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Zmiany mają upłynnić ruch w mieście i zwiększyć bezpieczeństwo

Powstaje rondo za rondem
Po rondzie na skrzyżowaniu ulic Ogińskiego z Różyckiego
oraz na krzyżówce Podgórzyńskiej z Wolności i Cervi zaplanowano kolejne. Tym razem dotyczy to dwóch skrzyżowań:
Złotniczej z Wincentego Pola oraz Złotniczej z Traktorową,
Powstańców Śląskich i Świętojańską.
Trwają prace nad likwidacją
skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w Jeleniej Górze. Po zmianach
na styku ulic Ogińskiego i Różyckiego, przyszedł czas na kolejne
skrzyżowanie. Zaakceptowany
został plan reorganizacji ruchu
na dwóch krzyżówkach z ulicą
Złotniczą.
- Korzyści takiego rozwiązania
jest wiele, ułatwią wyjazd między
innymi ze stadionu przy ulicy
Złotniczej. Na zasadzie prawo
skrętu dojedziemy do ronda i będziemy mogli od
razu zawrócić w stronę
centrum – przekonuje
Norbert Łukaniuk, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów. – Dodatkowo
pozbędziemy się sygnalizacji świetlej na skrzyżowaniu Złotniczej z
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Są paczki z jedzeniem

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta rozpoczęło wydawanie żywności dla potrzebujących z Jeleniej Góry
i okolic. W programie uczestniczą:
Federacja Polskich Banków Żywności,
Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy
Społecznej oraz Polski Czerwony Krzyż,
które dystrybuują produkty poprzez
organizacje w terenie. Aktualnie wydawaniem paczek w naszym mieście
zajmują się dwie organizacje: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz
Europejska Fundacja Ludzi Dobrej Woli
„Serdeczna Pomoc”.
Każda osoba, która spełnia kryterium
dochodowe w wysokości do 200 proc.
dla osoby samotnej lub w rodzinie (nie
przekracza 1268 zł lub 1028 zł) może się
zgłosić do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej po skierowanie, aby przynajmniej raz w miesiącu otrzymać dary. W
2014 roku MOPS roku MOPS wydał ok.
700 skierowań, w 2015 r. 1000, a w 2016
r. ponad 1100 skierowań, dzięki którym
objęto niemal 2000 osób pomocą w
formie paczek, które wydawane są
raz na miesiąc. - W ostatnim okresie
Tam gdzie będzie taka możli- wzrosło kryterium dochodowe ze 150
wość, będziemy wprowadzać takie do 200 procent – tłumaczy wzrost liczby
odbiorców darów, dyrektor MOPS-u
zmiany.
Paweł Guszała Wojciech Łabun.
(P. Kaczałko)
Fot. Paweł Guszała

Od października w Jeleniej Górze można dołączyć do programu
Ogólnopolskiej Karty Seniora, który
umożliwia osobom po 60. roku życia
korzystanie ze zniżek w ponad 320 firmach i instytucjach w całym kraju.
W akcji biorą udział uzdrowiska,
sklepy czy restauracje. U wszystkich
partnerów programu seniorzy korzystają z promocji oraz licznych
bonifikat. Spis wszystkich podmiotów
współpracujących z programem
znajduje się na stronie: www.glosseniora.pl.
Z danych organizatora akcji (Stowarzyszenia MANKO) wynika, że
akcja ma już ponad 320 partnerów.
Aby przyłączyć się do tej akcji
wystarczy odwiedzić Wydział Spraw
Społecznych, Zdrowia i Organizacji
Pozarządowych UM, który mieści się
na Placu Ratuszowym 58, w pokoju
nr 1. Tam wydawane są bezpłatne i
bezterminowe Karty Seniora. Jedyne
co trzeba ze sobą zabrać to dowód
osobisty. Jest apel także do jeleniogórskich firm i instytucji, aby przyłączały
się do tego programu. Można to zrobić
poprzez specjalny formularz, który
znajduje się na stronie internetowej
miasta www.jeleniagora.pl
(P. Guszała)

(363)

Wincentego Pola - podkreśla.
Przy okazji miejski zarząd dróg i
mostów planuje wydzielić drogę rowerową o szerokości 1,5 metra od
ulicy Traktorowej aż do wiaduktu
na Wincentego Pola. - Dzięki temu
unikniemy sytuacji, kiedy to autobus nie mogąc wyprzedzić
rowerzyst y jedzie
za nim cały
ten od-

cinek
– wyjaśnia N.
Łukaniuk.
Pomysł zyskał już
- Ronda w naszym mieście się
aprobatę Jerzego sprawdzają. Najlepszym na to
Łużniaka, zastępcy dowodem jest nowe skrzyżowaprezydenta Jeleniej nie Ogińskiego z Różyckiego.
Góry.

