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Termy już za małe

Dariusz Stolarczyk
- Zbierane są oferty do przetargu na koncepcję rozbudowy Term
Cieplickich. - Mam nadzieję, że
pojawią się nowe pomysły, nowe
spojrzenie, w jakim kierunku mają
podążać Termy – informuje D.
Stolarczyk.
(Przemo)
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Pracownicy czekający na autobus nie mają gdzie się schronić podczas gorszej pogody

W strefie ludzie wciąż mokną
Wiaty przystankowe i zatoki autobusowe przy strefie przemysłowej zakładów Draexlmaier, Jelenia Plast i Zorce - czy
jest szansa, aby się pojawiły w tych miejscach? - Przecież
tam pracują tysiące ludzi, a zakłady odprowadzają potężne
podatki do kasy miasta – napisał do nas Czytelnik.
- Setki samochodów blokowanych jest przez kilka autobusów
pracowniczych a ludzie czekający
na przystankach mokną i marzną
bo nie ma w strefie ani jednej
wiaty. W dodatku do strefy prowadzi tylko jedna droga. To jakieś
nieporozumienie – twierdzi jeleniogórzanin i prosi o interwencję
w tej sprawie.
Uwaga dot yczy terenu przy
zakładach przemysłowych: Draexlmaier, Jelenia Plast i Zorka
w Jeleniej Górze. Ludzie pracujący w tych zakładach nie mają
gdzie schować podczas gorszej
pogody.
Rzecznik Miasta Jelenia Góra
Cezariusz Wiklik wyjaśnia, że
wiaty przystankowe są uzupełniane sukcesywnie. W najbliższym

Fot. Joanna Pasternak

O około 600 metrów ma się
powiększyć lustro wody w Termach Cieplickich, a więc około
50 proc. tego, co obecnie do
dyspozycji mają klienci. – Plany
mamy bardzo ambitne i chcemy
je teraz zweryfikować – mówi
Dariusz Stolarczyk, prezes miejskiej spółki.
Idea rozbudowy kąpieliska
wiąże się z ogromnym zainteresowaniem pobytem w Termach
Cieplickich, bowiem jak zaznaczył
prezydent Jeleniej Góry - w ciągu
trzech lat osiągnięto wynik (milion gości), który zakładano na 5
lat. - Widać, że nie mieliśmy dość
odwagi i wyobraźni projektując
Termy.Trzeba było robić dwa razy
większe, ale nie bardzo było gdzie,
a w tzw. międzyczasie zmieniły się
stany własnościowe – wyjaśnia
prezydent Jeleniej Góry Marcin
Zawiła.

czasie w sieci komunikacji MZK
powstaną trzy nowe. Również
w dzielnicy przemysłowej. Nie
sprecyzowano jeszcze w jakim
terminie wiaty w tej strefie zostaną zamontowane. Natomiast
temat budowy zatok przemysłowych jest bardziej skomplikowany, ponieważ powstały one dla
autobusów Miejskiego Zakładu
Komunikacyjnego ostatnio.
– Ich pojemność szacowano
w oparciu o planowany ruch
autobusów MZK, a są one często
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kierowania tam autobusów dłuż- przez inną organizację przejaz- Cezariusz Wiklik.
Joanna Pasternak
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

2017-06-23 godz. 23.00 - 2017-07-29 godz. 16.00
PRACA
DAM PRACĘ

Brukarz - drogowiec do Niemiec

Do nowego sklepu - 14 zł/h - Poszu-

- Poszukujemy brukarzy i robotni-

kujemy pracowników do nowo otwie-

Agencja Ochrony zatrudni pra-

ków drogowych do pracy na terenie

ranego sklepu na terenie Jeleniej

cownika ochrony z terenu Jeleniej

Niemiec. Atrakcyjne wynagrodze-

Góry stawka 14 zł/h Wolne stano-

towych poszukuje osób na stano-

Góry i okolic. Tel. w godzinach 9-15

nie, opłacone pensjonaty. Zainte-

wiska : - kasjer - pracownik działu

wisko Doradcy Oferujemy: - um. o

- 609 486 000

resowanych prosimy o nadesłanie

Barman na sezon - Zatrudnimy

CV na biuro@ruben-bau.eu - Biuro

doświadczonego barmana na okres

czynne od pon. do pt 8-16, tel

2-3miesięcy. Restauracja mieści się

537576392/576033941/534188717

w Centrum JG. Atrakcyjne wynagro-

Cieśla - zbrojarz do Niemiec -

dzenie. Możliwość pracy na stałe.
Tylko poważne oferty od osób ze
znajomością branży. - 570 581 896
Biuro/administracja - Firma z
wieloletnim doświadczeniem poszukuje Pani do pracy w biurze. Umowa
o pracę. Wymagana znajomość
jęz. niemieckiego komunikatywnie.
CV wraz ze zdjęciem prosimy kie-

Poszukujemy cieśli-zbrojarzy-betoniarzy do pracy na budowie na
terenie Niemiec. Atrakcyjne wynagrodzenie, opłacone pensjonaty.
Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV na biuro@ruben-bau.eu Biuro czynne od pon. do pt 8-16, tel
537576392/576033941/534188717

tradycja Zapewniamy szkolenia.
Zapraszam do kontaktu. - 887

Doradca w Biurze Kredytowym
- Ogólnopolska Sieć Biur Kredy-

pracę na pełen etat - prywatny pakiet

092 997

medyczny Wymagamy: - wykształ-

Doradca klienta - Leroy Merlin w

cenie min. średnie - niekaralność -

Jeleniej Górze zatrudni doradców

502-506-074

klienta. Chętnych prosimy o wysyłanie cv na adres: akosin@leroymer-

Doświadczony kucharz: 3.500zł

lin.pl lub o pozostawienie swojego cv

- Poszukujemy do Zespołu Szefa

w Punkcie Info w markecie.
Doradca klienta - Zatrudnię pracownika doradca klienta w sklepie
Jelenia Gora. Praca w godz. 12:00
do 17:00. Kobieta 20-40 lat wysoka
kultura osobista komunikatywność.

rować na adres info@iwo-bau.eu -

Dam pracę dla brukarza od zaraz,

Oferty milatrendy.obuwie@gmail.

756 464 557

stawka 20 zł/h tel. 784 768 300

com - 794 900 588

Kuchni. Oferujemy stałą umowę.
Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatną opiekę medyczną i szkolenia. Dwór Korona Karkonoszy w
Sosnówce k. Karpacza. Tel. w godz.:
10.00-19.00 - 605 144 021

Dr. Schneider poszukuje magazynierów. Wymagamy uprawnień do
obsługi wózków widłowych. Praca
w systemie trzyzmianowym. Atrakcyjne dodatki do wynagrodzenia,
comiesięczne premie i bezpłatny
dojazd. - rekrutacja@dr-schneider.
com
Dr. Schneider zatrudni pracowników produkcyjnych. Praca na trzy
zmiany. Kobiety i mężczyźni w każdym wieku. Comiesięczne premie
i dodatki. Bezpłatny dojazd z Jeleniej Góry i okolic. - rekrutacja@drschneider.com
Dysponent - Dr. Schneider
poszukuje osoby na stanowisko dysponenta w dziale logistyki. Głównym
wymogiem jest znajomość języka
niemieckiego w mowie i piśmie. Mile
widziane doświadczenie na podobnym stanowisku. - rekrutacja@drschneider.com
Dyspozytorka - Stowarzyszenie Sudety Taxi poszukuje Pań do
pełnienia funkcji dyspozytorki. Mile
widziane studentki i rencistki. - 609
930 324
Dyspozytorka taxi Sudety poszukujemy panie na stanowisko
Dyspozytorki . praca przy komputerze, przyuczmy. - 667 329 548
Firma Bayer + Riedl Personalservice GmbH zatrudni samodzielnych Elektryków z komunikatywną
znajomością j.niemieckiego. Miejsca
pracy : Norymbergia Liczba wolnych
miejsc pracy 20 - 882 067 218
Firma zatrudni na umowe o prace
pracownika pomocniczego w produkcji z umiejętnością obsługi
wózków widłowych. Mile widziane
orzeczenie o niepelnosp - 609
492 718
Firma zatrudni na umowę o prace
mechanika - ślusarza remontowego.
Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności. - 609 492 718

Hotel Artus zatrudni pracownika
działu technicznego na pełny etat.
CV na adres manager@hotelartus.
pl - 757 616 345
Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni na okres wakacyjny ratowników z uprawnieniami WOPR i
KPP. CV proszę wysyłać na email
: basen.karpacz@golebiewski.pl
lub osobiście do działu kadr. Tel.
503 011 955
Hydraulicy i elektrycy Niemcy Niemiecka firma poszukuje do pracy
w Niemczech elektryków i hydraulików. Język niemiecki mile widziany.
Zatrudniamy na niemiecką umowę o
prace. Więcej informacji pod numerem telefonu: 721 360 899
JG - pracownik nowego sklepu Poszukujemy pracowników działu
kas,działu tradycja Stawka 15 zł/
brutto/h Student/Uczeń 13 zł/netto/h Pozostali 11,30 zł/netto/h Oferujemy szkolenia, pracę na pełny
etat. CV m.maslanka@argenta.pro
- 887 092 997
Kasjer/sprzedawca Jelenia
Góra - Praca markecie w Jeleniej
Górze Umowa zlecenie, atrakcyjna
stawka godzinowa od 13zł brutto/h15,5zł brutto/h. Wymagana aktualna
książeczka sanepid oraz ukończony
18 rok życia. Kontakt 510 162 090
Kelner/ka - Metafora - Metafora
Pub&Restaurant zatrudni osoby do
pracy na stanowisku kelner/ka. CV
wraz ze zdjęciem można złożyć osobiście lub wysłać na adres e-mail
nowy.tlen.pl izabela.jacak@o2.pl tel.
668 331 624
Kelner/kelnerka - Pałac Margot w Karpaczu zatrudni kelnera,
kelnerkę na stałe. Mile widziane
doświadczenie. Możliwość współpracy także z osobami uczącymi
się lub studiującymi. CV na e-mail
marketingpalac@gmail.com - 609
179 679

