrealizują pewne zagadnienia
dla poprawy życia mieszkańców,
a nawet stworzą enklawę turystyczną.
Jelonka.com: Czego zatem brakuje w Jeleniej Górze, Pana zdaniem?
Kazimierz Klimek: Były
obiecane mieszkania – ok, ale
niech będzie określone kiedy
i gdzie powstaną. Dostrzegam
potrzebę inwestycji w punkty
widokowe – mamy Grzybek,
ale niewielkim kosztem można
wyremontować pozostałe – w
Maciejowej, na Sołtysiej Górze
w Cieplicach. Można się dogadać – tam, gdzie to konieczne - z
właścicielami prywatnych gruntów i np. z komina Celwiskozy
coś zrobić.

Uważam, że w weekendy,
zwłaszcza w niedzielę - komunikacja miejska powinna być
za darmo. Mamy piękną Dolinę
Pałaców i Ogrodów.
Do tej pory walka ze smogiem jest nieskuteczna. Czas
podjąć radykalne kroki, ostrzejsze. Mandaty od straży miejskiej nic nie dają – to w dużej
mierze mieszkania komunalne
– można je odbierać, jeśli ludzie
nie zmienią źródeł ogrzewania.
Jak już wcześniej na łamach
Jelonki mówiłem, warto stopniowo przyłączać kolejne tereny do ogrzewania sieciowego.
Kolejną propozycją jest stworzenie warunków operatorom
rowerów i pojazdów elektrycznych, żeby tu zainwestowali.
Jak nas nie stać na rower y
miejskie, to dajmy szansę prywatnemu inwestorowi.
Jelonka.com: Wspomniał Pan o kominie na
terenie dawnej Celwiskozy... To tereny prywatne
i długa historia...
Kazimierz Klimek: Właścicielowi można nakazać pew-

ne działania, albo dać mu
możliwość zamiany działki,
a ten teren przeznaczyć dla
inwestora, który ma pieniądze. Gdy w latach 2002-2006
byłem radnym – przyjechały
3 firmy, które chciały wybudować aquapark za stadionem przy Lubańskiej, miały
powstać Nowe Cieplice. Po
to się wybiera władze, żeby
oczekiwać rozwiązań, a nie
ciągle słyszeć o braku pieniędzy. Nie wszystko musi Miasto
finansować.
Zakochałem się w Jeleniej
Górze. Mogłem zostać w Stanach Zjednoczonych jak miałem 18 lat, mogłem zostać
w Niemczech, we Francji. Tylko ja nie chcę stąd wyjeżdżać!
Niech Miasto zacznie myśleć
perspektywicznie, a nie tylko
jak przetrwać od kadencji do
kadencji. Co z tego, że mamy
fajnych ludzi – tych samych
radnych od kilku kadencji, ale
co mają młodzi ludzie? Kiedyś
było wiele możliwości. Czas
zakasać rękawy i rozliczać.
Mam gdzieś partie polityczne,
my jesteśmy tutaj, w Jeleniej
Górze – jedną partią.
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2019-01-31
godz. 23.00
- 2019-04-11
godz. 22.30
PRACA
DAM PRACĘ
ACCOUNT Manager - Sprzęt
IT - Jeśli chcesz się wyrwać z
nudnej pracy, masz umiejętności
kontaktu z ludźmi, zależy ci na
rozwoju i dobrej wypłacie to zgłoś
się do nas. Praca w Jeleniej Górze
w młodym dynamicznym zespole.
podst+prow. - 663 909 988
BIZNES - Firma poszukuję do
pracy w marketingu sieciowym /
mile widziani obywatele z Ukrainy.
Jerzy. - 510 665 997
CUKIERNIK / pomoc cukiernicza
- Zatrudnię osobę do pracy na produkcji w zakładzie cukierniczym
mieszczącym się w Piechowicach
- 660 856 947
CZARNY Kamień Resort & Spa
w Szklarskiej Porębie zatrudni na
stanowisko recepcjonisty/recepcjonistki bez zmiany nocnej! - 533
352 213
DAM prace-murarz tynkarz Praca dla pracowników budowlanych, murarz, tynkarz, możliwość
pracy w Belgii. Stała praca, Mile
widziani pracownicy z Ukrainy
Więcej informacji na telefon - 725
490 947
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DORADCA klienta Tesco Karpacz - Zatrudnimy-umowa o
pracę. CV prosimy kierować
na e-mail: 34258sto@pl.tesco-europe.com lub złożyć osobiście
w Supermarkecie Tesco w Karpaczu. Aplikować można również na
stronie: https://tesco.pl/kariera/
- 797 024 399
DYREKTOR Sądu Okręgowego
ogłasza konkurs na zastępowanie
urzędnika w okresie jego nieobecności w pracy – na stanowisku p.o.
protokolanta. Więcej informacji na
stronie internetowej Sądu Okręgowego. - 75/64-15-132
ELEKTROMONTER / Elektryk
/ Pomocnik - Firma Elektro-Instal
Grzegorz Dziurzycki poszukuje
do pracy na stanowiskach: elektromonter, - pomocnik elektromontera. Praca na budowie
obiektów biurowych, hotelowych
oraz przemysłowych na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Oferujemy:
- wynagrodzenie adekwatne do
kwalifikacji zawodowych i zaangażowania, - pracę w miłym i zgranym zespole, - umowę o pracę
lub umowę zlecenie, - możliwość
dalszego rozwoju zawodowego.
Kontakt: rekrutacja@eigd.pl lub
telefonicznie 500 534 944.
ELEKTRYK / Mechanik - Dr.
Schneider Automotive Polska Sp.
z o. o. z siedzibą w Radomierzu k.
Jeleniej Góry zatrudni Elektryka/
Mechanika w Dziale Budowy
Maszyn - rekrutacja@dr-schneider.com
ELEKTRYK/ELEKTROMONTER - Zatrudnię samodzielnego
elektryka do prac instalacyjnych
lub podejmę współpracę z elektrykiem posiadającym własną
działalność - 697 502 489
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FINANSE dodatkowe zajęcie Profi Credit Polska SA dodatkowe
zajęcie! Elastyczny czas pracy!
Dołącz do nas!! Najwyższe prowizje!!! Zadzwoń 660 675 746
Jelenia Góra, Lubań, Bolesławiec.
Koszt połączenia zgodny z taryfą
operatora - 660 675 746
FIRMA budowlana Hypmar
z siedzibą w Modlęcinie 31,
zatrudni: instalatorów, monterów
zewnętrznych sieci wodno – kanalizacyjnych, operatorów koparek i
brukarzy. - 795 009 121
FIRMA Parys zatrudni pracowników na stanowiska drogowiec
-brukarz, instalator sieci zew. operator koparki, koparko-ładowarki,
tel.605 418 974
FIRMA poszukuje - Do nowo
otwieranego salonu kosmetycznego w Karpaczu zatrudnimy:
fryzjer, kosmetyczka, wizażystka.
510 665 997 Jerzy
FIRMA poszukuje - pracowników
w marketingu sieciowym - 510
665 997
FIRMA Prokostal Jelenia Góra
zatrudni pracownika do sprzątania
hal produkcyjnych i terenu wokół
budynków. kontakt rekrutacja@
prokostal.pl - 756 435 418
FIZJOTERAPEUTA - umowa o
pracę - Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa zatrudni fizjoterapeutę. Osoby zainteresowane
współpracą proszone są o kontakt
z działem kadr: kadry@uzdrowisko-swieradow.pl - 797-502-247
GŁ. Księgowy Ośrodek Kultury Szkl Poręba - Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie
poszukuje wykwalifikowanego
pracownika na stanowisko Głównego księgowego. Więcej informacji o naborze: 508 170 043
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HANDLOWIEC - salon Caparol
(farby/tynki) - Praca na stanowisku handlowca. Mieszalnia farb,
tynków. Sprzedaż systemów
elewacyjnych i dachowych. Mile
widziane doświadczenie w branży,
obsługa komputera, prawo jazdy.
Ambitnych przyuczymy. CV na
biuro@dek-pol.eu - 75 755 69 15
HOTEL Lake Hill w Sosnówce
- Do pełnego sukcesu poza
wyjątkową lokalizacją potrzebujemy zaangażowanego zespołu
- praca@lakehill.pl
HOTEL Tango zatrudni kelnera
dobre warunki pracy i płacy.
Umowa o pracę, kontakt email:
kierownikgastrodg@onet.pl tel.
695 553 935
INSTALATORZY wod-kan i CO
- Firma na terenie Jeleniej Góry
zatrudni instalatorów wewnętrznych i zewnętrznych. - 781 089
688
INŻYNIER Budowy - Kosztorysant - Firma budowlana Dobrobud
poszukuje osoby, na stanowisko
inżynier budowy – Kosztorysant oferujemy: umowę o prace,
atrakcyjne wynagrodzenie, pracę
od poniedziałku do piątku - 515
555 484
JELENIOGÓRSKI Ośrodek
Medycyny Pracy zatrudni pielęgniarkę. Praca na pełen etat.
Atrakcyjne wynagrodzenie. - 603
639 637
KARPACZ pomoc przy śniadaniach - Mała rodzinna willa
z Karpacza przyjmie panią do
przygotowywania śniadań. Praca
w godzinach porannych 6.30 do
12.00 dobre warunki i spokojna
atmosfera. Proszę dzwonić opowiemy o szczegółach. - 508 030
859
KASJER - Leroy Merlin w Jeleniej
Górze zatrudni kasjera. Prosimy o pozostawienie swojego
CV w punkcie informacyjnym.
Mile widziane również osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności. - 512492897 / akosin@
leroymerlin.pl
KELNER kelnerka Karpacz
- Restauracja "U Ducha Gór"
zatrudni kucharzy i pomoce
kuchenne. Atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość zakwaterowania. Info pod nr tel 512 392 437
KELNER/KA Czarny Kamień
- W związku z rozwojem firmy
poszukujemy osób, chętnych
do pracy na stanowisko kelner/
kelnerka. - administracja@czarnykamien.com