Grali z sercem dla Marcelka

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze postanowili pomóc Marcelkowi Antolakowi w walce
z nowotworem i przygotowali przedstawienie „Jaki to kwiat”. Dochód z cegiełek wspomoże leczenie 7-letniego
chłopca, który od września miał pójść do pierwszej klasy.
(P. Kaczałko)

Kolejne wydanie
gazety
JELONKA.COM

ukaże się
27 listopada

Fot. Przemek Kaczalko
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Obniżki dla seniorów
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Święto jazzu w Jeleniej Górze

Za nami XVI edycja Krokus Jazz
Festiwalu, którego program po
raz pierwszy został wzbogacony o
warsztaty jazzowe w jeleniogórskich
szkołach. Spotkania w jeleniogórskich placówkach oświatowych na
poziomie szkół podstawowych (SP
11, SP 10 i SP 6) prowadzone były
przez Boundary Jazz Quintet w
składzie: Štěpán Přibyl - trąbka,
skrzydłówka, Bohdan Janeczek – saksofony, Vít Beneš
– gitara, Tomáš Katschner
– kontrabas oraz Maciej Cieślewicz – perkusja. Z kolei w
szkołach ponadgimnazjalnych
(ZSOiT oraz ZSO Nr 1) lekcji
jazzu udzielali muzycy Szreniawa/
Bienkiewicz Quintet.
Po serii spotkań warsztatowych z
jeleniogórskimi dziećmi i młodzieżą,
przyszedł czas na otwarcie festiwalu,
które tradycyjnie poprzedził werni-

Fot. Tomasz Raczyński

Trzy dni solidnej dawki muzyki oraz imprezy towarzyszące
z warsztatami dla dzieci i młdzieży na czele - to atrakcje,
które w ostatnich dniach wzbogacały duchowo jeleniogórzan i turystów, którzy kochają muzykę jazzową. Wszystko
za sprawą XVI Krokus Jazz Festiwalu orga-nizowanego
przez Jeleniogórskie Centrum Kultury.

saż wystawy w Galerii Korytarz w
Jeleniogórskim Centrum Kultury.
Fotografie „Jazz World Photo” przygotowane zostały przez partnerów
i przyjaciół z czeskiego Trutno-

wrześniowych czesko-polskich warsztatach tanecznych
w Jilemnicach.
Nieodłączną
pozycją w trakcie
festiwalu jest „Powiew młodego jazzu”.
Dwudniowy konkurs,
który ma na celu prezentację młodych czeskich i polskich artystów jazzowych, to istota
va, a prezentację
i sedno projektu. W tym roku o laur
uświetniły tancerki z No Name
„Złotego Krokusa” rywalizowało 16
Dance Studio, które brały udział we

wykonawców wyłonionych z ponad
40 zespołów. O dołączenie do grona
laureatów ubiegały się: Anomalia,
Darek Rubinowski Quintet, Łukasz Kokoszko Collective, Vibe Quartet, Amalia
Obrębowska Quartet, Jan Kavka Trio,
Michał Skwierczyński Quartet, Szabo/
Turcerova/Macecek Trio, Epicalyx,
Monika Muc Quintet, Amane, Jazzinec
Trio, Kuba Lechki Quintet, Kristina
Barta Trio, Actual Tendencies oraz
Michał Kaczmarczyk Trio.
Zwieńczeniem każdego dnia pełnego jazzu były koncerty gwiazd,

w tym tradycyjnie – zwycięzców
sprzed roku. Na scenie Klubu
Kwadrat pojawił się zatem Piotr
Scholz Sextet, który triumfował
w poprzedniej edycji. Na scenie
klubowej wystąpili takżę: Luis
Nubiola Global Friendship oraz
David Dorůžka Trio, a w sali widowiskowej JCK: Artur Dutkiewicz
Trio, E.J. Strickland Quintet, a
także Anthony Strong.
Dodatkową atrakcją festiwalu
był występ Madame Jean Pierre
w składzie:Joanna Markowska –