Firma Zyguła zatrudni sprzedawcę
do Delikatesów Mięsnych w Jeleniej Górze. Zapewniamy umowę
o pracę, atrakcyjny system wynagradzania, system pracy do uzgodnienia, pakiet szkoleń. Kontakt
604-315-518 - 663 374 364

Kelner/kelnerka Sorrento
- praca dla kelnera lub kelnerki z
dużym doświadczeniem i ze znajomością języka obcego. Wiek
minimum 24lata, wysoka kultura
osobista i zdolności organizacyjne
będą dodatkowym atutem. CV wysyłać na mail - kontakt@sorrento.pl

FX Sport Sp. z o.o. zatrudni Grafika
komputerowego. Wymagana znajomość Adobe Illustrator oraz języka
angielskiego. Informacje w siedzibie firmy przy ul. Waryńskiego 23 w
Jeleniej Górze. - 513 153 665

Kelnerki Karpacz - Przyjmę do
pracy kelnerki do Restauracji w
Karpaczu od zaraz dobre warunki
pracy praca stała i sezonowa - 514
475 146

FX Sport Sp. z o.o. zatrudni pracowników do przygotowywania elementów odzieży dla szwalni. Informacje
w siedzibie firmy przy ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej Górze. - 513
153 665
FX Sport Sp.z o.o. zatrudni Szwaczki
z doświadczeniem, jak i do przyuczenia. Informacje w siedzibie firmy
przy ul.Waryńskiego 23 w Jeleniej
Górze. - 513 153 665

Kierowca międzynarodowy C+E.
- Zatrudnię kierowcę C+E. Jazda w
kółkach PL-UK-PL. Czas 1 kółka
4-6 dni i pauza. Załadunki w jednym
miejscu. Szczegóły wyjaśnię telefonicznie. - +48 791635180
Kierowca Taxi - Sudety Taxi
Jelenia Góra 196 60, przyjmie do
współpracy kierowców z własnym
pojazdem - 665 665 722

Hotel *** Tango w Jeleniej Górze
zatrudni kelnera/kelnerkę na umowę
o pracę. Praca stała, dobre zarobki.
Prosimy przesyłać CV i LM na adres
kierownikgastrodg@onet.pl, tel. 695
553 935

Kierownik Dz. Organiz. i Kadr
- Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU poszukuje osoby do
pracy na wskazane stanowisko.
Więcej informacji na: http://www.
uzdrowisko-cieplice.pl/pl/rekrutacja
CV - rekrutacja@uzdrowisko-cieplice.pl telefon: 501 192 258

Hotel Artus w Karpaczu zatrudni
recepcjonistę na pełny etat. CV proszę wysyłać na adres manager@
hotelartus.pl - 757 616 345

Kierownik Działu Org. i Kadr
- Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. Grupa PGU zatrudni na wskazane
stanowisko. - 501 192 258
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KUPON RABATOWY
NA DOWOLNY PROGRAM
Jelenia Góra, Al. Jana Paw³a II 49
(obok galerii Sudeckiej i KFC)
Kierownik Wytwórni Betonu -

Murarz do Niemiec - Poszuku-

Firma BT Topbeton poszukuje do

jemy murarzy do pracy na terenie

zakładu w Sadach Dolnych osoby
na stanowisko: Kierownik Wytwórni
Betonu. Oferty zawierające CV i
list motywacyjny prosimy kierować

Niemiec w budownictwie mieszkaniowym. Atrakcyjne wynagrodzenie,
opłacone pensjonaty. Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV
na: biuro@ruben-bau.eu - Biuro

na adres: ul. Bierzarina 45, 66-400

czynne od pon. do pt 8-16, tel

Gorzów Wlkp. lub e-mailem : sekre-

537576392/576033941/534188717

tariat@bt.topbeton.pl

Nieduży hotel zatrudni recepcjo-

Kucharz Karpacz 5000 PLN netto
- Pilnie zatrudnimy kucharza do
pracy do kuchni w Karpaczu. Wynagrodzenie 5000 PLN netto, praca na

nistów oraz kierownika. Wymagana
wysoka kultura osobista, wykszt.
min. średnie. Preferowane młode,
energiczne osoby z okolic Szklarskiej Por. email: klimpar@klimpar.

umowę. CV na e-mail : rkgut@inte-

com.pl - 693 396 767

ria.pl - 503 011 950

Niemiecka firma zatrudni od

Metafora Pub&Restaurant

zaraz pracownika budowlanego z

zatrudni osoby do pracy na stanowisku kucharz. CV wraz ze zdjęciem
można złożyć osobiście lub wysłać
na adres e-mail nowy.tlen.pl izabela.
jacak@o2.pl Więcej info. pod nr tel.
668 331 624
Mobilny doradca w Nest Banku
- Zatrudnię na umowę o pracę na
czas nieokreślony stała pensja plus
premia osobę do obsługi klienta.
Do dyspozycji samochód, kompu-

językiem niemieckim do pracy w
Niemczech na budowie w regionie Stuttgart. Więcej informacji pod
numerem tel.: 721 360 899
Oferujemy prace na produkcji
z darmowym zakwaterowaniem,
umowa o pracę zaliczki po tygodniu,
bonusy do podstawowego wynagrodzenia. Przyjmiemy każdego kto ma
chęci do pracy. Praca bez doświadczenia. - 531 269 733
Ogrodnik/pracownik gospodarczy - Poszukujemy ogrodnika,

ter, telefon. Praca od zaraz. E mail

złotą rączkę do pracy w Maciejo-

praca15@go2.pl - 501 576 052

wej. Godziny pracy do ustalenia

Montażysta okien-pomocnik Zatrudnimy mężczyznę do pracy
jako montażysta okien (pomocnik
montażysty) .Wymagane prawo
jazdy Kat"B". Umowa o pracę pełen
etat. - 513 151 261

5-6 godzin dziennie. Kontakt 501
418 553
Operator strugarek Weinig Zatrudnię operatora strugarek czterostronnych na umowę o pracę.
Finansowe wynagrodzenie do
uzgodnienia - 515 173 656

Opieka - podstawowy niemiecki Szukam zmienniczki z podstawową
znajomością j. niemieckiego i prawem jazdy do opieki nad seniorką
poruszającą się za pomocą rollatora. Wyjazd od 07.08. na 6 tygodni.
- 721 177 679
Opieka - podstawy niemieckiego
- Szukam opiekunki od 17.07 na
dwa miesiące do chodzącej spokojnej Pani mieszkającej w Wehr.
Bardzo lekkie, sprawdzone zlecenie,
wymagane podstawy niemieckiego
i prawo jazdy. Stawka 1100€ netto,
umowa - 721 177 679
Opieka 1450€ netto! - Poszukuję
zmienniczki z dobrą znajomością
j. niemieckiego i prawem jazdy do
opieki nad seniorką we Frankeneck.
Wymagany transfer liftem, podopieczna zdrowa umysłowo. Umowa
zlecenie. - 721 177 679
Opieka 1500€ netto! - Szukam
opiekunki z dobrą znajomością j.
niemieckiego i prawem jazdy do
leżącej, sprawnej umysłwo seniorki
we Fraankeneck. Wyjazd 05.08 na
6-8 tygodni. Własne mieszkanie dla
opiekunki, internet. - 721 177 679
Opieka dobry niemiecki 1450€ Podopieczna leżąca do transferu
windą, mieszka sama, wymagana
dobra znojomość j. niemieckiego i
prawo jazdy. Dla opiekunki samochód, własne mieszkanie i internet,
wyjazd od 27.07 na dwa miesiące.
- 72117679
Opieka nad osoba starszą
- Potrzebna pani do opieki nad
kobieta w podeszłym wieku. Istnieje
możliwość wspólnego zamieszkania
w ładnej kamienicy. - 693 140 125