KELNER/KELNERKA z
doświadczeniem - Jeśli: - praca z
ludźmi jest Twoją pasją, a zadowolenie klienta osobistą satysfakcją, - posiadasz łatwość w
nawiązywaniu kontaktów oraz
budowaniu pozytywnych relacji,
- potrafisz pracować w młodym
zespole dążąc do osiągnięcia
wspólnego celu, - jesteś zorganizowaną i odpowiedzialną osobą,dokładasz wszelkich starań, aby
goście mogli cieszyć się miłą
atmosferą, doskonałą obsługą
oraz indywidualnym podejściem
do potrzeb klienta, to właśnie
takiej osoby szukamy. Dołącz do
naszego zespołu, w którym oferujemy: - atrakcyjne wynagrodzenie,
- zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę, - możliwość rozwoju
zawodowego, - pracę w przyjaznym, prężnie rozwijającym się
zespole. W zamian oczekujemy
od Ciebie: - doświadczenia na
podanym stanowisku, - uśmiechu
oraz chęci do pracy, - dbania o
wizerunek firmy, - otwartości na
bezpośredni kontakt z gościem,
- umiejętność podejmowania własnej inicjatywy, - zaangażowania
oraz pozytywnego nastawienia. Z
radością powitamy Cię w naszym
zespole, dlatego podejmij działanie i zostań pracownikiem w ekskluzywnym Pałacu Margot SPA
*** w Karpaczu. Oczekujemy na
Twoje CV. - 609 179 679
KELNERKĘ do pracy w restauracji na Deptaku w Karpaczu
przyjmę. Fajny, zgrany zespół,
umowa, elastyczne godziny pracy,
uczciwe i satysfakcjonujące wynagrodzenie oraz premie. Tel. 663
641 259
KIEROWCA / dostawca - Stabilna firma w branży spożywczej
zatrudni 2 kierowców - dostawców
na samochody typu bus do 3,5
tony. Oferujemy wysokie stałe
wynagrodzenie, stałe zatrudnienie na umowę o pracę, pakiet
socjalny. - 882 112 297
KIEROWCA C+E Kowary Juro
Trans - P.W. Juro Trans zatrudni
kierowcę C+E z kursem na przewóz rzeczy. Transport międzynarodowy (Niemcy). Ciągnik z
naczepą. Wywóz wyprodukowanego towaru do klienta, ładunki
powrotne, kabotaż. Wszystkie
weekendy w domu. Atrakcyjne
wynagrodzenie w pełni udokumentowane. Więcej informacji udzielę telefonicznie lub w
naszym biurze w Kowrach na
ulicy Dworcowej 12. - 757 182 528
KIEROWCA CE, 2200-2400
euro - ASMO Solutions poszukuje
kierowców C+E Wynagrodzenie
między 2200/2400 euro na rękę.
Wolne weekendy. Pracę wokół
komina. Stała linia między magazynami w Hamburgu. Zakwaterowanie na koszt pracodawcy - 884
684 880

bezbolesne leczenie hemoroidów
fala radiowa | proktolodzy

,,ProctoMed”

ul. Druciana 2, Jelenia Góra
tel.: 76-743-99-27
www.proctomed.pl

OG£OSZENIA
KIEROWCA kat."C" - hds - Praca,
kierowca kat. C. Rozwożenie mat.
bud. autami dostawczymi i ciężarowymi lokalnie. Mile widziane
uprawnienia HDS. Zainteresowanych proszę o CV na email info@
maxitaxi.pl lub Tel. 501 556 812
KONSULTANT - Kadry i Płace
- Jesteśmy firmą księgowo-doradczą, obsługującą małe i średnie
przedsiębiorstwa. Oferujemy
stanowisko w dziale obsługi
kadrowo-płacowej. Oczekujemy
wyższego wykształcenia i predyspozycji osobistych. - omnifin@
omnifin.pl
K O N S U LTA N T do salonu
Orange - Poszukujemy Handlowca do salonu telekomunikacyjnego Na tym stanowisku
będziesz: oferować pełną gamę
usług i produktów Orange Polska
realizować wyznaczone plany zajmować się wsparciem posprzedażowym Klientów dbać o standardy
obsługi aktualizować i poszerzać
swoją wiedzę Jeśli posiadasz:
wykształcenie średnie doświadczenie w sprzedaży chęć do nauki
i motywację do pracy takie cechy,
jak zorientowanie na realizację
wyniku i komunikatywność Aplikuj
- czekamy na Ciebie Oferujemy: •
KONSULTANT firmy FM World
- Zarabiaj na sprzedaży produktów lub zostań liderem i buduj
swój własny zespół. Do firmy FM
World możesz dołączyć także
jako zwykły klient – zamawiasz
wówczas produkty codziennego
z 30% zniżką na własne potrzeby.
Twój wybór. Nie ma żadnych
starterów, wymogów robienia
zakupów, rejestracja kosztuje 0
zł. Chętnie odpowiem na pytania
lub się spotkam. Śmiało dzwoń.
Link do rejestracji w internecie:
https://bit.ly/2TZ8AUH Ja dzisiaj
dzięki współpracy z tą firmą nie
muszę już pracować na etacie.
Zapraszam Cię do współpracy. 727 938 086
KOSMETYCZKA/KOSMETOLOG - Instytut Zdrowia i Urody
NETSU zatrudni kosmetyczkę
i kosmetologa. Oferujemy: umowę o pracę - możliwość
rozwoju zawodowego - przyjemną
atmosferę w pracy CV wyślij na
adres: info@netsu.jgora.pl Tel:
696 867 965
KREŚLARZ rysunków technicznych - Dr. Schneider Automotive
Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Radomierzu k/Jeleniej Góry
zatrudni osobę na stanowisko
Kreślarza rysunku technicznego.
- rekrutacja@dr-schneider.com
KUCHARZ Czarny Kamień - W
związku z rozwojem firmy poszukujemy osób, chętnych do pracy
na stanowisku kucharza. - administracja@czarnykamien.com
KUCHARZ Jelenia Góra Zabobrze - Przytulna, mała i dynamicznie rozwijająca się Restauracja
zatrudni energiczną osobę do
pracy w kuchni, dla której gotowanie jest przyjemnością, uczenie
się nowych rzeczy fascynacją, a
praca z ludźmi radością. Jesteśmy otwarci dla każdego, kto
zechce podjąć nowe wyzwanie. Niewielki zaangażowany
zespół, praca na etat. Godziny
od 9:00 do 20:00, wolne niedziele i święta. Zapraszamy do
kontaktu. - 504 013 402
MAGAZYNIER - Dr. Schneider
Automotive Polska Sp. z o. o. z
siedzibą w Radomierzu k. Jeleniej Góry zatrudni na umowę o
pracę Magazynierów z uprawnieniami na wózki widłowe.
- rekrutacja@dr-schneider.com
MECHANIK- elektryk samochodowy - Firma ŁPSP Jelenia Góra
zatrudni Mechanika-elektryka
samochodowego. kontakt rekrutacja@prokostal.pl - 756 435 418

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

METAFORA Pub & Restaurant
poszukuje osób komunikatywnych, otwartych, energicznych,
chętnych do pracy na stanowisku
kelner/kelnerka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 504995338 lub drogą
mailową dawid.metafora.jg@
gmail.com Zapraszamy do współpracy!! - 504 995 338
METAFORA Pub & Restaurant zatrudni pomoc kuchenną.
Wymagana aktualna książeczka
zdrowia, dokładność, samodzielność i umiejętność pracy w grupie.
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt: tel 504 995 338, bądź
e-mail dawid.metafora.jg@gmail.
com - 504 995 338
MIĘDZYNARODOWA sieć
gastronomiczna poszukuje kierownika restauracji. Oferujemy:
Pełen pakiet szkoleń umożliwiający poprowadzenie restauracji.
Umowę o pracę. Kontakt: siecgastronomiczna@o2.pl - 784
942 946
MONTAŻYSTA palet drew.,
pracownik produkcyjny - Zakład
drzewny JURO-TRANS w Kowarach zatrudni montażystów palet
drewnianych, pracowników z
doświadczeniem do obsługi wielopiły, pracowników produkcyjnych.
CV proszę wysyłać na adres
mailowy lub zadzwonić na tel. 605
256 466. Atrakcyjne wynagrodzenie. Można tez przyjść osobiście
do naszego biura w Kowarach na
ulicy Dworcowej 12. - 757 182 528
MURARZ k/m - Dla naszego stałego klienta poszukujemy kandydatów/ tek na stanowisko Murarz.
Niemcy - 00 48 668 156 702
OBSŁUGA szlifierek i wiertarek - Zajmujemy się produkcją
elementów do mebli z drewna.
Szukamy do stałej pracy ludzi
którzy już mają doświadczenie ze
szlifowaniem, frezowaniem, wierceniem. Więcej informacji udzielę
telefonicznie. - 515 173 656
OCHRONA Jelenia Góra Poszukujemy pracownika na
stanowisko pracownik ochrony
w sklepie w Jeleniej Górze. W
związku z posiadanym statusem
zakładu pracy chronionej oferujemy możliwość zatrudnienia
osoby niepełnosprawnej. - 757
534 222
OCIEPLENIA / tynki maszynowe - Poszukuje pracowników
do pracy na terenie Niemiec,
którzy potrafią wykonywać tynki
maszyn.-gipsowe wewnętrzne
oraz tynki maszyn.-cementowe
zewnętrzne. Poszukuje też pracowników do ocieplania domów
- 723 769 610
OFERTA na stanowisko pracownik utrzymania czystości.
Miejsce pracy Piechowice. Oferujemy: umowę o pracę stabilne
warunki zatrudnienia Oferujemy
możliwość zatrudnienia osoby
niepełnosprawne - 757 534 222
OFERTA współpracy - Firma
finansowa nawiąże współprace z
agencjami kredytowymi. Zadzwoń
660 675 746
OPERATOR CNC - Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.
o. z siedzibą w Radomierzu /k.
Jeleniej Góry zatrudni Operatora
CNC. - rekrutacja@dr-schneider.
com
OPERATOR koparki - Oferujemy: - zatrudnienie w prężnie
rozwijającej się firmie - wypłata
w formie tygodniówek - prace w
fajnym zespole - praca na terenie
Jeleniej Góry - pracujemy od 7:00
do 15:00/17:00 - 781 089 688

OPERATOR prasy | Ceramika
- Poszukujemy kandydatów na
stanowisko operatora prasy z
doświadczeniem na produkcji.
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet benefitów, premie
oraz płatne nadgodziny. Kontakt i
tel hr@polcolorit.pl. - 516 005 331
OPERATOR/KA jakości | Marconi - Poszukujemy kandydatów/
ek do Działu Jakości Płytek Ceramicznych. Oferujemy umowę
o pracę, pracę od poniedziałku
do piątku na 2 zmiany, opiekę
medyczną i inne. Kontakt tel lub
hr@polcolorit.pl. - 516 005 331
OPERATORA Kop/ładowarki
- Zatrudnię operatora kop/ ładowarki płaca tygodniowa + umowa
Osoby z terenu Jeleniej Góry i
okolic oraz Mirsk Świeradów - 502
137 018
OPIEKUNKA pielęgnacyjna praca codziennie w godz. 10:0020:00, wysokie wynagrodzenie,
okolice Jeleniej Góry - 509 966
733
OSOBA do utrzymania czystości
w placówce stomatologicznej:
praca w systemie zmianowym,
dobre warunki pracy i wynagrodzenia, wymagania: czystość,
sumienność, pracowitość. - 509
966 733
PAKOWACZ / Kierowca kat. B Poszukujemy dynamicznej osoby
zainteresowanej pracą zarówno w
magazynie przy kompletowaniu
zamówień oraz pracą w charakterze kierowcy. Oferujemy umowę o
pracę, benefity, pn-pt, 6-14 - hr@
polcolorit.pl - 516 005 331
PAKOWACZ sklep internetowy
- Szukamy osoby do pakowania i
wysyłki zamówień internetowych akces. plastyczne i ślubne. Praca
pon-pt 7-15. Umowa na pełen
etat. Wynagrodzenie na rękę 1800
zł + do 650 zł premii. Gwarantujemy miłe warunki pracy oraz duży
zakres premii. CV proszę wysyłać
na maila: infocortando@gmail.
com - 782 590 333
POSZUKUJE brukarzy do pracy
na terenie Jeleniej Góry. Wypłaty
w formie tygodniówek. - 781 089
688
POSZUKUJĘ hydraulika i malarza do prac remontowych w
ośrodku wczasowym w Przesiece. Możliwość zakwaterowani.
Praca od zaraz. - 512 232 890
POSZUKUJĘ osoby do telefonicznej obsługi gości w pensjonacie. - 690 969 999
POTRZEBUJE ludzi, firmy do
wylania stropu na budynku jednorodzinnym ok. 100 m2. Tel.
516 318 421
PRACA Berlin - Poszukuję ludzi
do pracy na budowie. Praca przy
elewacji , regipsy i pracę ogólnobudowlane. Wynagrodzenie 12€/
godzinę plus zapewniam nocleg.
- 665 864 385
PRACA biurowa - Zatrudnię
osobę do pracy w biurze w zakładzie produkcyjnym mieszczącym
się w Piechowicach. tel. 660 856
947
PRACA biurowa dla kobiety Zatrudnimy na stanowisko obsługi
klienta w serwisie samochodowym na Zabobrzu w Jeleniej
Górze. Zapraszamy na spotkanie.
- 757 644 162
PRACA dla kucharza/pizzermana
Pilnie dobre warunki. CV pod
adres pawelkhs@gmail.com - 509
677 817
PRACA dla pokojowej - Praca
sezonowa dla kobiety, umowa o
pracę na okres zamknięty od 1
czerwca do 15 września odprowadzane składki na zus. Zakwaterowanie w pensjonacie sprzątanie
pokoi po wyjeździe gości. Pokoi
jest 14 - 661 339 909