śpiew, Maciej Muszyński – gitara,
Jędrzej Łaciak – bas akustyczny,
Bartek Staromiejski – perkusja,
który odbył się w Blue Mountain
Resort w Szklarskiej Porębie.
Projekt „Alternatywa bez granic – warsztaty i prezentacje" jest
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Współpracy
INTERREG V-A Republika CzeskaPolska 2014-2020.
(ts)
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Rusza II etap budowy obwodnicy Jeleniej Góry
Latem 2019 roku kierowcy będą mogli korzystać z zupełnie nowego odcinka drogi w Kotlinie Jeleniogórskiej.
Władze miasta podpisały umowę z głównym wykonawcą
robót, warszawską firmą Budimex, na budowę obwodnicy
Maciejowej. Tym samym w fazę realizacji wchodzi II etap
prac nad obwodnicą południową Jeleniej Góry. Za około 52
miliony złotych powstanie droga o długości 5 kilometrów
295 metrów i przekroju 2 + 1, co oznacza, że składać się
będzie naprzemiennie w jeden lub dwa pasy ruchu w jednym kierunku.
Budowa obwodnicy określana
jest mianem strategicznej inwestycji
nie tylko dla Jeleniej Góry, ale także
dla województwa dolnośląskiego.
Obecnie ruch samochodowy od
granicy państwa z Czechami w Jakuszycach w kierunku na Wrocław
przebiega drogą krajową nr 3 przez
Maciejową – jedno z osiedli Jeleniej
Góry. W tym miejscu następuje
spiętrzenie ruchu tranzytowego,
turystycznego oraz miejskiego,
co przyczynia się do wydłużenia
czasu przejazdu, obniża komfort
podróży oraz wpływa na spadek
atrakcyjności regionu. Jak wynika
z przeprowadzonego w 2015 roku
Generalnego Pomiaru Ruchu średnio przez Maciejową przejeżdża 11
119 pojazdów na dobę, w tym udział
pojazdów ciężkich jest na poziomie
9,2%. Oznacza to, że masa prawie co
10 samochodu przekracza 3,5 tony,
co istotnie wpływa na komfort życia
mieszkańców. Normą są uprzykrzające życie zatory drogowe, popularne „korki”, a ponadto na przestrzeni
ostatnich lat dochodziło tu do wielu
kolizji, a nawet wypadków.
Celem projektu jest „stworzenie
dogodnych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego
Dolnego Śląska poprzez poprawę
dostępności regionu oraz jakości

życia mieszkańców Jeleniej Góry”.
Budowa obwodnicy ma skierować
znaczną część pojazdów poza Maciejową, co pozwoli na zmniejszenie negatywnych skutków ruchu
samochodowego- hałasu, wibracji,
spalin, jak również wypadkowości.
To wpłynie także na poprawę wizerunku całego regionu. Dzięki tej
inwestycji na atrakcyjności zyskają
kolejne miejskie działki, co w późniejszym czasie może przyczynić się
do rozwoju tej części miasta.
Nowa droga będzie zaczynać się
rondem za węzłem Grabarów na
początku ulicy Wrocławskiej. Tuż za
nim zostanie zbudowany most nad
Radomierką, dzięki któremu będzie
można pojechać dalej przez odcinek
niezabudowany: łąki, pola, pastwiska i lasy, aż do ulicy Jana Dzierżonia, gdzie powstanie kolejne rondo.
Następnie trasa znów przebiegać
będzie przez teren niezabudowany,
aż do ulicy Trzcińskiej, tam zostanie
wybudowane skrzyżowanie. Ostatni odcinek o długości kilometra
ponownie połączy drogę z krajową
„3” przy granicy miasta z Gminą
Janowice Wielkie.
Główną część obwodnicy stanowić będzie droga gminna mająca
nośność prawie 12 ton na oś. Szacuje się tu prędkość projektową na

70 km/h. Szerokość jezdni będzie
wynosić 7 metrów (2 razy 3,5
metra), powstanie też dodatkowy
pas ruchu (3,5 metra). Projekt nie
zakłada żadnych budowli, a jedynie
obiekty inżynierskie: 2 przeprawy,
jeden większy przepust gospodarczy
i kilka mniejszych, które ułatwią
przejazd nad ciekami wodnymi
oraz migrację dzikiej zwierzyny.
Negatywne skutki wzmożonego ruchu na obwodnicy zostaną
zneutralizowane przez urządzenia
zabezpieczające- separatory oraz
ekrany akustyczne.
Pierwszy etap prac planowany
jest na przełomie 2017 – 2018 roku
i zakłada zdjęcie warstwy wierzchniej ziemi tzw. humusu oraz przygotowanie terenu pod budowę drogi.