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Opieka nad osobami starszymi!
- Firma Veritas poszukuje opiekunek osób starszych w Niemczech!
Wynagrodzenie do 1700 euro netto.
Zwrot kosztów podróży. Zgłoś się
do nas i wyjedź do pracy już dziś!
Numer telefonu:534 269 240
Opieka nad seniorami- kurs niem.
- Promedica24 zaprasza do udziału
w kursie j.niemieckiego w Jeleniej
Górze dla opiekunek osób starszych. Pozostały ostatnie miejsca!
Po kursie praca w Niemczech gwarantowana. - 519 690 458
Opieka Niemcy - Opiekunka do
bardzo miłej Pani Ilse, 85 lat. Od
08.08.2017 r. na 6-7 tygodni, z podstawowym j. niemieckim. 1100 € +
zwrot kosztów przejazdu. - 75 783
51 82 lub 721 177 679
Opieka Niemcy - Zatrudnię opiekunkę do Niemiec od 31.07.2017 r.
do Hessheim na 2 miesiące ,do podopiecznej 75 lat. Wymagany komunikatywny j.niemiecki.1250€ + zwrot
kosztów przejazdów 150 € - 75 783
51 82 lub 721 177 679
Opieka w Niemczech - Legalna
praca od zaraz. Wynagrodzenie
minimum 1300e plus 150e zwrot
za dojazd. Wymagana kom. znajomość języka. Szczegółowe info
pod nr tel. zapraszamy. Nie pobieramy żadnych opłat ani prowizji. 511 844 939
Opieka w Niemczech - Legalna
praca przy opiece w Niemczech dla
Pań i Panów. Wynagrodzenie od
1300 e w górę oraz 150 e zwrot za
dojazd. Szczegółowe info pod nr tel.
Nie pobieram żadnych opłat ani prowizji. Zapraszamy. - 511 844 939
Opieka -wyjazd na miesiąc - Szukam zmienniczki do mobilnej Pani
z demencją w Heidelbergu. Sprawdzona oferta, praca od 24.07 do
25.08, stawka 1240€ netto, wymagany koomunikatywny niemiecki. 721 177 679
Opiekunka do Niemiec od
02.08.2017 r. do Pana Herberta.
Wyjazd na 6-8 tygodni za 1250€ +
zwrot kosztów przejazdu. Wymagana komunikatywna znajomość
j. niem. - 75 783 51 82 lub 721
177 679
Opiekunka do Niemiec od
27.07.2017 r. na 8 tygodni. 1350€/
miesiąc + 150€ zwrot kosztów
podróży. Wymagana dobra znajomość j. niem. Opieka i pielęgnacja
Pani 84 lata, Mieszka sama w domu
jednorodzinnym - 75 783 51 82 lub
721 177 679
Opiekunka do Pana Herberta od
31.07.2017 r., niepaląca z komunikatywnym j. niemieckim. Wyjazd na
6-8 tygodni 1250€/miesiąc netto +
zwrot kosztów przejazdu. - 75 783
51 82 lub 721 177 679

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Opiekunka do Pani Marlies od

Pilnie zatrudnię pracownika do

Praca na budowie - Firma z ponad

10.08.2017 r. z komunikatywnym j.

prac rozbiórkowych w Belgii. Umowa

25-letnim stażem zatrudni pracowni-

niemieckim, bez nałogów.Wyjazd na

o prace, od 11 do 13 Euro za

ków do wykończeń wnętrz, a także

6-8 tygodni za 1250€ + zwrot kosz-

godzinę. Prawo jazdy kat B. Znajo-

elewacji i innych prac budowlanych

tów przejazdu. - 75 783 51 82 lub

mość języka ang - 608 454 343

na terenie jeleniej Góry. Nawiążemy

Pilnie zatrudnię pracownika do

również współpracę z brygadami.

721 177 679
Opiekunka od zaraz 1250€ Poszukuję opiekunki z komunikatywnym niemieckim do seniora w
Hanoverze. Podopieczny porusza
się o rolatorze i wózku inwalidzkim,
mieszka ze zdrową małżonką, miejsce sprawdzone. Umowa zlecenie.
- 72117679
Opiekunka w Niemczech 1230€
- Szukam zmienniczki z komunikatywną znajomością niemieckiego
do mobilnej podopiecznej w Weil
am Rhein. Pani mieszka sama ma
początkową demencję, nie wstaje
w nocy, nie nosi pieluch, dostępny
internet. - 721 177 679
Opiekunka z prawem jazdy 1350€
- Pilnie poszukiwana opiekunka do
seniorki po wylewie. Podopieczna
jest całkowicie leżąca, waży 45 kg.
Mieszka w Mannheim, wymagana
dobra znajomość j. niemieckiego
i prawo jazdy, umowa zlecenie. -

pracy na produkcji przy plastikach
w Belgii. Umowa o prace, od 11 do

Praca na dziale lady/tradycja

13 Euro za godzine. Prawo jazdy kat

od zaraz w Jeleniej Górze- bez

B. Znajo - 608 454 343

doświadczenia. Wymagana ksią-

Polska firma budowlana poszukuje doświadczonych operatorów
koparki z uprawnieniami-praca
w na terenie Niemiec. Atrakcyjne
wynagrodzenie, opłacone pensjonaty. Prosimy o nadesłanie
CV na: biuro@ruben-bau - Biuro

tania. Może być pół etatu. Więcej
informacji pod nr 603 914 643.
Pomoc kuchenna Karpacz Zatrudnię zorganizowaną osobę
w charakterze pomocy kuchennej.
Praca w restauracji w centrum Karpacza. Stawka 14 zł netto/h. - 793

opiekunki osób starszych na terenie

na stanowisko pomocy kuchennej.

Niemiec. Atrakcyjne wynagrodzenie

Chętnie zatrudnimy osobę zareje-

1100€ do 1400€, umowa zlecenie,

strowaną w UP w wieku do 30 lat lub

pełny pakiet ubezpieczeń, przewo-

50+ na umowę o pracę. Wymagana

zy(transfer), opieka koordynat - 75

książeczka Sanepidowska i dyspo-

783 51 82 lub 721 177 679

zycyjność. - 570 581 896

Opiekunki do Niemiec - Firma

Poszukuje pomocników dla płyt-

Respekt zatrudni opiekunki osób

karza może być z Ukrainy, płacę

starszych na terenie Niemiec.

15-20zł/godz. Dzwonić po 17.00.

Legalne zatrudnienie na umowę

Tel. +48 530456748

zlecenie, pełny pakiet ubezpieczeń.

Poszukujemy pracowników

przygotowywanie śniadań w godzinach 6.30 do 12.00 - 508 030 859
Pilnie zatrudnię dekarza i pracownika do elewacji w Belgii. Umowa o
prace, od 11 do 13 Euro za godzinę.
Prawo jazdy kat B. Znajomość
języka ang - 608 454 343
Pilnie zatrudnię murarza w Belgii.
Umowa o prace, od 11 do 13 Euro
za godzinę. Prawo jazdy kat B. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego. - 608 454 343
Pilnie zatrudnię posadzkarza w
Belgii. Umowa o prace, od 11 do 13
Euro za godzinę. Prawo jazdy kat B.
Znajomość języka angielskiego lub
niemi - 608 454 343
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zaraz dla brukarza i pomocnika brukarza, stawka do 20 zł/h netto tel.

dla opiekunek osób starszych w

Karpaczu zatrudni panią do sprzą-

Zatrudnimy doświadczoną osobę

pensjonacie, zakres obowiązków

Praca od zaraz - Dam pracę od

Praca Opieka Niemcy - Praca

Respekt w Bolesławcu zatrudni

nimy Panią na 1/2 etatu w małym

162 090

Pomoc hotelowa - Pensjonat w

Pomoc kuchenna od zaraz -

Pensjonat w Karpaczu - Zatrud-

wynagrodzenie 15zł brutto/h. - 510

537576392/576033941/534188717

Opiekunki do Niemiec - Firma

51 82 lub 721 177 679

zlecenie, elastyczny grafik pracy,

784 768 300

177 026

Zapraszamy do kontaktu. - 75 783

żeczka sanepid. Oferujemy umowę

czynne od pon. do pt 8-16, tel.

721 177 679

Wyjazdy od "zaraz" na 6-8 tygodni.

Info. 508 936 573

ogólnobudowlanych do pracy na
terenie Niemiec. Atrakcyjne wynagrodzenie, opłacone pensjonaty.
Zainteresowanych prosimy o nadesłanie CV na biuro@ruben-bau.eu Biuro czynne od pon. do pt 8-16, tel
537576392/576033941/534188717
Poszukuję opiekunki do osoby
starszej w Cieplicach. Wszelkie
informacje pod nr tel. 793 150 007

Niemczech. Sprawdzone miejsca/
legalne zatrudnienie/wysokie składki
ZUS/komfortowe przejazdy. Osoby
powinna cechować empatia, cierpliwość i życzliwość wobec seniorów.
- 734 427 734
Praca przy opiece Niemcy Poszukuje kobiety do pracy w Niemczech, przy opiece nad starszym
dziadkiem, w miejscowości Düren.
Płatne tygodniówki 300€/tyg. Wymagane: komunikatywna znajomość
j.niemieckiego. Więcej informacji
pod nr tel. 666 242 432
Praca w Centrum Fitness - Centrum Fitness w Galerii Sudeckiej
poszukuje osób na stanowisko
obsługa klienta oraz trener personalny. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego
lub na: wyzwanie@fabryka-formy.
pl - 535 354 567

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 Skłodowskiej-Curie 13/2

Praca. Specjalista ds. Obsługi i

Pracownik produkcyjny - montaż

Praca na dziale kas od zaraz w Jele-

Sprzedaży - Miejsce pracy: Jele-

- Dr. Schneider zatrudni pracowni-

niej Górze -market na ul. Jana Pawła

nia Góra Opis stanowiska: Kontakt

ków produkcyjnych na montażu -

II. Bez doświadczenia. Wymagana

z klientami w celu przedstawienia

książeczka sanepid. Umowa zlece-

oferty handlowej Monitorowanie

nie, elastyczny grafik pracy, wyna-

operacji na rachunkach obroto-

Praca w markecie - od zaraz -

grodzenie 15,5zł brutto/h - 516
302 259
Praca. Dziennikarz - Jesteś ciekawa(y) świata, żyjesz problemami
Jeleniej Góry i okolicy? Jesteś kre-

wych Osiąganie założonych celów
sprzedaży Wymagania: Wysoce
rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zorientowanie na

praca od zaraz. Praca w systemie
trzyzmianowym. Pełny etat, umowa
o pracę, bezpłatne dojazdy, bogaty
pakiet socjalny, comiesięczne premie - rekrutacja@dr-schneider.com
Produkcja opakowań drewnianych - Zakład w Miłkowie zatrudni
osoby do produkcji opakowań drew-

klienta Zorientowanie na osiągnie-

nianych. Zapewniamy stabilne

cie wyznaczonego celu Nie wyma-

zatrudnienie, terminowe atrakcyjne
wynagrodzenie, pracę w syst.1zmianowym;b.dobre warunki pracy.