PRACA na budowie - Firma
budowlana na rynku 35lat zatrudni
do dociepleń oraz prac wewnętrz.
Praca na terenie J.G. Osobą
chcącym okresowo dorobić, a
także z uzależnieniem np. alkoholowym. Dziękujemy - szanuj czas
swój i nasz - 508 936 573
PRACA opieka Niemcy - Legalne,
stabilne zatrudnienie, składki ZUS
od średniej krajowej. Sprawdzone, bezpieczne miejsca pracy.
Wymagana przynajmniej podst.
znajomość j.niem. Mile widziane
również osoby na emeryturze. 734 427 734
PRACA opieka Niemcy kursy
- Osoby, które chciałyby podjąć
pracę w charakterze opiekunek/-ów osób starszych w Niemczech zapraszamy na bezpłatne
szkolenia z języka niemieckiego.
Po szkoleniu oferujemy dobrze
płatną, legalną pracę. - 734 427
734
PRACA przy produkcji Ceramiki
- Polcolorit SA poszukuje specjalistów z doświadczeniem w pracy
na produkcji. Oferujemy rozwój
w międzynarodowej firmie, stabilność oraz płatne nadgodziny.
Przyjdź, napisz hr@polcolorit.pl
lub zadzwoń. - 516 005 331
PRACA w finansach !!! - Dodatkowe zajęcie w branży finansowej
- nie wymagamy doświadczenia
- nauczymy - zadzwoń lub sms:
praca - Tel. 660 675 746
PRACA w Hurtowni Napojów
- Zatrudnię w hurtowni piwa i
napojów na stanowisko kierowca
prawo jazdy B Stanowisko konwojent -pomoc przy załadunku i
rozładunku towaru. Więcej informacji Jel. Góra Krzywoustego
1 - 601 388 792
PRACA w Recepcji w Karpaczu
- Firma Zarządzająca Wynajmem
Apartamentów - SUN SEASONS
24, poszukuje kandydata na stanowisko recepcjonisty do Biura
Regionalnego w Karpaczu. - 519
171 293
PRACA w Spa - Poszukujemy
nowych osób do zespołu autoryzowanego Spa Thalgo w hotelu
Relaks w Karpaczu. - 669 368 507
PRACOWNIK biurowy-sprzedaż
- W związku z dynamicznym rozwojem spółki poszukujemy kandydatów na stanowisko: Pracownik
biurowy - 513 151 261
PRACOWNIK budowlany Poszukujemy: - murarzy - cieśli
-brukarzy - dekarzy - zbrojarz
Pomocnikom budowlanym i
"wykończeniowcą" dziękujemy 781 089 688
PRACOWNIK produkcyjny - Bolków - Dr. Schneider Automotive
Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Radomierzu k. Jeleniej Góry
zatrudni Pracowników produkcyjnych do zakładu w Bolkowie
- rekrutacja@dr-schneider.com
PRACOWNIK SPA Czarny
Kamień - W związku z rozwojem
firmy poszukujemy osób, chętnych do pracy na stanowisko:
Pracownik SPA - 533 352 215
PRACOWNIK zmiany nocnej Restauracja McDonald's szuka
pracownika na zmianę nocną – do
sprzątania sali jadalnej, obszaru
kuchni, zaplecza oraz terenu
zewnętrznego. Praca na część
lub pełen etat. Nowa atrakcyjna
stawka. - 883 348 871
PRĘŻNIE rozwijająca się firma
zatrudni elektromonterów oraz
pomocników. Możliwość rozwoju
zawodowego, atrakcyjne wynagrodzenie. tel.602589478 - 602
589 478

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

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. - 725260473/work@
exactsystems.de
PRZEDSTAWICIEL handlowy
- W związku z dynamicznym
rozwojem spółki poszukujemy
kandydatów na stanowisko:
Przedstawiciel Handlowy Region
Jelenia Góra - 513 151 261
PRZYJMĘ kucharza - Działająca restauracja w Karpaczu
przyjmie kucharza z Ukrainy,
Litwy, Białorusi, Gruzji. - 500
011 453
PRZYJMĘ osobę do składania
mebli !!! - 600 317 300
RECEPCJA - umowa o pracę Uzdrowisko zatrudni specjalistę
ds. sprzedaży w recepcji. Umowa
o pracę, pełen etat, atrakcyjne
warunki zatrudnienia. Osoby
zainteresowane proszone są
o kontakt: kadry@uzdrowisko-swieradow.pl - 797 502 247
RECEPCJA Szklarska Poręba
- Hotel Na Skarpie w Szklarskiej
Porębie poszukuje pracownika
na stanowisko recepcjonista/
recepcjonistka. Oferujemy wysokie wynagrodzenie, umowę o
pracę oraz elastyczny grafik
biuro@naskarpie.net - 600 675
494
RECEPCJONISTKA w placówce stomatologicznej, praca
w systemie zmianowym, dobre
warunki pracy i wynagrodzenia.
Poszukujemy osoby uśmiechniętej i dobrze zorganizowanej. - 509
966 733
RESTAURACJA w centrum
Jeleniej Góry poszukuje osoby
na stanowisko kucharza. Poszukujemy osoby ambitnej, lubiącej
gotować. Chętnie dzielącej się
wiedzą i posiadająca doświadczenie na stanowisku kucharza.
Otwartej na nowe pomysły i
zaangażowanej w funkcjonowanie restauracji. Oferujemy wysoki
poziom wynagrodzenia, umowę
o pracę oraz elastyczny czas
pracy w systemie równoważnym.
Zapraszamy do kontaktu. 504
995 338
RESTAURACJA w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza umowa o pracę, wysokie wynagrodzenie. Więcej informacji
telefonicznie - 606 991 160
RESTAURACJA w Jeleniej
Górze zatrudni pomoc do kuchni.
Praca jednozmianowa, wysokie
wynagrodzenie - 606 991 160
RESTAURACJA w Jeleniej
Górze zatrudni pomoc kuchenną
/ pomoc kucharza. Praca na
pełen etat, wysokie wynagrodzenie. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 160

SALON fryzjerski Montibe.lo
w Jeleniej Górze ul. Krótka 13,
zatrudni fryzjerkę. Oferuje pracę
w przyjaznej atmosferze, daje
możliwość rozwoju zawodowego
poprzez szkolenia. Wszelkie
informacji pod tel. 693 355 926
SORTOWACZ-MONTER I
zmiana JTEC Montaże - Firma
JTEC Montaże poszukuje pracowników na stanowisko sortowacz-monter małych części
z tworzyw sztucznych. Praca
jednozmianowa, akordowa.
Wymagany jedynie dobry wzrok
i chęć do pracy. Pierwszy miesiąc umowa zlecenie, następnie
umowa o pracę. Firma mieści się
na terenie zajezdni MZK. Zapraszamy na testy! - 694 498 928
SORTOWNIA w Bautzen 9,19
euro - Niemiecka firma z Bautzen
50 km od Zgorzelca zatrudni
osoby (mężczyzn) do pracy przy
segregowaniu butelek i skrzynek
po napojach. Miejsce pracy
Bautzen. 9,19 euro/h. - 0048
506 034 068
SPAWACZ Mag i Tig - Niemcy Praca dla Spawaczy MAG i TIG.
Okolice Drezna, Bautzen, Gorlitz.
Od zaraz! - 662 757 607
SPECJALISTA budowy maszyn
- Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Radomierzu k. Jeleniej Góry zatrudni
specjalistę budowy maszyn rekrutacja@dr-schneider.com
SPECJALISTA ds administracji
- Firma Flywood w Karpnikach
zajmująca się wytwarzaniem
elementów postformowanych
poszukuje pracownika na stanowisko specjalista ds. administracyjnych. CV prosimy kierować na
email: office@flywood.pl - 757
677 031
SPRZĄTANIE korytarzy w Karpaczu, atrakcyjne zarobki, kontakt Ewa tel. 508 339 769
STOLARZ lakiernik - Zatrudnimy
na stanowisko lakiernik (wykańczanie -lakierowanie elementów
schodów). Więcej informacji tel.
+48 507 030 053
SZPITAL Bukowiec w Kowarach
poszukuje osoby na stanowisko
fizjoterapeuta - praca@emc-sa.pl
ULTIMA Auto dealer Isuzu,
Skody i Kia zatrudni do nowotworzonego działu Contact
Center pracowników na stanowisko Specjalisty ds. kontaktu z
klientem Jeżeli interesujesz się
motoryzacją, lubisz rozmawiać
z ludźmi, dobrze radzisz sobie z
pracą przy komputerze, nie boisz
się wyzwań chcesz pracować w
stabilnej i rozwijającej się firmie
to jesteś dla nas idealnym kandydatem. Jeżeli posiadasz grupę
inwalidzką, to również czekamy
na Ciebie, zapewniając dogodne
warunki pracy. Dla wszystkich
zatrudnionych pracowników
zapewniamy specjalistyczne
szkolenia i zaplanowane ścieżki
rozwoju. Swoje aplikacje prosimy
składać e-mailem na adres:
praca@ultima-auto.pl lub Do
siedziby firmy w Jeleniej Górze
ul. Fałata 1 (salon KIA).
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UWAGA. Praca w Belgii murarz
- JW. Pilnie poszukiwani specjaliści do murowania, długa i stała
współpraca ! Pieniądze na czas,
zagwarantowane zakwaterowanie, mile widziana znajomość
języka obcego. (nie wymagane)
- 538 665 740
WYPOŻYCZALNIA aut zatrudni
młodego mężczyznę z Jeleniej
Góry. Stała praca z pełnymi
świadczeniami. CV wraz ze
zdjęciem proszę wysyłać na
maila praca@vivacar.pl w tytule
wpisując: Vivacar Jelenia Góra +48 756454544
ZAKŁAD cukierniczy o stabilnej
pozycji na rynku zatrudni cukierników i pracowników produkcji.
Oferujemy stabilne zatrudnienie
oraz godne warunki pracy i płacy.
- 660 856 947
ZAMEK Karpniki poszukuje pracownika na stanowisko kucharza. Od kandydatów oczekujemy
doświadczenia zawodowego.
Oferujemy dobre wynagrodzenie,
zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę oraz możliwość rozwoju.
- 600392722/ w.masior@zamekkarpniki.pl
Z AT R U D N I Ć płytkarza z
doświadczeniem - 531 960 733
ZATRUDNIĘ brukarza płaca
tygodniowa + umowa Osoby z
terenu Jeleniej Góry i okolic oraz
tereny Mirsk Świeradów - 502
137 019
ZATRUDNIĘ budowlańców Firma budowlana działająca na
rynku ponad 35 lat zatrudni pracowników do dociepleń oraz prac
wewnętrznych, tynki, regipsy,
murowania, płytki itd. Praca na
terenie Jeleniej Góry. Poszukujemy na stałe pracowników,
jeśli szukasz stabilnej pracy,
zapraszamy do kontaktu. Więcej
informacji 508 936 573 відкрита
і українських громадян Osobą
chcącym okresowo dorobić, a
także z uzależnieniem alkoholowym. Dziękujemy – szanuj czas
swój i nasz. - 508 936 573
ZATRUDNIĘ budowlańców
- Firma Budowlana z 30 letnim stażem na rynku zatrudni;
murarzy, tynkarzy, regipsiarzy,
glazurników, oraz do prac dociepleniowych. Praca na terenie
Jeleniej Góry. Więcej info. 508
936 573
ZATRUDNIĘ dekarzay wysokie
zarobki - 793 676 758
ZATRUDNIĘ kucharza w restauracji w Szklarskiej Porębie z
możliwością zakwaterowania
oraz do dyspozycji samochód
służbowy wysokie wynagrodzenie zapraszam do współpracy
- 787 900 501
ZATRUDNIĘ operatora koparki
gąsienicowej, praca na terenie
Jeleniej Góry, dobre warunki
pracy tel. 502 845 039
ZATRUDNIĘ osobę do sprzątania banków i biur, kontakt Ewa
508 339 769
ZATRUDNIĘ recepcjonistkę
w ośrodku wypoczynkowym w
Karpaczu Górnym. Praca co
drugi dzień. Umowa o pracę lub
umowa zlecenie. - 600 065 538
ZATRUDNIĘ w ośrodku wypoczynkowym w Karpaczu Górnym
pokojową i konserwatora. - 600
065 538
ZATRUDNIĘ: spawacza, frezera i tokarza. Nr kontaktowy:
695 681 574.
ZATRUDNIMY kontrolerów
jakości oferujemy: pracę w młodym dynamicznym towarzystwie
możliwość dostosowania grafiku
do nauki możliwość zdobycia
doświadczenie Nie wymagamy
doświadczenia ani CV - 725
251 256