W tym samym czasie rozpocznie
się fundamentowanie obiektów inżynierskich. Pierwszy ciężki sprzęt
ma wjechać na plac budowy jeszcze
w ciągu najbliższego miesiąca.

Projekt obwodnica południowa w ramach Regionalnego PrograJeleniej Góry- etap II jest współfi- mu Operacyjnego Województwa
nansowany jest przez Unię Euro- Dolnośląskiego 2014 - 2020.
TS
pejską ze środków Europejskiego
– tekst sponsorowany
Funduszu Rozwoju Regionalnego
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2017-09-22 godz. 19.15 - 2017-10-20 godz. 23.45
PRACA
DAM PRACĘ
Alniko zatrudni do sortowania Zatrudnimy osoby do sortowania
złomu, praca w Jeleniej Górze. Zainteresowanych zapraszamy do siedziby Firmy przy ul Wrocławskiej 35
pon - pt 8.00 - 16.00 lub do kontaktu
telefonicznego. - 500 186 013
Asystentka - Obsługa sekretariatu, prowadzenie ewidencji faktur,
prowadzenie dziennika korespondencji. Wymagana znajomość MS
Exel. Możliwość rozwoju zawodowego. CV: magdalena@artdomdeveloper.pl - 697 397 297
Asystentka w biurze developera
- Zatrudnimy asystentkę do obsługi
sekretariatu i prowadzenia ewidencji
faktur. Wymagana znajomość MS
Exel. Możliwość rozwoju zawodowego. Jesteś pracowity i kreatywny?
To praca dla Ciebie! CV na maila. magdalena@artdomdeveloper.pl
Atmoterm S.A. pilnie poszukuje
Ankieterów. Główne zadania: przeprowadzanie krótkiej ankiety w terenie, wprowadzenie danych on-line.
Praca dorywcza - szkolenie, umowa
zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie rekrutacja@atmoterm.pl; tel 77 44 11
552, 784 906 717, 606 584 675
Atmoterm S.A. poszukuje ankieterów - miejsce pracy: Jelenia Góra.
Główne zadania: przeprowadzanie ankiety oraz wprowadzenie
danych do aplikacji on-line. Atrakcyjny zarobek. rekrutacja@atmoterm.pl - 606548675, 784906717,
77 5511552
Barman/kelner/zmywak/
pokojowa - Kawiarnia Fantazja
przyjmie do pracy studentów - praca
od piątku do niedzieli oraz pracownika na zmywak/pokojowa Cv na
maila zbych.fan@gmail.com - 534
000 335

Czarny Kamień - Recepcja - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie
zatrudni kulturalną osobę, niekoniecznie z doświadczeniem w hotelu
na stanowisku recepcjonisty. Język
obcy dodatkowym atutem. CV: rafal.
sobczak@czarnykamien.com - 535
971 991
Czarny Kamień - Restauracja Prestiżowa restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni chętną do
nauki, niekoniecznie doświadczoną
osobę na stanowisku kelnera. Mile
widziana znajomość języka obcego
CV: restauracja@czarnykamien.com
- 792 953 464
Czarny Kamień w Szklarskiej
Porębie zatrudni recepcjonist(k)ę.
CV proszę wysłać na adres: d.lachowicz@czarnykamien.com. - 533
352 214
Dam prace dla murarza od zaraz Silka na klej, stawka 20 zł/h, płatne
co tydzień tel. 784 768 300
Doradca finansowy - Uczciwa
zajęcie, dobre zarobki, elastyczny
czas współpracy. Zostań doradcą
finansowym- nauczymy Cię wszystkiego. Tel. 668-682-335
Dr. Schneider zatrudni na stałe pracowników produkcyjnych - praca od
zaraz. Praca w systemie trzyzmianowym. Pełny etat, umowa o pracę,
bezpłatne dojazdy, bogaty pakiet
socjalny, LuxMed, Multisport - rekrutacja@dr-schneider.com
Dr. Schneider zatrudni referenta.
Jeśli znasz język niemiecki i chcesz
wykorzystywać go w codziennej
pracy, a oprócz tego znasz Excela
- wyślij swoje cv. Oferujemy stałą
pracę i atrakcyjne dodatki. - rekrutacja@dr-schneider.com