Praca - ulotki - Poszukiwana

atywna(y)? Lubisz wyzwania? To

osoba do roznoszenia ulotek. Praca

propozycja dla Ciebie! Miejsce

dorywcza lub na stałe. Zaintere-

pracy: - Jelenia Góra i/lub Kotlina

gamy doświadczenia Oferujemy:

sowane osoby proszę o kontakt

Jeleniogórska. Wymagania: Od

Atrakcyjne wynagrodzenie - pod-

e-mailowo madlendan@gmail.com

kandydatów oczekujemy: - samo-

stawa oraz wysokie premie oparte

CV: biuro@kador.pl - 605 315 155

lub telefonicznie, pod numer 661

dzielności i kreatywności w wyszu-

Profi Credit Polska S.A. - Dodat-

kiwaniu tematów i ich realizacji

na osiągniętych wynikach Premie

937 548
Praca dla fryzjera/fryzjerki - przyj-

- dobrej polszczyzny oraz łatwości

miemy do zakładu fryzjerskiego,
osobę z doświadczeniem, bardzo
dobre warunki. - 757 522 276
Praca dla Hydraulika - Niemcy Niemiecka firma zatrudni do pracy
w Niemczech hydraulika-wymagana
znajomość języka niemieckiego w
stopniu komunikatywnym, ubezpieczenie społeczne, płacę ustaloną
na warunkach niemieckich, umowa

pisania - dyspozycyjności i zaangażowania w pracę - znajomości podstawowych zasad fotografii - chęci

sprzedażowe Umowę o pracę lub
zlecenie, własna działalność mile
widziana Szanse rozwoju kariery w
obrębie firmy Przyjazną atmosferę

do pracy i nauki Oferujemy: - przy-

pracy Oferty z CV prosimy kierować

jazną atmosferę pracy - możliwości

do 10.08.2017 na adres: rekruta-

rozwoju i kształcenia (dziennikar-

cja@jelonka.com – z hasłem „Han-

stwo prasowe, portal internetowy) -

dlowiec”. - rekrutacja@jelonka.com

pracę w dynamicznym, kreatywnym
zespole - atrakcyjne wynagrodzenie - umowę o pracę lub zlecenie,

Prace gospodarcze - Witam,
poszukuję Pana do prac gospodar-

kowe zajęcie w branży finansowej
- nie wymagamy doświadczenia nauczymy - zadzwoń lub wyślij SMS:
praca - Tel. 668-682-335
Programista sterowników PLC
- Dr. Schneider zatrudni Programistę: programowanie sterowników
PLC, systemów wizyjnych Keyence/BVS Balluff/Cognex, konfigurowanie podzespołów stanowisk
montażowowych, rysowanie schematów elektrycznych - rekrutacja@

własna działalność mile widziana

czych. Godziny pracy do uzgodnie-

- zarobki adekwatne do zaanga-

nia. Prywatna posesja na terenie

Praca dla opiekunek/opieku-

żowania w pracę Osoby zaintere-

Jeleniej Góry. Pan musi być zmo-

nów - Opiekunki i opiekunowie

sowane prosimy o przesłanie CV

praca w Niemczech! Bardzo dobre

oraz listu motywacyjnego na adres:

toryzowany. Proszę dzwonić pod

warunki zatrudnienia. Wymagana

rekrutacja@jelonka.com Zastrze-

min. komunikatywna znajomość

gamy sobie prawo do kontaktu tylko

j.niemieckiego. Senior24, Groszowa

z wybranymi osobami. Oferty należy

Praca przy porządkowaniu placu po

22a (za Biedronką) tel.757141099

przesyłać do 10.08.2017 roku. -

budowie i może jako pomocnik. 10zl

doświadczenia, przyuczę tel. 75

pn.pt. 9-15. - 757 141 099

rekrutacja@jelonka.com

za godzinę. - 697 104 455

75 334 46

o prace - 721 360 899

numer 501 418 553
Prace pieczątkowe (Dorywcza) -

dr-schneider.com
Przyjmę do pracy - Dom Wczasowy "Anna" w Karpaczu przyjmie do pracy osoby na stanowisko
recepcjonisty. - 665 556 042
Przyjmę do pracy mechanika
samochodowego, może być bez

ROZMAITOŒCI
og£oszenia

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

Przyjmę do pracy mechanika
samochodowego, może być bez
doświadczenia, przyuczę tel. 75
75 334 46
Przyjmę do pracy mechanika
samochodowego, przyuczę tel. 75
75 334 46
Przyjmę do pracy na budowie .
Więcej informacji udzielę telefonicznie. - 514 168 845
Przyjmę do pracy na stanowisko
barmanka, tel. 75 76 641, Jelenia
Góra, ul, K. Miarki - 504 272 623
Przyjmę osobę na staż do sklepu
z biżuterią. Dodatkowe informacje o stażu proszę dzwonić. - 518
142 447
Przyjmę to pracy od zaraz kucharzy i pomoce kuchenne do Restauracji w Karpaczu dobre warunki pracy
umowa - 514 475 146
Recepcjonista - Hotel Las Zatrudnimy na umowę o pracę na
bardzo dobrych warunkach recepcjonistę/recepcjonistkę w Hotelu
LAS w Piechowicach. Komunikatywność, doświadczenie w hotelarstwie
i w pracy z ludźmi mile widziane! 668016404 palewicz@hotel-las.pl
Recepcjonista/ka do hotelu
- Perła Karkonoszy w Karpaczu
zatrudni na stałe i dodatkowo. Mile
widziana znajomość j. angielskiego
lub niemieckiego. Cv proszę wysyłać na e-mail lub kontakt telefoniczny
609 179 679
Recepcjonistka - kelnerka Zatrudnię na stałe do Pensjonatu
Karkonoski w Karpaczu recepcjonistkę-kelnerkę. Kontakt: 502 333
379 lub biuro@karkonoski.com
Specjalista ds. kadr i płac - Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii "IZER-MED" Spółka z o.o.
w Szklarskiej Porębie pilnie zatrudni
pracownika - specjalista ds. kadr i
płac w wymiarze 1 etatu. Wymagane
doświadczenie na podobnym stanowisku. Mile widziana znajomość
programu kadrowo-płacowego Sage
Symfonia 2.0. tel. 75 754 71 14.
Sprzątanie Jelenia Góra - Firma
porządkowa zatrudni osoby do
sprzątania sklepu odzieżowego
w godzinach porannych w Galerii
Sudeckiej Praca codziennie co drugi
tydzień 3 dni wolnego Wynagrodzenie 550,00 zł.netto. - 732 918 358
Staż/praktyki w dziale jakości
- Dr. Schneider poszukuje na okres
wakacyjny studenta/studentki do
odbycia płatnego stażu/praktyk w
dziale jakości. Najchętniej osobę
studiującą zarządzania jakością lub
pokrewny kierunek. - rekrutacja@
dr-schneider.com

Studentkę lub inna osobę zatrudnię w sklepie branży spożywczomięsnej, praca podczas wakacji w
miesiącach wiosenno-letnich, 14 zł/h
na rękę, Cieplice tel. 517 800 376

Zatrudnię pomoc kuchenną.

Zbrojarz betoniarz - Drezno

Praca w Jeleniej Górze. Szczegó-

- Praca dla zbrojarzy, betoniarzy,

łowe informacje na pierwszym spo-

cieśli. Niemcy - Drezno. Na stałe,

Szukam niani do opieki nad roczna
dziewczynka u mnie w domu (blisko
centrum). Pon-pt, 8-9h dziennie.
Kwota do uzgodnienia. Praca na dluzej od sierpnia. - 669 304 301

779-554

tkaniu. Umowa o pracę. Stawka w
zależności od umiejętności. - 665Zatrudnię sprzedawcę (mile
widziane os. uczące się) na stoisko
w G.Sudeckiej. Proszę o przesyła-

Tłumacz języka niemieckiego
- Zadania: tłumaczenia ustne i
pisemne w przedsiębiorstwie przemysłowym. Wykształcenie wyższe,
biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, doświadczenie, wskazane orzeczen.
niepełnosprawności - 756471506,
zvioletta@simet.com.pl

nie cv na maila:annastopka@wp.pl.