OG£OSZENIA
ZATRUDNIMY od zaraz - pracowników ogólnobudowlanych
- cieśli - murarzy - zbrojarzy
Wymagania: - doświadczenie
na budowie - umiejętność pracy
samodzielnej oraz w zespole zaangażowanie w pracę - 662
021 060
Z AT R U D N I M Y pokojową,
pomoc kuchenną - Praca na
umowę w Karpaczu: pokojowa,
pomoc kuchenna z możliwością
zamieszkania, mile widziane
pary - małżeństwa kontakt 600
065 529, stokrotka@naturatour
ZATRUDNIMY pracownika na
stanowisku Pomoc Kuchenna
w godzinach od 16.00 do 22.00.
Praca w systemie zmianowym:
2 dni pracy, 2 dni wolnego. Kontakt tel. 664 174 453 Pizzeria
Colosseum
ZATRUDNIMY pracownika na
stanowisku pomoc kuchenna.
Praca w godzinach od 16:00 do
22:00 Praca w systemie zmianowym 2 dni pracy, 2 dni wolnego.
Kontakt telefoniczny 664174453
„Pizzeria Colosseum"
ZATRUDNIMY sprzedawców do
sklepu Netto w Jeleniej Górze. (75) 713-07-64
ПРАЦІВНИКІВ на виробництво
- Фірма, розташована у
місцевості Радомєж біля міста
Єлєня Гура, шукає працівників
на виробництво. - info@thom-polska.pl

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

EMERYT bez nałogów poszukuje pracy jako dozorca placowy
tel. 796 214 680

MOTORYZACJA CZĘŚCI
SPRZEDAM

ALUFELGI z oponami letnimi
VW Golf i inne "18" z oponami
niskoprofilowymi, Mercedes 124
i inne "15" z oponami letnimi 800
zł/kpl. tel. 607 220 746
ALU-FELGI: Mercedes-124 i
inne z oponami 195-65-15, 900
zł kpl. VW Golf i inne z oponami
nisko-profilowymi 18, 800 zł kpl
tel. 607 220 746
SPRZEDAM alufelgi stalowe
do Opla, opony zimowe 14 tel.
537 444 269

MOTORYZACJA
KUPIĘ

A U T O skup dobre ceny
787009777 - Skup pojazdów
Jelenia Góra i okolice. Kupujemy
pojazdy sprawne jak również
uszkodzone bez ważnych opłat.
Gotówka od ręki. Odbieramy własnym transportem. - 787 009 777
AUTO skup gotówka 796508957
- Kupie samochody całe, uszkodzone, powypadkowe, osobowe,
dostawcze, terenowe, przyczepy towarowe, kampingowe,
gotówka od ręki odbieram własnym transportem Jelenia Góra
i okolice. - 796 508 957

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

6 osobowy VW Golf 5GT 2006
1,4l benzyna+gaz czarny, 2 kpl
opon alufelgi do wyboru 15, 18,
sportowe zawieszenie, spala
5l gazu, cena 11000, tel. 607
220 746
BMW 4 Grand Cupe x drive
benz. - Sprzedam 2014 r, pierwszy właściciel , 2000cm, 245km
, b,bogate wyposaż , bezwypadkowy, garażowany, zadbany ,
alu 19,zima alu 17, 8 biegowy
sport automat, skora, navi prof.
Cena 115tys zl - 601543571,
kontakt sms
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FORD focus-LPG - Witam,
posiadam na sprzedaż forda
focusa kombi 1,8 benzyna +lpg,
wersja ghia pełna elektryka,
poduszki, oryginalne radio,8x
felgi, z oponami aluminiowe
zima+lato. Serdecznie zapraszam do zakupu. Opłacony,
ważny przegląd. cena 2800zł
(do negocjacji) - 886 013 444
HONDA Jazz II - rok produkcji:
2002 przebieg: 209 000 km
pojemność: 1339 cm3 moc: 82
KM stan: lepszy niż wskazuje
na to metryka rodzaj paliwa:
benzyna napęd: przednie koła
kolor: żółty - 606 919 390
MAM do sprzedania Forda
Mondeo MK3 z 2003roku z silnikiem diesla o pojemności 2.0
TDCI auto bogato wyposażone
wersja GIHA auto sprzedaje
jako uszkodzone najprawdopodobniej pompa wtryskowa
więcej informacji na numer tel.
793 256 032
PEUGEOT rok 1991, 106 poj
1,4 benz+gaz, przegl. do września 2019, ubezp. do sierpnia
tel. 668 826 625
SPRZEDAM Chevrolet Spark
z 2005 roku, II właściciel.
Samochód serwisowany, w
bardzo dobrym stanie. Przebieg 13 500. Cena 3 990 PLN
do lekkiej negocjacji. Tel. 514
529 113, zapraszam na prezentację.
SPRZEDAM redukcje sześciokątną ze stali nierdzewnej
Gwint zewnętrzny M 8, długość
8 mm Gwint wewnętrzny M 6,
długość 12 mm Cały symbol
GZ/GW 1.4571 GZ M8 / GW
M6 Mam 82 szt. 12 zł/szt. - 600
602 911
SPRZEDAM Toyota Corolla
Sedan. Rocznik 2004. Srebrny.
Benzyna. Pierwszy właściciel.
Bezwypadkowy. Kompletna
książka serwisowa ASO. Przebieg 180 tyś km. Cena 12500
PLN. Zapraszam do kontaktu.
- 601-713-919
SPRZEDAM Ursus 330 rok
produkcji 1975, najlepszy
model odrestaurowany cena
18 tys zł, Ursus 330 rok produkcji 1983 cena 18 tys zł tel.
504 183 257
SPRZEDAM VW Passat B5
FL - Sprzedam moje prywatne
auto VW Passata 1,9 TDI (
74 kw ) wersja Comfortline.
Kolor auta szary. Passat krajowy, nie sprowadzany. Rok
produkcji 2003. Autentyczny
przebieg obecnie 297 000.Auto
zadbane. - 608 329 971
TOYOTA Yaris 1.0 VVT-I
*Linea Luna* - Witam. Mam na
sprzedaż bardzo niezawodną
oraz ekonomiczną Yariske z
silnikiem 1.0 VVT-I. Bezwypadkowy, bez śladu rdzy na wszystkich elementach blacharskich,
oryginalny lakier czarna perła,
wersja linea luna. Tania w
utrzymaniu ze spalaniem oraz z
częściami. Jestem drugim właścicielem, użytkowana przeze
mnie 2 lata i w tym czasie
wymienione części takie jak:
rozrząd cały (jest na łańcuchu),
klocki hamulcowe przód, profesjonalna naprawa faltdachu
na oryginalnych częściach w
serwisie webasto oraz zakonserwowana od spodu jak i na
profilach zamkniętych. Wyposażenie: - 2 komplety opon,
Alu letnie Ronal, zima stalówki.
Rzeźba bieżnika wysokości
6mm - lato, zima - Radio CD
z wyjściem AUX oraz USB,
- Wspomaganie kierownicy, System ABS - System Audio
na tylnej półce. - Regulowana
głębokość tylnej kanapy. Zapraszam do oględzin oraz do
kontaktu. - 604 274 718
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USŁUGI
MATRYMONIALNE

29 latek pozna kobiety, pary.. Mam na imię Sebastian chętnie
poznam kobiety lub pary do
dłuższej relacji, jestem otwarty na
propozycje i wiecznie spragniony
nowych doznań oferuję dyskrecję
oraz miło spędzony czas napisz
lub zadzwoń - 883 261 089
ATRAKCYJNA para za $$ Ona 20 szczupła on 25 szukamy
Pan par facecetów najlepiej
za $$gdyż jesteśmy w trudnej
sytuacji materialnej - 601 539 303
JACEK - 40 latek pozna dyskretna zdecydowana konkretna
dziewczynę 20-45 lat cel wiadomy z Jeleniej Góry Bolkowa
lub okolic gwarantuje dobra
zabawe. Spotkania hotel auto
jestem mobilny dojadę. - 730
717 305
MŁODY gay pozna młodego do
30l - Młody atrakcyjny gay pozna
młodego gay bi do 30 lat - 601
539 303
ZAMOŻNY atrakcyjny 30 latek
zasponsoruję nastolatkę do 21lat
- 601 539 303
ZAPROSZĘ do siebie Panią - Ja
44 lata, wolny, normalny facet o
przeciętnej urodzie, spotkam się
z Panią szczupłą, z Karpacza,
Kowar, Jeleniej Góry lub okolic.
Mam lokum. Zapłacę też za
ewentualny dojazd do mnie. Proszę o SMS. Arek - 663 865 393