Dynamicznie rozwijająca sie niemiecka firma zatrudni bezpośrednio od zaraz do pracy w Niemczech
hydraulika/elektryka-wymagana znajomość języka niemieckiego w stopniu komunikatywnym - 721 360 899
Firma Parys Jelenia Góra zatrudni
operatora koparki jednonaczyniowej
tel 605 418 974
Firma zatrudni grupy budowlane lub
pojedynczych pracowników. Pełen
zakres prac: żelbety, ocieplenia, elewacje, montaże, wykończeniówka.
Ciągłość zleceń Umowy na stałe.
Stabilne wynagrodzenia. Miejsce
pracy: Karpacz. Możliwość zakwaterowania. Tel. 510 073 756 e-mail:
wojciech.lysiak@sunet.com.pl
Handlowiec – branża motoryzacyjna - Szukamy pasjonatów motoryzacji, chętnych do nauki i rozwoju
do pracy przy doradztwie, doborze i
sprzedaży części. Oczekujemy dyspozycyjności, komunikatywności.
Kontakt : 774099505 / praca@opoltrans.com.pl
Hotel 3* w Karpaczu (27 pokoi)
zatrudni na stałe kelnerki. Możliwość
przyuczenia do zawodu. Umowa
o pracę. CV proszę słać na adres:
agnieszka.jawor@vivaldi.pl
Hotel 3* w Karpaczu zatrudni na
stałe kelnerki. Możliwość przyuczenia do zawodu. Umowa o pracę.
CV proszę słać na adres: agnieszk.
jawor@vivaldi.pl
Hotel Buczyński**** Medical &
SPA w Świeradowie-Zdroju poszukuje pracownika na stanowisko
kucharz oraz kelner. Mile widziane
doświadczenie w zawodzie. Osoby
zainteresowane prosimy o kontakt
tel. 75 78 11 900 lub o przesłanie
aplikacji na adres: biuro@hotelbuczynski.pl

Hotel Gołębiewski w Karpaczu
zatrudni elektronika-konserwatora
ze znajomością naprawy automatów
do gier i kręgielni. Praca na umowę
o pracę.CV na e-mail: kadryk@golebiewski.pl z dopiskiem elektronik. 757 670 715
Hotel w Karpaczu poszukuje
recepcjonisty/recepcjonistki. Zapewniamy umowę o pracę, dodatek za
nocki, atrakcyjne warunki. Możliwe
zakwaterowanie z wyżywieniem.
CV prosimy wysyłać na: marketing@2potoki.pl - 607 570 848
Hurtownia warzyw i owoców
poszukuje osób na stanowisko:
kierowca-magazynier. Wymagane
prawo jazdy kat. B. Atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy. Proszę
o przesyłanie CV na: tadek1234@
autograf.pl - 501 894 025
Jeleniogórska firma zatrudni
elektryków oraz pomocników - 507
057 949
Karpacz pomoc kuchenna Zatrudnię w pensjonacie w Karpaczu pomoc kuchenna i pokojową.
- 696 504 506
Kelner / kelnerka - Hotel w Karpaczu zatrudni kelnera/kę na pełny
etat. CV na adres manager@hotelartus.pl lub telefonicznie 602126895 757 616 346
Kelner w godz nocnych 19-7
- Praca w Cieplicach dla osoby z
doświadczeniem w gastronomi lub
hotelu, dobre warunki pracy, umowa,
praca na dłuższy okres. CV na
recepcja@hotelbella.pl. Możliwość
zmian dziennych. - 606 549 175
Kelnerka barmanka 10zł na rękę
- Zatrudnię kelnerkę z możliwością
doszkolenia. Wymagana dyspozycyjność. Znajomość j.obcych mile
widziana. Umiejętność przyrządzania kaw, koktajli oraz zamykania
zmiany będzie decydującym kryterium wyboru - 570 581 896