Zatrudnię ekspedientkę w Kowar
- Firma Zyguła zatrudni sprzedawców do nowo otwartego sklepu mięsno-wędliniarskiego w Kowarach.
Oferujemy atrakcyjny system płacowy, system pracy do uzgodnienia, zapewniamy szkolenia. Kontakt
604-315-518

- 603499068; 607076325

Zatrudnię kierowcę do rozwozu
pierogów. Wzmagana książeczka
sanepidowska. Wszelkie informacje
pod nr tel. 505 116 700

Warunki pracy oraz godz. do ustale-

od zaraz. 10.000 zł/m-c. Wymagane doświadczenie: min. 5 lat.
Język niemiecki: mile widziany. CV
na info@persona-direktservice.pl 792 488 288
Zespół Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, zatrudni nauczyciela
plastyki i techniki w wymiarze 16/18

nia. - 608 490 110

etatu. Wymagania: studia magister-

Zatrudnię sprzedawcę do sklepu

skie oraz przygotowanie pedago-

- Zatrudnię osobę do obsługi klienta
w sklepie motoryzacyjnym. Najchętniej ze znajomością w branży motoryzacyjnej. Gryfów Śląski. Pilne.
Zatrudnimy Asystentkę Działu
Produkcji z bardzo dobrą znajomością jęz. niemieckiego, MS Office
(szczególnie Excel), wiedzą o procesach zachodzących w zakładzie
produkcyjnym. Znajomość SAP
mile widziana - rekrutacja@drschneider.com
Zatrudnimy asystentkę lub higienistkę stomatologiczną do pracy

giczne. Zatrudnienie od 01.09.2017
r. na podstawie umowy o pracę.
Informacje: tel. 75 717 22 06
Zlecę ułożenie kostki granitowej
120m2 tel. 784 768 300
Złota Rączka - Poszukuję Pana do
pracy w ogrodzie, wokół domu itd.
Praca przez cały rok. Stawka godzinowa 12,00 złotych. Pan musi mieć
auto. Kontakt 501 418 553

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ
Emeryt bez nałogów podejmie
pracę dozorcy placówki tel. 796
214 680

Zatrudnię kierowców kat. C tel.
503 158 604

w gabinecie stomatologicznym w
Jeleniej Górze. Prosimy o przesy-

MOTORYZACJA
CZĘSCI KUPIĘ

Zatrudnię kierowców z kategorią
C, operatora na koparko-ładowarkę
tel. 605 237 871

łanie zgłoszeń na adres mailowy:

Auto skup - Auto Naprawa - Szyb-

Zatrudnię Kucharkę do Pensjonatu w Szklarskiej Porębie, możliwe
zakwaterowanie. - 691 233 526
Zatrudnię monterów rusztowań.
Praca w Szwecji - +48 574240325
Zatrudnię na stanowisku spawacz/ślusarz. Gwarantuje dobre
warunki pracy w stabilnej firmie w
okolicy Karpacza. Daje możliwość
przyuczenia. - 660 632 779

kadry@stomatologiabezbolu.com.
pl - 756 456 367
Zatrudnimy doświadczonego
kucharza na umowę o pracę.
Restauracja w Centrum JG. Atrakcyjne zarobki, wymagana dyspozycyjność i gotowość podjęcia
ambitnej i wymagającej pracy - 570
581 896
Zatrudnimy kasjerów kasjerki
- Poszukujemy osób chętnych do

MOTORYZACJA
CZĘSCI SPRZEDAM
Opony od 13 do 19 cali od 20zl
- Posiadam praktycznie każdy
rozmiar opon do aut osobowych
i dostawczych w bardzo dobrych
cenach. Możliwy montaż - 697
104 455

Pawła II. Umowa zlecenie (15,50
brutto/h). Wymagania: 18 lat, ksią-

Auto złom auto skup 533533443

żeczka sanepidowska. - 514 458

- Dbamy o zadowolenie naszych

podjęcia pracy w Tesco na ul. Jana

Zatrudnię operatorów koparek
tel. 503 158 604

317

Zatrudnię pomoc kuchenną
do pracy w pierogarni. Ponad to
uczniów lub studentów na okres
wakacyjny. Wymagana książeczka
sanepidowska. Więcej szczegółów
pod numerem telefonu: 500 497 909
lub 505 116 700

konoska 102 - 572 969 717

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Zatrudnię operatora koparko
ładowarki, koparki, kierowcę kat.
C. Najchętniej na emeryturze - 602
487 174

Zatrudnię opiekunkę do Niemiec. Praca legalna na umowę zlecenie, pełny pakiet ubezpieczeń,
opieka koordynatora, przewozy.
Wymagana komunikatywna znajomość j.niemieckiego. Od 1100€1450€ netto. - 75 783 51 82 lub 721
177 679

ko-Profesjonalnie Łomnica ul. Kar-

Zatrudnimy kelnerki/kelnerów .
Pomoc kuchenna pilnie tel. kontaktowy 605 598 712 zapraszamy do
współpracy.

Klientów, bo wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna
transakcja może przerodzić się w
stałą współpracę.
Auto złom auto skup 794794104

Zatrudnimy Kucharza w "Chacie

- Zapamiętaj! Już dłużej nie musisz

Karkonoskiej" w Karpaczu. Z Polski

męczyć się sprzedażą swojego sta-

lub Ukrainy (zapewniamy zakwate-

rego samochodu, postaw na nowe

rowanie). Telefon kontaktowy Karol
- 721902939 - 601 771 986
Zatrudnimy od zaraz serwisanta
urządzeń grzewczych, wentylacyj-

auto! Dzwoń na 794794104 i sprzedaj nam swój stary samochód od
ręki i za gotówkę.
Auto złom auto skup 794794804

nych i klimatyzacyjnych. Szcze-

Auto złomowanie 511209408

góły pod numerem telefonu 757

Autozłomowanie 503503192

550 400

Autozłomowanie 787009777

maja2017
2017 r.r.
3129
lipca

Dbamy o zadowolenie naszych
Klientów, bo wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna
transakcja może przerodzić się w
stałą współpracę. - 500 403 803
Dbamy o zadowolenie naszych
Klientów, bo wiemy, że nasz profesjonalizm jest kluczem do ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna
transakcja może przerodzić się w
stałą współpracę. - 885 775 445
Kupie auta dostawcze busy - Skup
aut do 30 tys najlepsze ceny w jeleniej, własny transport gotówka od
reki 7 dni w tygodniu! - 697 104
455
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Opel Calibra 2.0 8V 93r - Mam
do sprzedania Opla Calibre w
ocynku z silnikiem 2.0i 8V (c20ne)
93r. Jestem drugim właścicielem.
OC do 04.2017r przegląd aktualny. Stan dobry więcej informacji
po kontakcie. Cena 2500zł - 534
481 144
Sprzedam Daewoo Matiz r.1999,
0.8 Kat. przegląd do 22 czerwca
2018, ubezp. do 19.08.2017, złoty
2 tys. - 693902496, 0757672496
Sprzedam Forda Focusa 1.4
rok 1999. Ubezpieczenie do
25.07.2017 ale jest na raty wiec

Kupię każdą toyote do 2000 roku
- Witam skupuje wszystkie toyoty z
rocznika 1986-2000. Wysoka cena
skupu. Zadzwoń i zapytaj. Może ktoś
znajomy ma na sprzedaż ? Daj znać
i zarób. Zapłacę dobra prowizje za
każde kupione auto. - 791 701 834

możemy się dogadać. Przegląd

Kupie każde auto do 20tys zl - Skup
aut gotówka od reki legalnie własny
transport Konkretnie i szybko. - 697
104 455

el.szyby. podgrzew el. lusterka,8

Kupimy każde auto całe i uszkodzone - Skupujemy auta wszystkich marek uszkodzone i sprawne,
odbieramy własnym bezpłatnym
transportem przez 7 dni w tygodniu,
formalności załatwiamy na miejscu
w 15 minut, holujemy auta powypadkowe, zapraszamy - 881-225-859
Skup aut do 50 tys tel 691 035 913
my uczciwie wycenimy twoje auto
nasza firma skupuje samochody
osobowe i dostawcze wszystkie
marki oraz w każdym stanie skupujemy również samochody powypadkowe gwaran.
Skup aut od 2 tys do 30tys - Konkretnie, szybko z własnym transportem, legalnie. Auta osobowe i
dostawcze, 7 dni w tygodniu. Najlepsze ceny w mieście - 697 104 455
Skup aut osobowych oraz dostawczych płatność gotówka dobre ceny
formalności na miejscu zapraszam
- 721 912 463
Zapamiętaj! Już dłużej nie musisz
męczyć się sprzedażą swojego starego samochodu, postaw na nowe
auto! Dzwoń na 512512227 i sprzedaj nam swój stary samochód od
ręki i za gotówkę.