USŁUGI
AGD/RTV

NAPRAWA: pralek, odkurzaczy,
Jelenia Góra ul. Karłowicza 25
tel. 603 835 483

USŁUGI
BUDOWLANE

B R U K A R S T W O remonty
mieszkań - Witam solidna firma
podejmie zlecenia wszelkiego
rodzaju remontowo-budowlane
oraz brukarskie na wszystko
dajemy gwarancję oraz fakturę
na życzenie klienta najlepsze
ceny na rynku 782-037-887
BUDOWA domu - Jeżeli tylko
chcesz mieć wybudowany swój
dom rzetelnie, fachowo a przede
wszystkim zgodnie ze sztuką
budowlaną - zadzwoń, a ja wybuduję Twój dom od fundamentów
aż pod klucz. Budową domów i
remontów zajmuję się od roku
1996. - 606 381 250
GLAZURA, wykończenia Wykonuję prace wykończeniowe. Glazura, zabudowy GK,
sufity podwieszane, hydraulika.
Umowa o prace budowlane.
Gwarancja na wykonane usługi.
Wystawiam faktury. Wolne terminy od lipca. - 537 056 040
H Y D R A U L I K, hydraulika,
ogrzewanie - Kompleksowe
usługi hydrauliczne: - ogrzewanie
podłogowe - woda użytkowa hydraulika kotłowa - adaptacje
starych instalacji - odbiory kominiarskie - piece na Pellet - pompy
ciepła woda/powietrze - 797
252 379
KOMPLEKSOWO remonty i
wykończenia - Kompleksowe
wykończenia wnętrz oraz
remonty. Atrakcyjnie dobrze i
czysto. Glazura. Tynki gładzie.
Zabudowy GK podwieszane
sufity. Malowanie. Itp itd gorąca
zapraszam do współpracy. - 539
974 117
KOSTKA brukowa, brukarstwo
- Oferujemy usługi brukarskie;
- układanie kostki brukowej,
granitowej, parkingi, chodniki,
podjazdy, opaski wokół domów,
ogrodzenia panelowe. Posiadam
koparki. Rabaty na materiały. 665 323 034
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MALARZ pokojowy - 606-734030
MALARZ/FACHOWO/REFERENCJE - Zajmuje się fachowo
wykończeniami wnętrz, głównie
malowaniem tradycyjnym lub
natryskowym, mieszkania, biura
itp. ... wielu klientów mi zaufało,
posiadam referencje!!! ,,liczy się
raz a dobrze - 721 835 485
MALARZ/KŁADZENIE regipsów - Poszukuję malarzy i pracowników do kładzenia regipsów
do ośrodka wypoczynkowego w
Przesiece. Możliwość zakwaterowanie. Praca od zaraz.
Kontakt pod numerem tel: 512
232 890
MALOWANIE, panele i inne
- remonty szybko, czysto i
solidnie. Malowanie, tapetowanie, panele, gładzie, GK i
inne drobne prace remontowe.
Doradzę pomogę zapraszam! 517 227 716
MURY oporowe brukarstwo Witam firma podejmie zlecenia.
Mury oporowe oraz wszelkiego
rodzaju brukarstwo . Budowa
garaży oraz przybudówki
pomieszczeń gospodarczych.
Oferujemy również usługi wyburzeniowe posiadamy ciężki
sprzęt - 782 037 887
PIASKOWANIE malowanie Dziś oferuje usługę w postaci
piaskowania Piaskujemy domy
z cegły granitu piaskowca osuwamy farbę z elewacji drewnianych Kompleksowo piaskujemy
auta podwozia plus gotowa
impregnacja podkład - 791
075 244
POLECAM murki oporowe i
ogrodzeniowe z granitu i piaskowca. - 515 128 484
PRACE remontowo-budowlane
- Witam, jestem osobą młodą,
ambitną i solidną, moim atutem
jest precyzja i zaangażowanie.
W przystępnej cenie oferuję:
szpachlowanie, malowanie,
murowanie, elewacje, remonty
dachów ( dachówka, blachodachówka), panele podłogowe,
wykończenie wnętrz, remont
mieszkania, adaptacja poddasza, budowa ścianek działowych, wymiana okien, montaż
sufitu podwieszanego, szpachlowanie ścian. Jeśli jesteś
zainteresowany, dzwoń - 691
276 694

PRODUCENT schodów Nasza firma zajmuje się produkcją schodów. Oferta: - schody
standardowe - schody dywanowe - drewniane elementy
na schody drewniane - schody
podwieszane - stopnie półkowe
- schody metalowe Zapraszam
- 607 171 917
PROFESJONALNE prace
remontowe i usługi złota rączka
tylko małe i średnie remonty.
Wieloletnie doświadczenie w
wielu dziedzinach!!! Zadzwoń
a na pewno wezmę twoje problemy z mieszkaniem!!! - 534
105 149
PRZYJMĘ zlecenie na budowę
domu. Zapraszam do kontaktu
oferuję kompleksową obsługę
inwestycji - 605 209 140
REMONTY kompleksowo.
Pełny zakres usług budowlanych
tel. 783 255 751
REMONTY solidnie pełny
zakres usług budowlanych tel.
783 255 751
REMONTY szybko i solidnie tel.
886 174 031
REMONTY szybko sprawnie
rozsądne ceny 886 174 031
REMONTY szybko, sprawne.
Rozsądne ceny tel. 886 174 031
REMONTY, płytki, gładzie! Wykonujemy kompleksowo
remonty. Płytki, gładzie, regipsy,
malowanie, instalacje. Mieszkania, domy kompleksowo.
Elastyczne ceny i nie odległe
terminy. Więcej informacji 664
165 039
REMONTY, solidne wykonanie,
atrakcyjne ceny tel. 783 255
751 RENOWACJA dachów, Bieżące naprawy dachów, montaż
ław kominiarskich, montaż papy
termozgrzewalnej, usługi ciesielskie, mycie dachów malowanie
dachów - 609 021 768
SERWIS okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Regulacja, konserwacja, regeneracja. Wymiana
uszczelek, szyb, klamek, zawiasow, zamkow, wkładek i progow.
Montaż nawiewnikow, samozamykaczy, zabezpieczeń antywywaz. Robert 607720825 - 607
720 825

PRACUJ JAKO OPIEKUN
SENIORÓW W NIEMCZECH
BEZPŁATNE KURSY NIEMIECKIEGO
OD PODSTAW
PEŁNA ORGANIZACJA POBYTU –
TRANSPORT, ZAKWATEROWANIE I
WYŻYWIENIE
SPRAWDZONE I INDYWIDUALNIE
DOBRANE OFERTY PRACY
SZYBKIE WYJAZDY I ELASTYCZNE
TERMINY

ZADZWOŃ: 789 218 008

OG£OSZENIA
SODOWANIE Piaskowanie
Ekologicznie - Sodowanie a nie
piaskowanie stawiamy na ekologie Oferujemy Państwu usługi
w zakresie czyszczenia strumieniowo-ściernego różnego
rodzaju powierzchni w technologii
Sodablast System prosto z USA.
Posiadam profesjonalny sprzęt
która 3 razy szybciej jest w stanie
wykonać powieżone nam zadanie. Szybkość wyrzutu czyściwa
to 965 kmh która zapewnia stały
nieprzerwany strumień czyściwa
dzięki unikalnemu przelocie
powietrza przez cały zbiornik
oczyszczarki. Pracuje od najdrobniejszej granulacji pylistej jak soda
poprzez piasek, szkło. Rozpędzone granulki sody w zderzeniu
z oczyszczana powierzchnią
eksplodują i ta energia jest czynnikiem czyszczącym. Największą
zaletą oczyszczania sodą jest to
iż nie niszczy absolutnie powłok
czyszczących. Czyścimy takie
materiały jak: Stal i metale kolorowe, Aluminium, Żeliwo, Drewno,
Szkło Pleksi Usuwamy stare
powłoki różnego rodzaju Kleje
,Graffiti,bejce, okopcenie szadze,
tłuszcze Również w motoryzacji
odnajdziesz w nas sprzymierzeńca: karoserie , felgi, silniki itp.
Konstrukcje stalowe jak najbardziej polubią nas. Nasza metoda
oczyszczania jest w 100 procentach ekologiczna to jest bardzo
istotne w dzisiejszym świecie już
tak wyniszczonym chemicznie.
Nasze doświadczenie zawodowe
pozwoli Państwu cieszyć się
efektem końcowym. Wykonujemy
usługi wyjazdowe na terenie
całego kraju oraz świadczymy
usługi transportowe odbieramy
rzeczy do czyszczenia i przywozimy pod wskazany adres.
Wyzwania to nasza specjalność,
żadnych ale , żadnych nie da
się. Referencje: - Oczyszczenie
elewacji zabytkowej z cementu
romańskiego Żary - Oczyszczenie żeliwnych zabytkowych
schodów Żary - Oczyszczenie
kostki brukowej zabytkowej Żary
- Oczyszczenie Ganku zabytkowego drewnianego Gubin
Zapraszamy do kontaktu Firmy
Wspólnoty Gminy Urzędy Miasta
itp. - 507 750 662
STOLARSTWO, meble, drzwi
- schody, renowacja, remonty malowanie, gładzie tel. 501 762
958
STOLARZ przyjmie zlecenia
od osób prywatnych lub firm w
zakresie schody, montaże kuchni
i inne typowe prace stolarskie tel.
669 801 832
TANIE remonty w dobie kryzysu. Remonty, drobne przeróbki
budowlane na Twoją kieszeń.
Zadzwoń! tel. 721 647 789
USŁUGI ogólnobudowlane
- Budowa domów od A do Z
Instalacje elektryczne Instalacje
wod-kan i C.O Wykończenia
wnętrz Remonty Łazienek - 601
547 144
USŁUGI ogólnobudowlane:
glazura, panele, hydraulika,
usługi malarskie, fakt. VAT tel.
733 550 815
USŁUGI remontowo- budowlane
- Wykonuje wykończenia wnętrz,
także pod indywidualne zamówienie wraz z projektowaniem.
W zakres wchodzą kompleksowe
usługi remontowo- budowlane,
także instalacje wodno- kanalizacyjne, elektryka, itp. - 885
238 133
WYKONUJEMY prace remontowo - budowlane. Solidnie i
profesjonalnie. Specjalizujemy
się w wykańczaniu wnętrz. Nie
czekaj, zadzwoń i umów termin.
Najwyższa jakość w przystępnej
cenie. - 728 999 721

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

ZLECĘ kosztorys budowlany
- Zlecę kosztorys budowlany planowanej budowy 2 domków drewnianych szkieletowych. Poszukuje
również osoby do nadzoru oraz
kierownika budowy. Miejsce okolice Jeleniej góry. - 691 738 490