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Fiat Ducato 2.8 JTD 2005 r. - Mam
do sprzedania Fiata Ducato MAXI
128km, po wymianie progów. Samochód pali na dotyk, niskie spalanie,
wnętrze zadbane, webasto, elektryczne szyby, hak Cena 12900 zł
(do negocjacji) - wystawiam FV 505 247 196

04.01.2017 Stan licznika: 215895
Cena do uzgodnienia - 796 488
504
Sprzedam ładny VW Golf IV 1.6
2003 srebrny-perła. Klima, ESP,
pod. pow. wszystkie tarcze ham.i
klocki nowe. ubezp do 05.2018
4 lata temu spr. z Niemiec - 794
738 413
Sprzedam Mazda6 2,0 diesel
143 KM 2006 exlusive navi hak
czarne kombi, ubezpieczenie rejestracja 03.2018 po wymianie rozrządu fotele elektr - skóra Jelenia
Góra tel. 601 898 245
Sprzedam motor cross, stan
dobry więcej pod nr tel. - 661
429 408
Sprzedam Opel Astra 1,7TD
diesel 1997r. cena 800 zł tel. 536
315 317
Sprzedam Opel Vectra 2,0 diesel 2000r. + opony zimowe nowe
tel. 536 315 317
Sprzedam Volvo V40 2002r,
przebieg 213800km, paliwo benzgaz, bez korozji, dwa kompl. opon,
światła do jazdy dziennej, nowe
hamulce, cena 9500 zł do negocjacji tel. 506 984 440
Volkswagen Bora 1.6 1999r
- benzyna. Auto na chodzie w
dobrym stanie technicznym. Cena
4600 zl - 506 266 660
Volkswagen Sharan - Sprzedam auto z kompletem 7 siedzeń
auto w 100% sprawne więcej informacji pod tel. - 781 206 270
VW Golf V 2005 1,6 benzyna - w
bardzo dobrym stanie, cena 12 tyś
zł, więcej informacji pod telefonem
721 831 814
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og£oszenia
ROZMAITOŒCI

31 maja
29
lipca2017
2017
r. r.

Wulkanizaja Wyposażenie Full
- Sprzedam całkowite wyposażenie wulkanizacji, tj.; -Wyważarka
"Schenck ASG" -Montażownica "CEMB SM91" -Kompresor
"BELAMA 150L" -2 Podnośniki -2
Komplety kluczy pneumatycznych
-Inne narzędzia, kleje, od - 664
099 312

ANONSE
MATRYMONIALNE
Dobrze zasponsoruje krótkie
spotkania z ładną, niegrubą Panią
lub parą, do 35 lat lub fajny wyjazd
weekendowy tel. 576 218 177

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

Dachy-krycie, naprawa, obróbki,

Wynajmę - Posiadamy w swo-

Leasing | Kredyty Samochodowe

wentylacja, rynny, przeglądy 723

jej ofercie: - Recykling betonowy, -

- LEASING Pojazdów - również na

943 958

Recykling ceglany, - Humus (ziemia),

oświadczenie, od 1 dnia działalno-

Łazienki remonty wykończenia

- Piasek, Przyjmujemy ponadto: -

ści, z negatywną historią kredytową,

- Remontujemy mieszkania w peł-

gruz budowlany (ceglany, betonowy

na długi okres czasu! Pożyczki oraz

nym zakresie pod klucz. Wykonu-

itp.), - ziemię z wykopów, - kamienie

Kredyty Samochodowe - finanso-

jemy łazienki regipsy płytki gładzie

- 669 711 776

wanie w sumie nawet do 15 lat!

panele malowanie zabudowy ada-

Wynajmę sprzęt budowlany -

ptacje poddasz oraz wiele innych.

Posiadamy do wynajęcia: - koparki,

Oferujemy fachowe doradztwo i rze-

- koparko-ładowarki, - spycharkę

Lekka pożyczka - do 25 tys.

telną prace - 792 180 524

z laserem, - wywrotki - podnośnik

Zadzwoń - 502 723 783

Najtańsze usługi budowlane.

koszowy - ładowarki, - zestawy

Masz kredyt we Frankach? - Poma-

Remonty, wykończenia, elewacje.

niskopodwoziowe - walce, kruszarkę

gamy w odzyskaniu nadpłaconych

Wolne terminy tel. 663 011 920

i przesiewacz - 601 566 570

rat. Reprezentujemy klienta przed

Nowa 24l blondyneczka czeka na
ciebie w centrum. Jestem z koleżanką. Możliwość wyboru i duetów
tel. 509644864. - 533 526 406

Piece Kaflowe & Kominki - Pra-

- tel. 795 005 835; e-mail: info@ileasing.eu

sądem. Nie pobieramy opłat wstęp-

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

nych. Honorarium po uzyskaniu

wyjątkowym kominku, który będzie
zdobił Państwa salon. Zapewniamy

Naprawa pralek, odkurzaczy ul.

Ci jak można Ci pomóc. - 602 590

Nowa Asia 24latka teraz w centrum. Zaprasza zdecydowanych
panów na miłe chwili tel. 609 826
568

kompleksową obsługę, mającą na

Karłowicza 25 tel. 603 835 483

Poznam Panią do związku, z aparycją, mądrą życiowo, lat 43-53, Pan
w wieku średnim niezależny m/f tel.
784 768 300

Profesjonalne usługi zduń-

Atrakcyjna pożyczka - minimum

wypadek komunikacyjny, wypadek

skie, budowa i przebudowa trzo-

formalności - 502 723 783

w rolnictwie pomożemy uzyskać

Szukam koleżanek do współpracy
w usługach towarzyskich w centrum Jeleniej Góry. Tel. 509644864.
Zapraszam również miłych panów
na niezapomniane chwile.

wych tel. 669 626 787

Szukam uległej suki na stałe Lubisz być uległą suką? A może
marzysz żeby zostać czyjąś szmatą.
Lubisz być wykorzystywana i poniżana. Lubisz jak facet bierze sobie
wszystko co chce nie pytając. To
wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
- zbyszekw35@interia.eu

gniemy spełnić Państwa marzenie o

999 477

nów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków i pieców chleboProfesjonalne usługi zduńskie, budowa i przebudowa trzonów kuchennych, pieców kaflowych,
budowa kominków i pieców chlebowych tel. 669 626 787
Remonty, wykończenia, kostka
brukowa i ogrodzenia, tanio i solidnie tel. 663 011 920
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków,
wkładek, klamek, zawiasów, pro-

USŁUGI
BUDOWLANE

gów, uszczelek i szyb. Regulacja

Brukarstwo, kostka ogrodzenia
- Oferujemy usługi brukarskie; - układanie kostki brukowej , granitowej,
parkingi, chodniki, podjazdy, opaski
wokół domów, ogrodzenia panelowe. Posiadam koparki. Na materiały mam rabaty. - 665 323 034

ków, samozamykaczy, zabezpie-

Cyklinowanie bezpyłowe, układanie parkietów, podłóg, paneli.
STOL-WIR to profesjonale wykonanie usług od 1991r. Tel: 733
101 353
Dachy-krycie, naprawa, konserwacja, przeglądy,docieplenie,wentylacja.731 050 970

i konserwacja. Montaż nawiewniczeń antywyważeniowych. Robert
607 720 825
Usługi budowlane i ogrodnicze
- witam kilkuosobowa firma podej-

388
Od 500 zł do 25 tysięcy- zadzwoń

celu zaprojektowanie, a następnie zrealizowanie kominka . - 607

należności. Zadzwoń, a powiem

USŁUGI
FINANSOWE

Auto Kredyty - dla osób i firm ze
zła historią kredytową. Adres: Millennium Kredyty, ul. 1 Maja 50 Jelenia
Góra. E-mail: info@i-leasing.eu - tel.
795 005 835, tel. 518 142 878
Ekspres gotówkowy! - Pożyczka
do 25.000 zł! - 502 723 783
Gotówka do 25.000 zł - Ale
szybka gotówka do 25.000 zł!
Sprawdź - 502 723 783
Gotówka do 50.000 zł na dowód!
- Szybka pożyczka pozabankowa od
500 zł do 50.000 zł bez sprawdzania w bazach. Akceptujemy różne
formy dochodów. Niskie raty miesięczne, długi okres kredytowania.
Zadzwoń i umów się na spotkanie.
- 668 682 335
Gotówka na dowolny cel Zadzwoń - 502 723 783

- 502 723 783
Odszkodowania - Jeżeli miałeś

należne odszkodowanie. Zadzwoń
po bezpłatną poradę. - 730 344
103
Oferuję pożyczki pozabankowe
do 15000 na oświadczenie, bez
dokumentów dochodowych. Dodatkowo pożyczki bez bik i z komornikiem. zapraszam do sprawdzenia
oferty również telefonicznie - 572
332 154
Pilnie potrzebujesz gotówki? Szukasz najlepszego kredytu dla
siebie? Najszersza oferta pożyczek
pozabankowych w Jeleniej Górze.
Mamy także kredyty bankowe.
Oferta dla firm. Jelenia Góra-Zabobrze, ul. Wiejska 29a, tel. 781
222 323
Potrzebujesz gotówki? Zadzwoń - 502 723 783
Pożyczka dla każdego! - Oferuję

mie zlecenia budowlane tynki, ele-

Kasa, potrzebujesz pieniędzy? -

pożyczki na sam dowód osobisty od

wacje, docieplanie, brukarstwo,

Zadzwoń - 502 723 783

500 zł do 9.000 zł. Akceptuję osoby

dekarstwo od A do Z oraz ogrodze-

Kredyt dla Zadłużonych -220 -

zadłużone, z negatywnymi wpisami

nia ogródki adaptacja terenu wystawiamy rachunek. Wolne terminy od
01-08-2017 - 782-037-887