USŁUGI
EDUKACYJNE

NAUKA gry, próby, nagrania gitara akustyczna, elektryczna i
basowa oraz perkusja - Jelenia
Góra i okolice. Dla początkujących
i średniozaawansowanych. Również próby zespołów i nagrania
DEMO tel. 530 695 542

USŁUGI
INFORMATYCZNE

SERWIS komputerowy, awarie,
odbiór/dostawa z adresu na adres
Janowice Wielkie i okolice, Jelenia
Góra i okolice - nie pobieram
opłat za diagnostyke - Komputer
ci zamula? - przywieź komputer 575 377 100

USŁUGI
KURSY/SZKOLENIA

USŁUGI brukarskie/ ogrodnicze
- Witam firma podejmie zlecenia
między innymi ogrodnicze koszenie traw kosiarką oraz kosą spalinową, wycinka przycinka drzew,
adaptacja terenów . Oferujemy
również usługi brukarskie parkingi,
- 782-037-887
USŁUGI ogrodnicze - Wiosenne
porządkowanie ogrodu: wertykulacja, pielęgnacja rabat przycinanie drzewek, nawożenie trawnika,
oraz inne prace na życzenie
klienta, własny sprzęt zapraszam
- 795 165 431
USŁUGI ogrodnicze, remontowe
- Jedna firma dla domu i ogrodu
zajmie się wszystkim - 669 147
090

OPIEKA-KURSY jęz. niemieckiego - Osoby, które chciałyby
podjąć pracę w charakterze
opiekunek/-ów osób starszych
w Niemczech zapraszamy na
bezpłatne szkolenia z języka
USŁUGI
niemieckiego. Po szkoleniu ofeELEKTRYCZNE
rujemy dobrze płatną, legalną
USŁUGI
ELEKTRYK - Instalacje elek- pracę. - 734 427 734
SPRZĄTANIE
tryczne naprawy i montaże tel.
USŁUGI bhp i ppoż. - Szkolenia
697 081 472
i doradztwo w zakresie BHP i MOBILNA myjnia parowa - Mycie
ELEKTRYK Instalator upraw- PPOŻ. - 530 147 236
samochodów, tarasów, maszyn
nienia elektr. - Firma elektryczna
itp., pranie tapicerek i dywanów
Nelektron oferuje kompleksowe
oraz wiele innych z dojazdem do
USŁUGI
prace instalacyjne. Posiadamy
klienta. Nasze usługi są wykoMOTORYZACYJNE
uprawnienia elektryczne oraz
nywane w wyznaczonym przez
wykonujemy pomiary. tel. 883- MECHANIKA pojazdowa - Sie- państwa miejscu ( dom, parking,
326-707
dziba firmy Dziwiszów 144a.( 4km pod miejscem pracy bądź u nas),
od Jeleniej Góry) Zajmujemy się nie potrzebujemy wody i prądu.
naprawą samochodów wszyst- Serdecznie zapraszamy! - 790
USŁUGI
kich marek, mamy wieloletnie 203 538
FINANSOWE
GOTÓWKA czeka bez BIK doświadczenie w branży . Sta- MYCIE okien - cenę uzgadniam
!!! - Potrzebujesz Pieniędzy? wiamy na rzetelność i zadowole- na miejscu. Proszę o sms odezwie
Spróbuj z nami! zadzwoń 608 nie klienta - 609 109 608
się tel. 534 349 963
669 196! Złóż Wniosek ! Wybierz
SPRZĄTANIE mieszkań-biura,
ofertę ! To naprawdę nic trudUSŁUGI
mycie okien, praca jednorazowa
nego !
MUZYCZNE
KREDYTY - Pożyczki - szybkie NAUKA gry, próby, nagrania - lub stała . Proszę o sms tel. 534
finansowanie (niezależnie od Nauka gry: gitara akustyczna, 349 963
źródła dochodów) • Pomagamy elektryczna i basowa oraz per- UMYJĘ okna. Młoda energiczna
w konsolidacji kredytów i "chwiló- kusja - Jelenia Góra i okolice. emerytka. Tel: 603 213 875
wek". • Uwzględniamy wszystkie Dla początkujących i średniozaźródła dochodu (osób fizycznych awansowanych. Również próby
USŁUGI
oraz firmy). Tel. 573 183 506 - zespołów i nagrania DEMO tel.
TRANSPORTOWE
533 033 226
530 695 542
BUSY do Niemiec codziennie! NOWA firma pożyczkowa w
Przewozy osobowe do Niemiec!
Jeleniej Górze. Pożyczki również
USŁUGI
Zadzwoń i zarezerwuj termin już
dla osób z zajęciem komorniOPIEKA - OSOBY
dziś! - 756 711 456
czym tel. 504 524 444
SPRAWDZONE nianie dla dzieci
POŻYCZKA do 25 000!!! - - Zapraszamy do skorzystania OKAZJONALNE przewozy
Pożyczka na oświadczenie do z opieki sprawdzonych Niań na busami - na zamówienie-prze9000 zł zadzwoń już teraz!!! 731 terenie Jeleniej Góry i okolic. jazdy na lotniska, imprezy
075 669
Nasze Nianie posiadają kurs rodzinne, zawody sportowe, busy
POŻYCZKA na oświadczenie pierwszej pomocy i zapewnią bez- 8 osobowe, przewozy krajowe i
!!! - Pożyczka na oświadczenie pieczny, pełen radości i zabawy zagraniczne, wystawiamy faktury
do 9000zł !!! szybka i sprawna czas Państwa dziecku - 793 960 vat, ceny negocjowane - 601
obsługa zadzwoń już dziś mini- 964, 793 469 222
556 495
mum formalności profesjonalna ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą
PRZEPROWADZKI komplekobsługa . Nawet do 25 000 zł lub chorą. Młoda energiczna emesowo - miasto-kraj-zagranica
!!! - 728 368 445
rytka. Tel: 603 213 875
3 samochody, różne gabaryty
POŻYCZKA na stałych warun- ZAOPIEKUJĘ się osobą starszą, i zestawy.18 lat doświadczekach aż do 25 000! Stałe raty do dzieckiem - całodobowo tel. 513 nia, ekipa do załadunku dojazd,
36 rat przy pożyczce 1000zł rata 246 763
wycena i doradztwo gratis.
już od 74zł profesjonalna obsługa
Tel.880-044-951
min formalności spotkanie w biuUSŁUGI
rze lub w terenie zadzwoń - 533
RÓŻNE
796 452
USŁUGI
ADAPTACJA
terenów bruPOŻYCZKA najlepsza oferta
ZDROWIE I URODA
!!! - Pożyczka do 25 000zł !!! do karstwo - Witam solidna firma BARS-ZABIEG dla ciała i umysłu
9000 na oświadczenie zadzwoń podejmie zlecenia porządkowe - Sesje zwiększające pewność
już dziś . Profesjonalna i szybka między innymi sprzątanie posesji
obsługa zadzwoń 724 104 631 koszenie trawników nieużytków siebie, uwalniające od ograniadaptacja terenów wycinka drzew czających myśli i emocji, wzmacPOŻYCZKA stała niska rata!!! - oraz krzaków posiadamy kosiarki niające zdolności podejmowania
Szybka pożyczka 1000zł z ratą kosy spalinowe - 782 037 887
decyzji i dokonywania zmian w
od 74 zł do 25 000zł zadzwoń już
życiu. - 510 126 927
dziś 608 669 196 - 608 669 196 POSZUKIWANY Tatuator, Tatuatora - Studio tatuażu w centrum BEZPŁATNA Rehabilitacja SZYBKA pożyczka - Bank poszukuje tatuatorów i tatuatorek
odmówił Ci kredytu? zadzwoń do współpracy. ·Umowa o pracę Zapraszamy do skorzystanie z
teraz 724104631 do 25 000 zł do · Atrakcyjny system premiowania ośmiu, godzinnych bezpłatnych
48 miesięcy równa rata najlepsza umożliwiający osiągnięcie mie- zabiegów masażu wibracyjnego.
oferta na rynku . Jelenia Góra sięcznych zarobków w wysokości Zabiegi kierowane są do wszystkich, skierowania nie są wyma, Bolesławiec , Lwówek Śląski ok. 10000zł .... - 574 050 575
gane. Proponowane programy:
, Lubań, Zgorzelec.. Zadzwoń
SERWIS okien i drzwi - Naprawa -Kręgosłup (dyskopatie, rwy,
660 675 746
okien i drzwi. Wymiana zamSZYBKA pożyczka - Potrzebu- ków, wkładek, klamek, zawiasów, korzonki, drętwienia kończyn),
jesz Gotówki doceniasz profe- uszczelek i szyb. Regulacja, kon- -NOGI (żylaki, pajączki, opusjonalizm oraz uczciwe warunki serwacja, regeneracja. Montaż chlizny), -Stawy, -metabolizm
stałe raty nawet do 25 000 zł ?? nawiewników bezpieczeństwa, (zaparcia, odchudzanie, projeśli tak ta oferta jest dla ciebie zatrzasków balkonowych, samo- blemy z cholesterolem i cukrzycą),
zadzwoń już dziś 660 675 746
zamykaczy, zabezpieczeń anty- -Wysiłkowe Nietrzymanie Moczu,
SZYBKA pożyczka na oświad- wyważeniowych do okien i drzwi. -Relaks (stres, depresja, nerwica).
czenie do 9000zł możliwość Poprawki po nieprawidłowym Zapisy do końca miesiąca pod
do 25 000zł na okres 36 mie- montażu i obróbce tynkarskiej. numerem tel. 793-852-475, lub
sięcy szybka i sprawna obsługa Dojazd i wycena gratis!. Robert - osobiście ul. Kryształowa 53a/1.
cenimy twój czas!! - 608 669 196 607 720 825
Zapraszamy - 793 852 475

OG£OSZENIA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

FIZJOTERAPEUTA o specjalności masaż oraz odnowa
biologiczna oferuje masaże w
gabinecie w Piechowicach oraz z
dojazdem do domu w okolicach:
Jelenia Góra, Piechowice, Szklarska Poręba - 691 654 505
FIZJOTERAPIA-MASAŻE Jestem fizjoterapeutą a moją
specjalnością są masaże. Oferuję
masaże z dojazdem do domuJelenia Góra, Piechowice,
Szklarska Poręba i okolice. 691 654 505
LIPOLIZA - Likwidowanie
tkanki tłuszczowej - to nieinwazyjne modelowanie sylwetki, polegające na podaniu za
pomocą zastrzyków substancji
powodującej rozpuszczanie
komórek tłuszczowych. - 690
969 999
TEGO jeszcze nie było! - Oferuję wspólny z tobą shopping
oraz pomoc w gotowaniu i
pieczeniu u ciebie w kuchni.
powiem, pokażę i udowodnię
jak szybko możesz przygotować posiłki, jak dobrze je
zaplanować, by cieszyć się
zdrowiem i komfortem swojej
indywidualnej diety pudełkowej!
Cena karnetu to jedyne 120
zł! Co musisz wiedzieć? Cena
karnetu 10 dni wyzwań obejmuje: treningi, filmy edukacyjne,
fachowe pomiary składu ciała
wraz z ich omówieniem, pogadanki motywacyjne, ułożenie
diety, przepisy dań i słodkości,
posiłek pełnowartościowy, herbata termo (idealny spalacz
tłuszczu), 24h mojej opieki,
warsztaty kulinarne w mojej
sali fitness i uwaga! Uwaga!
Kochani nareszcie! Projekt
życia! W piątek jestem w Jeleniej Górze! - 507 033 889
TERAPIA antynikotynowa 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
WYKRYWANIE obciążeń organizmu - Wykrywanie pasożytów,
grzybów, bakterii, wirusów u
dzieci i dorosłych bezinwazyjną metodą diagnostyki NLS.
Usuwanie patogenów metodą
biorezonansu i naturalnymi
kuracjami. - 510 126 927