Kredyt np. 50 tys rata 549 zł Kredyty
oddłużeniowe dla każdego. Pozwól

do baz dłużników. Nie pobieram żadnych opłat za załatwienie gotówki.

sobie pomóc i odetchnij z jedna

Zadzwoń - 668 682 335

Usługi budowlane itp - Wykonam

niską ratą. Gwarancja zadowolenia,

Pożyczka dla każdego, bez zbęd-

prace budowlane od A do Z Paweł

bez opłat i prowizji przed podpisa-

nych formalności, bez BIK, decyzja

Ś.... ROB-BUD - 731-733-806

niem umowy . - 730 809 809

w 15 minut. Zadzwoń 731 377 456

OG£OSZENIA
WYSY£ANIE SMS

Uwaga: Po zmianie cennika (17.07.2017) numery
i prefiksy uleg³y zmianie!
SMS do 160 znaków w³¹cznie z prefiksem, znakami i odstêpami
miêdzy wyrazami. Prosimy nie u¿ywaæ polskich liter - ¹, ê, æ, ³, œ, ñ,
ó, ¿, Ÿ w treœci SMS oraz do³¹czaæ zdjêæ.PODAWANY BÊDZIE
TYLKO NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO WYS£ANY ZOSTA£
SMS. Wszelkie inne formy kontaktu zawarte w treœci SMS nie bêd¹
publikowane - np e-mail, GG, adresy stron WWW.

Internet standard
6 z³ netto (7,38 z VAT)
SMS przesy³any na numer 76068 o treœci TC.JG1.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer spowoduje
umieszczenie og³oszenia tylko na portalu www.jelonka.com

Internet kolor
10 z³ netto (12,30 z VAT)
SMS przes³any na numer 91058 o treœci: TC.JG2.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer gwarantuje
ukazanie siê og³oszenia wyró¿nionego kolorem na portalu
www.jelonka.com w dziale og³oszeñ (30 dni)

Internet kolor + gazeta
19 z³ netto (23,37 z VAT)
SMS przes³any na numer 91958 o treœci: TC.JG3.tresc sms
Wys³anie poprawnego smsa na ten numer gwarantuje
ukazanie siê og³oszenia wyró¿nionego kolorem zarówno
w gazecie (miesiêcznik) jak i na portalu www.jelonka.com
w dziale og³oszeñ (30 dni)
W przypadku wys³ania SMSów na inne numery og³oszenia nie bêd¹
publikowane.
Przyk³adowe, poprawnie wys³ane og³oszenie sms:
TC.JG1.Sprzedam duzy dom mieszkalny z zabudowaniami
gospodarczymi polozony na dzialce 1060 m2 w Cieplicach
Przyk³adowa wiadomoœæ zwrotna, potwierdzaj¹ca przyjêcie
og³oszenia do sytemu, powinna zawieraæ nastêpuj¹c¹ treœæ:
„Twoja wiadomoœæ zosta³a dostarczona. Twój kod potwierdzaj¹cy
to:2XIVDLT3”. Powy¿szego kodu nie nale¿y nigdzie wpisywaæ!
Us³uga SMS dostêpna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange i Play.
Us³ugi SMS dostarcza i obs³uguje Eurokoncept, grupa Dotpay.
Regulamin Us³ug i Serwisów SMS:
http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.
Link do formularza s³u¿¹cego do sk³adania reklamacji:
http://www.dotpay.pl/reklamacje.
W³aœciciel serwisu: Highlander's Group Marek Tkacz z siedzib¹ w Jeleniej
Górze, pod adresem 58-500 Jelenia Góra, ul. Graniczna 42e,
NIP 552-115-18-62, REGON 120313789.
Kontakt z moderatorem og³oszeñ: oglos@jelonka.com.

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

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

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

Bars-zabieg dla ciała i umysłu Głęboki energetyczny proces uwalniający od ograniczających myśli,
emocji, schematów działania; otwierający i przyciągający radość, zdrowie, obfitość i poczucie spełnienia
w życiu. Zapraszam serdecznie 510 126 927
Bezinwazyjne odmładzanie
- Skuteczna i bezinwazyjna technologia usuwania problemów z
cerą. Polecana przy zmarszczkach,
pękających naczynkach, przebarwieniach, rozszerzonych porach,

5(-(675$&-$bb
Pożyczka do 9.000 zł na dowód! -

Dezynfekcja dezynsekcja dera-

Bank i inne firmy pożyczkowe odrzu-

tyzacja usługi doradztwo - 692

ciły Twój wniosek ? Zadzwoń i umów

061 312

się na spotkanie. Szybka pożyczka
bez weryfikacji baz na dowód osobisty. Niskie raty miesięczne. Kwoty od
500 zł do 9.000 zł - 668 682 335
Pożyczka z dojazdem do klienta
- zadzwoń - 502 723 783
Pożyczki - Do 25.000 zł Zadzwoń
- 502 723 783
Pożyczki Pozabankowe - także
na oświadczenie - szeroka oferta!!!
Również dla osób ze złą historią
kredytową! Millennium Kredyty: ul.
1 Maja 50, Jelenia Góra (vis-a-vis
szkoły Handlówki). Zapraszamy!
- tel. 75 619 7 619, kom. 518 142
878
Wygodna i dyskretna pożyczka
- Bezpieczna, Szybka i wygodna

Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków,
wkladek, klamek, zawiasów, progów, uszczelek i szyb. Regulacja
,konserwacja, regeneracja okuć.
Montaż nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń antywyważeniowych. 607 720 825
Usługi ogrodnicze koszenie itp Wykonuję usługi ogrodnicze: przycinanie żywopłotów, koszenie trawy,
karczowanie zarośli, przygotowywanie trawników i podobne prace
przy terenach zielonych. Jestem
doświadczonym ogrodnikiem. - 530
109 588

trądziku, AZS. Bezpłatne zabiegi
testowe. - 510 126 927
Diagnostyka nieliniowa NLS
- Wykrywanie pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów oraz zaburzeń pracy organizmu bezbolesną
metodą diagnostyki nieliniowej
NLS- u dzieci i dorosłych. Usuwanie
patogenów częstotliwościami (biorezonansem). - 510 126 927
Internista & Nefrolog - Wizyty
lekarskie specjalisty chorób
wewnętrznych, nefrologa we Wrocławiu oraz w Świdnicy. Tel. 717
698 393
Praca dla fizjoterapeuty - Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
w Kowarach zatrudni Fizjoterapeutę.
Warunki i forma zatrudnienia-do
uzgodnienia. Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@pcz-kowary.pl - 756 415 705

Usługi różne - Witam firma podej-

pożyczka! Potrzebujesz gotówki,

mie zlecenia ogrodzenia adaptacja

SPRZEDAM

a inni odmawiają Ci udzielenia

terenu wycinka przycinka drzew

Sprzedam : skrzydła-drzwi, pokoj-

pomocy? Pomożemy rozwiązać

ogólno budowlanka. Dachy kon-

80L, WC-60P, akacja, wysokość

Twoje problemy! Nie sprawdzamy

strukcje drewniane. Wystawiamy

baz dłużników! Zadzwoń 731-377-

199, cena 100 zł za 2 pary tel. 608

rachunki. Wynajem kontenerów

456

154 041

I wiele innych na zapytanie - 782

Sprzedam kabinę z brodzikiem

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotograf - Studentka Akademii Sztuk pięknych wykona usługę
fotograficzną. Profesjonalny sprzęt,
niskie ceny. Zapraszam do współpracy. tel. 661 271 851

037 887

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Koszenie karczowanie wertykul.
- Koszenie trawników, traktorkiem,
kosiarką, kosą żyłkową, wertykula-

80x80, szafkę z umywalką, baterię prysznicową, baterię umywalkową+ gratis szafka wiszaca z
lustrem + bateria bidetowa. Użytkowanie jeden rok, stan dobry, zmieniłem bo było za małe, całość 300
zl. Odbiór własny. Jelenia Góra. -

cja, zbieranie liści dmuchawą - 530

509 208 913

234 730

Sprzedam prasę zbierającą (kost-

Zgrywanie, przegrywanie, kopiowa-

Koszenie trawników traktorkiem,

karka do siana i słomy) "Sipma" rok

nie kaset, slajdów i zdjęć na DVD tel.

kosiarka spalinowa, kosą żylkowa.

produkcji 2006, cena do uzgodnienia

796 478 667

Wertykulacja. - 530 234 730

tel. 601 741 471

Pięknie wyczyszczę dywany -

Sprzedam system gazowy z "Feli-

Tapicerkę domowa i samochodowa.

cji" (zbiornik pełen gazu) cena 200

Karcher najlepsze środki na rynku +

zł tel. 796 489 565

Wideofilmowanie i fotografowanie FotoART (kamerzysta i fotograf).