RÓŻNE
KUPIĘ
KUPIĘ stare poniemieckie
obrazy i grafiki. Płatność
gotówką. - 883 074 719

RÓŻNE
SPRZEDAM
SPRZEDAM NokiaN8, fińska, czarna, nieużywana, stan
idealny, komplet akcesoriów,
pudełko 250 zł do niewielkiej
negocjacji tel. 661 609 760

RÓŻNE
ZGUBIONO
ZGUBIONO portfel z dokumentami - W dniu 26.02.2019 r.
między godziną 9.00 i 10.00 na
odcinku ulicy al. Jana Pawła II w
pobliżu podziemnego przejścia
poprzez Nowy Rynek, ul. Pijarska i ul. Kilińskiego w pobliżu
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej zgubiłem portfel z
dokumentami z niewielką kwotą
pieniężną. Uczciwego znalazcę
proszę o zwrot za niewielką
nagrodą. Kontakt telefoniczny
- 789 214 164

MIESZKANIA
KUPIĘ
KUPIĘ mieszkanie ponad 55 m2
3 pokojowe - w okolicach między
Szklarską Porębą a Jelenią Górą
od 55m2 co najmniej 3 pokojowe
w odremontowanej kamienicy lub
bloku. Jak mieszkanie do remontu
generalnego to cena do 140 tys
a jak wyremontowane to w cenie
200-250 tys. Proszę pisać. Przemyślę każdą ofertę. - 721 415 927
KUPIĘ mieszkanie na Zabobrzu
z ogrzewaniem z sieci, do 2-go
piętra. Bez pośredników. Pilnie! 781 228 922

MIESZKANIA
SPRZEDAM
27 m2 sprzedam 105,000 zł - Jelenia Góra ul Transportowa 27 m2 ,
po kapitalnym remoncie. Opłaty z
co i śmieci 167 zł. Cisza, spokój ,
blisko do centrum. Sprzedam lub
zamienię na większe. Może być z
meblami (cena do uzgodnienia) 668 476 019
2-POKOJOWE mieszkanie 34
m2 - jeden z pokoi z aneksem
kuchennym, łazienka z kabiną
prysznicową i rozdrabniaczem.
Ogrzewanie gazowe , 2-gie ostatnie piętro w kamienicy, okolice
małej poczty. 120 tysięcy. - 691
556 212
KAWALERKA 34m2 - Mieszkanie po gruntownym remoncie,
na parterze, piec CO w piwnicy.
Mieszkanie położone jest w centrum Wojcieszowa, blisko market,
szkoła, przedszkole, ośrodek
zdrowia, apteka. - 783 697 526
SŁONECZNE M2 do remontu /
185000zł - Sprzedam mieszkanie do remontu w Jeleniej Górze
przy ulicy Drzymały. Mieszkanie
usytuowane jest na 3 piętrze.
Składa się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki z wc oraz przedpokoju.
Do mieszkania przynależą dwie
piwnice, pomieszczenie gospodarcze na półpiętrze oraz ogródek
. Centralne ogrzewanie gazowe
(zrobione w 2013r. , piec dwu-funkcyjny) , piece kaflowe rozebrane. Miejsca postojowe z tyłu
kamienicy. Obok mieszkania
znajduje się strych. Czynsz 157zł.
Cena do negocjacji - 570 625 177
SPRZEDAM kawalerkę 27 m²
na Zabobrzu. Cena do negocjacji
- 692 615 409
SPRZEDAM kawalerkę po
remoncie, centrum Jeleniej Góry,
2 pokoje + aneks kuchenny,
27m2, 120 tys. do negocjacji tel.
504 879 330
SPRZEDAM lub zamienię kawalerkę w bloku centrum Jeleniej
Góry po remoncie, czynsz 180
zł, ogrzewanie z sieci, pierwsze
piętro, parking w zagrodzie dla
mieszkańców, tel. 510 172 730
SPRZEDAM mieszkanie 2
pokoje - w Jeleniej Górze w
starym budownictwie. Mieszkanie składa się z 2 pokoi, kuchni,
łazienki, skrytki i przedpokoju.
Zainteresowane osoby proszę
o kontakt pod numerem - 503
026 684
SPRZEDAM mieszkanie 57m2
Elewów 299 tys - 510 822 550
SPRZEDAM mieszkanie dwupokojowe w centrum z ogrzewaniem
gazowym, bez pośredników tel.
660 133 401
SPRZEDAM mieszkanie Elewów 57m2 możliwość zrobienia
4 pokoju na poddaszu brama na
pilota balkon czynsz 305+27 zł
fundusz remontowy osoba prywatna - 510 822 550

SPRZEDAM mieszkanie w Wojcieszowie, przy ul.B.Chrobrego
101/2 ,w budynku 5-rodzinnym.
Powierzchnia całkowita 53 m2 ,
w tym: mieszkanie na parterze
(36 m2: : 2 pokoje, kuchnia,
łazienka), i pokój na poddaszu
(17 m2 - z aneksem kuchennym,
WC, łazienka -do remontu) Do
mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze i 2 komórki.
Mieszkanie na parterze po remoncie w 2011 r. (zostały wymienione
okna, c.o., docieplone ściany i
podłogi. Przy budynku podwórko
z możliwością parkowania oraz
ogród do wypoczynku. Mała
wspólnota mieszkaniowa. Bardzo
dobra lokalizacja, wszędzie blisko.
Mieszkanie własnościowe. Podatek roczny : 60 zł, opłata do ZGM
37,14 zł. - 600 223 052
SPRZEDAM najtańszą kawalerkę w mieście, w nowym
budownictwie ul. Mickiewicza,
bez pośredników tel. 500 290 337

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
CHCĘ wynająć mieszkanie lub
mały domek do 100m2 (2-4
pokojowe)w okolicy Jeleniej góry,
z możliwością kupna, tel. 507
770 911
SZUKAM mieszkania do wynajęcia, Jelenia Góra lub okolice tel.
513 246 763
SZUKAM mieszkania do wynajęcia z ogrzewaniem z sieci, od
połowy maja na długi okres, do
1200,00 zł tel. 783 548 098
SZUKAM mieszkania Karpacz
Kowary - Szukam kawalerki
lub mieszkania 2 pokojowego.
Ważne aby miało podstawowe
i sprawne sprzęty jak lodówka,
pralka, kuchenka. Jestem uczciwym, pracującym singlem, bez
nałogów. - 783 428 499

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
B.ŁADNE mieszkanie Mysłakowice - Mam do wynajęcia
mieszkanie 52 m 2, I piętro w
Mysłakowicach. Składa się ono
z pokoju dziennego z aneksem
kuchennym, sypialni, przedpokoju, łazienki z WC. Do mieszkanie przynależy ogródek i piwnica.
Mieszkanie przeszło kapitalny
remont w 2018. Na wyposażenie
składa się kompletne umeblowanie, a w kuchni kuchenka
gazowa, piekarnik z termoobiegiem, mikrofalówka, lodówka i
pralka. Mieszkanie jest jasne, klimatyczne i nowoczesne. Zdjęcia
nie oddają atrakcyjności mieszkania. Zapraszam do oglądnięcia.
Koszt wynajmu 1350 zł + liczniki
( gaz, woda, prąd ) oraz kaucja
1500 zł. Kontakt 695 591 281 695 591 281
DO wynajęcia pokój - w mieszkaniu czteropokojowym na parterze
w domku jednorodzinnym na
Zabobrzu z dostępem do dwóch
kuchni i łazienki. Cena 700 zł z
opłatami bez kaucji. Dla mężczyzny - 501 670 455
DWUPOKOJOWE w cichej
okolicy - Do wynajęcia mieszkanie 48 m2, w bardzo dobrym
standardzie, w cichej i spokojnej
okolicy Wzgórza Kościuszki. Duży
salon z aneksem kuchennym,
sypialnia, duża łazienka. 1500
pln + rachunki. Bez zwierząt - 789
119 736
MAM do wynajęcia kwatery pracownicze w centrum Jeleniej Góry
Wzg. Kościuszki tel. 721 183 626
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MIESZKANIE w dwurodzinnym
domu do wynajęcia - Do wynajęcia duże, komfortowe i bardzo
słoneczne mieszkanie po kapitalnym remoncie. Mieszkanie o
powierzchni ok 70 m, składa się
z 3 dużych pokoi, dużej kuchni-wyposażonej w nowe meble i
urządzenia AGD, spiżarni i nowo
przebudowanej łazienki wyposażonej w prysznic, WC, meble
łazienkowe. Dodatkowo do mieszkania przynależne są 2 piwnice.
Mieszkanie położone jest na
parterze domu dwurodzinnego,
wszystkie okna są nowe z PCV,
na ścianach są gładzie, ściany
zostały pomalowane na biało,
zostały również odnowione drzwi i
futryny, zainstalowano nowe drzwi
wejściowe do mieszkania. Zaletą
mieszkania jest ogrzewanie podłogowe-nowa instalacja grzewcza
z zainstalowanym dwufunkcyjnym
piecem gazowym z zewnętrznym
sterownikiem ogrzewania, który
pozwala na indywidualne dopasowanie temperatury panującej
w mieszkaniu oraz wybór trybów
pracy pieca, co umożliwia znacznie obniżyć koszty ogrzewania,
mieszkanie posiada nową instalację elektryczną, do mieszkania
przynależy 400 m ogrodu, dom
usytuowany w okolicy willowej,
przy drodze wylotowej do Karpacza, w pobliżu: basen, hala
sportowa, korty, sklepy, blisko
parku i Pałacu Paulinum, ścieżki
rowerowe, cmentarz, 15 min
pieszo do centrum. Koszt najmu
1900 zł +Media(wynajmujący
płaci samodzielnie prąd, gaz,
wodę)Prezentacja mieszkania
po telefonicznym uzgodnieniu
terminu,tel.697 757 696
POKÓJ do wynajęcia w mieszkaniu 3 pokojowym po malowaniu,
umeblowany, pralka, lodówka w
pokoju, centrum Jel. Góry. Tel.
601 55 23 25
UMEBLOWANE mieszkanie
38m2 - Wynajmę mieszkanie
1 piętro Wzg. Grota Roweckiego. Pokój z wnęką + kuchnia
+ łazienka + balkon. Koszt m-c
1000 PLN + czynsz 200PLN (w
tym zaliczka za ogrzewanie). - 609
185 268

NOWY -pół bliźniaka Podgórzyn
- Stan surowy zamknięty+elektryka. Dom-parter z poddaszem
użytkowym ok.130m.kw.+garaż,
z solidnych materiałów. Wszystkie
media doprowadzone. Działka
płaska, słoneczna ok.800m.
kw.Centrum Podgórzyna. Polecam - 533 174 400
SPRZEDAM dom, Jelenia Góra
Cieplice tel. 500 249 723

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

LOKALE
SPRZEDAM

ZAMIENIĘ kawalerkę komunalną
na Zabobrzu na większe mieszkanie za dopłatą, może być zadłużone, komunalne, własnościowe
tel. 883 991 118, 75 64 308 10
ZAMIENIĘ mieszkanie własnościowe 43 m2, mieszkanie po
kapitalnym remoncie, dodatkowo
ogródek. Zamienię na większe
może być zadłużone - 576 272
846
ZAMIENIĘ własnościowe mieszkanie w centrum Kowarach 84
m2 do kapitalnego remontu na
kawalerkę w Jelenie Górze - 694
461 190

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ

FIRMA poszukuje - obiektu do
wynajęcia na okres 10 lat, Karpacz i okolice na ośrodek leczniczy, - 510 665 997

DZIAŁKI/GRUNTY
MAM DO WYNAJĘCIA

MAGAZYN / hala / powierzchnia
pod inwestycje - Szanowni Państwo, Firma BGI Polska zaprasza
do obejrzenia nieruchomości zlokalizowanych na placu należącym
niegdyś, do jednej z największych
w regionie i kraju firm z branży
metalurgicznej. Nieruchomości
oraz grunty zlokalizowane są
w centrum miasta, przy ulicach
Sobieskiego , Okopowa oraz
Zgorzelecka (strefa przemysłowa
Jeleniej Góry). Przy samym kompleksie znajduje się rondo, przez
które dziennie przejeżdza około
45000 pojazdów. Rondo łączy
kompleks z największymi siedliskami ludności w regionie. odległości: Centrum ok. 1km (80 000
mieszkańców) -> Karpacz ok. 15
km (1,5 miliona turystów rocznie)
-> Wrocław ok 120km (650 000
mieszkańców); Szklarska Poręba
ok. 19km (milion turystów rocznie,
granica polsko - czeska); Zgorzelec ok. 60km(granica polsko - niemiecka) Aktualnie do wynajęcia
posiadamy: - Biurowiec o łącznej
powierzchni około 1000m2. - Hale
magazynowe o powierzchni 1500 i
1600 m2. Ponadto do zagospodarowania posiadamy ponad 12000
m2 powierzchni inwestycyjnej
(plac). Łączny obszar do ewentualnej inwestycji, to ponad 42000
m2 (Powierzchnia nieruchomości
to ponad 11000 m2). Zapraszamy
do kontaktu również potencjalnych
inwestorów i partnerów biznesowych. Kontakt: PL/ENG/DE
- Rafał: +48 500 393 620.

NIERUCHOMOŚCI zabudowane
- Sprzedam działki częściowo
zabudowane z przeznaczeniem
na działalność handlowo-usługową w centrum Jeleniej Góry ul.
Piłsudskiego 47. Możliwa sprzedaż
pojedynczych lokali. - 757 523 641
SPRZEDAM - wynajmę - pawilon
handlowy ok. 120m2 + działka
400m2 ul. Noskowskiego tel. 509
175 230, 509 175 231
SPRZEDAM - wynajmę pawilon
handlowy 70m2 z działką 400m2,
piętro z możliwością zamieszkania
ul. Noskowskiego tel. 509 175 231,
509 175 230
SPRZEDAM lokal 267m2 na ul.
Kiepury tel. 508 604 171
DOMY
SPRZEDAM pawilon handl-usług.
KUPIĘ
- na targ.Zabobrze.24m kw,nowy,
KUPIĘ dom bez pośredników, wyposażony/mięsny, spożywczy/
może być do remontu, nowy lub - 509 311 410
stan surowy. Lokalizacja - Jelenia
Góra i okolice. Minimum 4 sypialLOKALE
nie - 607 760 761
MAM DO WYNAJECIA

DOMY
SPRZEDAM

DOM z ogrodem-Wojcieszyn
okazja - sprzedam dom z pięknym
ogrodem-wszystko po generalnym remoncie+32a działki+budynek gospodarczy oryginalny z
piaskowca-360000zł-cena okazyjna-pilne! - 609 802 821

DO wynajęcia lokal 70m2 na parterze w ścisłym centrum w Jeleniej
Górze przy ul. Długiej 3. Duża
witryna i wejście od ul. Długiej.
Sala sprzedaży, pomieszczenie
socjalne, wc. - 601 554 392
DO wynajęcia lokal hand-usługowy, centrum Cieplic, wszystkie
media, 56m2, cena 1290 zł brutto
tel. 514 529 113
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DO wynajęcia lokal usługowy w
centrum Cieplic k.Kościoła. 56m2.
Cena 1 350 PLN brutto. Tel. 514
529 113
GARAŻ do wynajęcia w bloku
ul. Kiepury 45b w Jeleniej Górze.
Garaż dwustanowiskowy, osobne
wjazdy-250zł z czynszem. - 605
139 744
MAM do wynajęcia lokal 57m2 za
700 zł+kaucja, dobra lokalizacja
tel. 881 761 207
SPRZEDAM - wynajmę - Pawilon
handlowy ok. 120m2 + działka
400m2 ul. Noskowskiego tel. 509
175 230, 509 175 231
TANIO wynajmę halę magazynową o pow. 500m2 w tym 80m2
pomieszczenie socjalne. Hala
ogrzewana, obiekt monitorowany,
ochrona 24/7, ogrodzone. Cena
dotyczy za m2 netto. ul. Karola
Miarki 18d . - 601 057 718

POZOSTAŁE
CHCĘ WYNAJĄĆ

POSZUKUJĘ garażu do wynajęcia na terenie Jeleniej Góry.
Najchętniej murowany, z prądem.
- 514 757 100

POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

DUŻY salon z balkonem 1000
zł. - Witam mam do zaoferowania
wynajem mieszkania przy ul Głowackiego. Mieszkanie składa się
z dużego salonu z wyjściem na
balkon, kuchni ze stołem, łazienki i
przedpokoju. W pobliżu Biedronka
i przystanek - 608 326 474
POMIESZCZENIE/GARAŻ - do
wynajęcia! Pomieszczenie/garaż
o wymiarach szer. 3 mb x dł. 7,70
mb x wys.3 mb ,przy ul. Lubańskiej 1 na terenie prywatnym
- monitorowanym. - 513 048 105

Znajdziesz nas m.in.:

Tesco Cieplice, ul. Wolności; Sanatorium
Agat - Cieplice; Uzdrowisko Cieplice Cieplice; Sanatorium MSW - Cieplice; CM
Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83; Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa,
Objazdowa; Sanepid; Hurtownia Renoma
- Jelenia Góra ul. Wolności; Medicta
- Jelenia Góra ul. Wolności; Solarium Jelenia Góra ul. Wolności; Stowarzyszenie
Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności
28; Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze;
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego; Przychodnia Zdrowie - Jelenia
Góra ul. Mostowa; Pasaż Grodzki
Ratusz; Delikatesy DD - Jelenia Góra ul.
Solna; Hotel Europa - Jelenia Góra ul.
1 Maja; Smakosz; Restauracja Relax Jelenia Góra ul. 1 Maja 60; Przychodnia
Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego; Szpital Jelenia Góra ul. Ogińskiego; Ginekomed
- Jelenia Góra ul. Kiepury; Hurtownia
Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola; Hurtownia
Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola; Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola; Urząd Miasta
- Jelenia Góra ul. Sudecka 29; Urząd
Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych;
Starostwo; Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5; Hurtownia
Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego
56; Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola
Miarki; Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola
Miarki42; Jeleniaplast - Jelenia Góra ul.
Społdzielcza; Draexlmaier; Nowa Zorka
Rembud; Piwiarnia Warecka - Jelenia
Góra Rynek; Pub Belfast - Jelenia Góra
Rynek; DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska; Szkoła tańca Kurzak-Zamorski; Pub
Spokojnej Starości; DD Wincentego Pola;
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności; Arnika Pl Piastowski; Jelfa; Biuro
Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy;
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Miasto na niebiesko

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu był obchodzony 2
kwietnia. Z tej okazji społeczność związana ze Specjalnym
Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym postanowiła wyjść
z oświatowych murów i zaprezentować się mieszkańcom
w centrum Jeleniej Góry. W trakcie marszu dominował
niebieski kolor – symbolizujący autyzm.
Jak podkreślali organizatorzy,
marsz ulicami miasta miał na celu
zwiększenie świadomości mieszkańców.
- Autyści są wśród nas, dają sobie
świetnie radę. Możemy razem
z nimi być i jestem dumny, że
nasi uczniowie postrzegają to jako
normalność - powiedział Romuald
Szpot, dyrektor SOSW przyznając,
że tak naprawdę problem mają
pełnosprawni, którzy nie akceptują niepełnosprawnych, a nie na
odwrót. - My nie mamy żadnego
problemu z naszymi uczniami - są
tacy, jacy są i za to ich kochamy.
Jeżeli ktoś uważa, że człowiek z
autyzmem jest kimś "innym", to jest
w wielkim błędzie - dodał dyrektor
placówki.
Autyści to często osoby o ogromnym potencjale intelektualnym i
świetnie sobie radzą w różnych
zawodach. Trzeba ich zrozumieć
i odpowiednio wykorzystać ich
potencjał - podkreślił R. Szpot.
W spotkaniu na Placu Ratuszowym brali udział rodzice, nauczyciele, przedstawiciele władz miasta,
uczniowie SOSW oraz przedszkolaki

z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 14.
Nie jest łatwo. Dziecko ma swoje
specjalne potrzeby - należy dużo
energii włożyć (rodzice, szkoła),
żeby osiągnąć jakiś sukces - wyznała Karolina Janiszak, mama
dziecka z autyzmem, która wzięła
udział w marszu. - Trzeba oswajać
społeczeństwo, dużo o tym mówić,
czasem nawet z rodziną i przyjaciółmi. Takie dni jak Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu są bardzo
ważne, bo jest potrzeba, aby było
ich widać. Ludzi z autyzmem jest
coraz więcej - mówiła K. Janiszak,
która jest również nauczycielką w
SOSW. - Moje dziecko zrobiło duże
postępy - od takiego, które zupełnie
nie mówiło, wycofało się - teraz
kończy ósmą klasę z czerwonymi
paskami. Będziemy aplikować do
technikum informatycznego, bo
mój syn ma zdolności matematyczne, a w autyzmie trzeba stawiać na
mocne strony dzieci, aby się skupił
na tym, co dobre - wyznała jedna
z mam biorących udział w akcji
podnoszącej świadomość.
Przemek Kaczałko

Marsz z Placu Ratuszowego przewędrował przez ulice: Konopnickiej, 1 Maja, Pocztową, Bohaterów Getta, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Matejki, Zamenhofa i zakończył
się przy jednej z trzech placówek SOSW w naszym mieście, przy ul. Grottgera.

Fot. Przemek Kaczałko
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