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Auto naprawa-Auto skup - Usługi
blacharsko-lakiernicze, mechanika
auta zastępcze Łomnica ul. Karkonoska 102 Terminowo i solidnie
zapraszamy - 572 969 717

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Zajmę się w okresie wakacyjnym dziećmi w wieku od 4 lat, we
własnym mieszkaniu z ogrodem,
w godz 7.00-17.00, od pon-pt.
Wyżywienie we własnym zakresie.
Zapewniam zorganizowanie różnych zajęć. - +48 574 329 911

wieloletnie doświadczenie, zapraszam - 607 155 751

USŁUGI
TRANSPORTOWE

PRZYJMĘ/ODDAM
Oddam ziemię wraz z transportem
tel. 503 158 604
Ojciec inwalida, wychowujący

Przeprowadzki-Transport.

syna potrzebuje opału na zimę oraz

Utylizacja starych mebli. Tel. 660

środków czystości tel. 797 182 417

468 908!
Wywrotka 3 osiowa usługi transportowe dla osób fizycznych lub dla
firm możliwość wystawienia faktury.
- 600 348 534

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

MIESZKANIA
KUPIĘ
Kupię mieszkanie, może być
do remontu kapitalnego. Płacę
gotówką. - 796 135 378

USŁUGI
RÓŻNE

Analiza stanu organizmu - Bada-

MIESZKANIA
SPRZEDAM

nie urządzeniem Quantum określa

Nowe mieszkania od 30m2 do

Bezpłatne porady prawne dla

m.in poziom witamin, minerałów,

60m2 Jelenia Góra z garażem,

aminokwasów, cholesterolu, metali

windą, komórką, obok sklepu Aldi

ciężkich, różnych toksyn oraz opi-

tel. 692 378 876, 698 277 034

po rejestracji telefonicznej 602 467

suje stan organów i układów orga-

Sprzedam bez pośredników

812 ul. Teatralna 1 pok. 311 tel. 602

nizmu w ciągu zaledwie 2 minut.

mieszkanie 49m2 II piętro, Zabobrze

467 812

- 510 126 927

tel. 694 577 736

wszystkich osób zainteresowanych.
W każdy wtorek od 11.00 do 15.00

Sprzedam dwupokojowe mieszkanie w Mysłakowicach. Cena 105
tys. zł do małej negocjacji. Więcej
informacji udzielę telefonicznie.
Proszę dzwonić po godz. 15. - 721
817 080

3129
lipca
maja2017
2017 r.r.

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
3-pokoje na bliźniak - Zabobrze
3-pokojowe ,54m2,10-piętro z pięknymi widokami, cena 185000zł.

13
15
7

Sprzedam ogród działkowy, ulica
Staffa w pobliżu basenu na Sudeckiej. Powierzchnia około 225m,
murowana altana, woda bieżąca,
ogrodzona żywopłotem co zapewnia

Sprzedam mieszkanie poddaszowe o powierzchni 66,64m2
składające się z salonu z aneksem
kuchennym, dużego pokoju, widnej
łazienki z wanną, widnej dużej toalety z miejscem na pralkę i garderoby. - 667 694 078

Zamienię na małego bliźniaka z

prywatność. Grill, winorośl, kwietniki

działką. J.Góra lub obrzeża. 506

itd - 604-851-918

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ

Zamienię kawalerkę po kapitalnym

Poszukuje mieszkania w cichym
spokojnym miejscu JG lub okolicy, w sensownej cenie, dla jednej
osoby, jestem wypłacalny i potrafię uszanować cudzą własność,
wyposażenie niekonieczne tel.
510 124 844

skie na dwupokojowe na parterze

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
2 pokojowe w centrum 750zł Wynajmę mieszkanie 2-pok.(50m2)
umeblowane w centrum. Cicha okolica. Ogrzewanie gazowe. Okna
plastykowe. Miejsce parkingowe.
Cena wynajmu: odstępne 750zł
+ czynsz 242,57 + media + kaucja 1000. Pokój przechodni - 602
486 930
Cieplice Osiedle XX-Lecia - Do
wynajęcia od 1 sierpnia umeblowane mieszkanie: dwa pokoje,
kuchnia, łazienka, przedpokój, balkon na drugim piętrze w Cieplicach
na osiedlu XX-Lecia. Informacje
pod telefonem 600 348 680
Do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym na Zabobrzu w mieszkaniu 4 pokojowym do wspólnego
korzystania 2 kuchnie i łazienka
cena 600 zl z oplatam - 603 958
920

347 137
Zamienię 3 pok. mieszkanie 47m2
II piętro Zabobrze I na 2 pok. parter lub blok z windą do III piętra tel.
691 551 626
remoncie na I p., ogrzewanie miejlub I piętro tel. 510 172 730

Stancja dla studentów/-tek pokoje do wynajęcia w atrakcyjnym
miejscu niedaleko Uniwersytetu
Ekonomicznego. - 607 775 954

net, siła, czynsz 3500 zł/mc + woda
i prąd z liczników. - 691 142 843

nia 69m2, parking, Cieplice ul.

Moniuszki z pięknym widokiem -

Wolności, przy stacji benzynowej

zamienię na własn. bezczynszowe z

Orlen. Ogrzewanie w cenie. - 692

własnym ogrodem w Jeleniej Górze
506347137

DOMY
SPRZEDAM
Sprzedam dom 280m. Działka ok.
2300m. Potencjał na nieduży pensjonat, agroturystykę itp. Podgórzyn
-881000pln. - 691 800 131
Sprzedam dom o pow. 100m2

062 343
Lokal biurowy blisko Bankowej biuro 23m: 900zł, albo 16m: 600zl
plus VAT. Pierwsze piętro. Jelenia Góra Wolności blisko Bankowej. Poczekalnia, WC, socjalny do
wspólnego użytkowania. Wysoki
standard. Ogrzewanie w czynszu.

z działką 2ar, 4 pokoje, kuchnia,

- 510 243 264

łazienka, przy ul. Mickiewicza tel.

Lokal na Zabodrza I (Nowy) -

506 031 097
Sprzedam dom w Jeleniej Górze
- Sprzedam 4-kondygnacyjny dom.
Salon, kuchnia, 5 pokoi, bar, sauna,
garaż, kaskadowy ogród. Cisza i
spokój, 5 minut samochodem do

Wydzierżawienie w JG (Zabodrze
I) ul. S. Moniuszk, dobra lokalizacja, 30m2 (nowy), witryna, 2 miejsca parkingowe, oświetlenie led, wc,
sys. aparkowy. Nadaje się na biuro-

centrum. Ogrzewanie na gaz lub

usługa, sklep - 509 592 885

ekogroszek (piec z podajnikiem). -

Wynajem pomieszczeń - Zwią-

728 414 990

zek Kombatantów wynajmie od

DOMY
CHCĘ WYNAJĄĆ

zaraz pomieszczenia biurowe/han-

Wynajmę dom na 1,5 do 2 lat z

1 w bardzo dobrych cenach. - 757

Działka 1352m2 w Staniszowie

Mieszkanie z ogrodem Piechowic - 50m2, dwa pokoje kuchnia, łazienka, przedpokój (dziala
800m2 z ogrodem ) cena 900+rachunki więcej informacji pod tel. 791 855 211

ogrzewany, wszystkie media-inter-

3-pokoje własn. 10piętro 54m2, na

Kiepury kawalerka do wynajęcia
od zaraz, wyposażona, ładna 850 zł
m-c + kaucja tel. 695 943 795

Mieszkanie 2-pok. Zabobrze III
- Od 1 sierpnia mieszkanie 2 pokojowe, na I piętrze bloku 4 piętrowego. Słoneczne, ciepłe, w pełni
umeblowane, z balkonem. Generalny remont w 2015 roku. Opłaty
czynsz 1100 zł + media + kaucja 1
mies. - 665 031 331

brzu III-parter, duży parking, lokal

Lokal biurowy 2 pomieszcze-

możliwością zakupu domu Jelenia

Mam do wynajęcia mieszkanie
w domu jednorodzinnym - kuchnia, pokój, łazienka (50m2), parter, osiedle Pomorskie, 1400 zł
wszystkie media zapewnione tel.
503 508 120

Do wynajęcia lokal 150 m na Zabo-

Zamienię na bezczynszowe -

Kawalerka w Jeleniej Górze,
Wojska Polskiego (parter) dla 1
max. 2 osób, umeblowana i wyposażona. Koszt 800zł + 400zł opłaty
+ kaucja 1000zł. - 605 726 548

Mam do wynajęcia 3 pokojowe
mieszkanie blisko kina LOT, II p.
umeblowane, cena 1300 zł (w tym
czynsz) + media, od 15.08.2017 tel.
515 623 763, 725 514 526

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

Góra i okolice - 734 494 095

DZIAŁKI
SPRZEDAM

dlowe/usługowe przy ul. Teatralnej
522 457

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
KUPIĘ

sprzedam. Ziemia z wykopu tel.

Kupię garaż na Zabobrzu na ul.

602 699 310

Karłowicza lub w okolicach tel. 00 49

Ogród działkowy centrum - Sprze-

160 997 177 54, 665 488 866

dam ogród działkowy, ulica Staffa
w pobliżu basenu na Sudeckiej.
Powierzchnia około 225m, murowana altana 14m woda bieżąca,
ogrodzona żywopłotem co zapewnia
prywatność. Cena 10tys, do uzgod-

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam garaż z kanałem w

nienia. - 604 851 918

Cieplicach na Osiedlu XX-Lecia.

Sprzedam grunt rolny 55 ha poło-

Garaż murowany. Posiada prąd, siłę

żony w Gminie Jeżów Sudecki - 695

oraz dobrze zabezpieczone drzwi. -

299 394

796 135 378
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