Kelnerka od zaraz 14zł na rękę
- Zatrudnimy kelnerkę-barmankę
(udokumentowane i zweryfikowane
doświadczenie) Praca tylko dla
ambitnej osoby chcącej się rozwijać. Obowiązkowo znajomość ang i
niemieckiego. CV na info@restauracjalord.p - 570 581 896
Kelnerka: atrakcyjna pensja Atrakcyjne wynagrodzenie. Oferujemy stałą umowę. Możliwość
awansu i rozwoju. Prywatna opieka
medyczna. Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce k. Karpacza. Telefon w godz.: 10.00-19.00. - Kelnerka:
atrakcyjna pensja
Kierowca C + E - Firma FEL
zatrudni kierowców na trasie DE-PL.
Siedziba firmy: Döbeln, Niemcy. Znajomość niemieckiego nie jest wymagana. Pomoc w zakwaterowaniu i
załatwieniu wszystkich formalności.
- 530 847 321
Kierowca C+E - Witam, poszukuje kierowcę z okolic Jeleniej Góry
na linie Polska-Niemcy . Praca od
poniedziałku do piątku. Kontakt
tylko telefoniczny pod numerem
785442666
Kierowca do pizzerii - Restauracja Blues Cafe przyjmie kierowcę do
rozwożenia zamówień, elastyczny
grafik, praca na stałe lub weekendowo, więcej info pod nr- em tel.
661-559-157
Kontroler jakości dostaw - Dr.
Schnieder zatrudni kontrolera jakości
dostaw. Mile widziane doświadczenie w obszarze kontroli jakości w firmie produkcyjnej i znajomośc języka
niemieckiego. Praca trzyzmianowa.
Bezpłatne dojazdy. - rekrutacja@drschneider.com

Koordynator wesel: 3.000zł Oferujemy: stałą umowę, prywatną
opiekę medyczną, bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Tylko osoby
z doświadczeniem kelnerskim. Dwór
Korona Karkonoszy w Sosnówce k.
Karpacza. Tel. w godz.: 10.00-19.00
- 605 144 021
Kosmetolog - Czarny Kamień
- Prestiżowe SPA w Szklarskiej
Porębie zatrudni kulturalną osobę
z doświadczeniem zawodowym na stanowisku Kosmetologa. Mile
widziana znajomość jęz. obcego. CV
na adres: rafal.sobczak@czarnykamien.com - 535 971 991
Kosmetyczka Karpacz - Zatrudnimy kosmetyczkę do pracy w SPA
- Hotel "Zamek Księża Góra". Atrakcyjne warunki zatrudnienia. Mile
widziane doświadczenie. - recepcja@ksiezagora.com.pl /730611104
Kucharz/Pomoc - Czarny
Kamień - Prestiżowy obiekt w Szklarskiej Porębie zatrudni kucharza,
pomoc kuchenną - doświadczonych
w branży hotelarskiej/gastronomicznej. CV prosimy wysyłać na adres:
kuchnia@czarnykamien.com - 535
971 991
Kucharz: 3.500zł - Poszukujemy
ambitnego i kreatywnego kucharza.
Oferujemy stałą umowę i rozwój
kulinarny. Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatna opieka medyczną,
szkolenia. Dwór Korona Karkonoszy w Sosnówce k. Karpacza. 60514021
Kucharza prowadzącego przyjmę
do pracy w restauracji na Deptaku
w Karpaczu. Zorganizowany, koleżeński i przyjazny zespół. Wynagrodzenie miesięczne na rękę od 4tys
zł plus premia i umowa o pracę. 663 641 259

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

Kuchnie, szafy, garderoby itp.
- Zatrudnię pomocnika montera:
kuchnie, szafy, garderoby, meble
wolnostojące. Doświadczenie
nie jest wymagane. Autoryzowany Przedstawiciel INDECO
S.A. ul. Wojska Polskiego 3,
58-500 Jelenia Góra - 506 065
176
Leroy Merlin w Jeleniej Górze
zatrudni doradców klienta. Chętnych prosimy o wysyłanie cv na
adres: akosin@leroymerlin.pl
Leroy Merlin w Jeleniej Górze
zatrudni magazyniera. Chętnych
prosimy o wysyłanie cv na adres:
akosin@leroymerlin.pl
Magazynier logistyki wewn.
- Jeśli posiadasz uprawnienia
do obsługi wózków widłowych
- wyślij swoje cv. Dr.Schneider
zatrudni magazynierów logistyki
wewnętrznej. Praca trzyzmianowa. Bezpłatne dojazdy, bogaty
pakiet socjalny, LuxMed. - rekrutacja@dr-schneider.com
Manager grupy sprzedażowej
- Jeżeli interesuje Cię rozwój w
zakresie zarządzania zespołem
sprzedażowym, odnajdujesz się
w środowisku doradców klienta
i dodatkowo masz kompetencje potrzebne do zarządzania
zespołem, zgłoś się do nas 668 682 334
Mechanik-Ustawiacz Wtryskarek - Mar-Mat (Staniszów)
poszukuje mechaników do przezbrajania wtryskarek. Oferujemy
atrakcyjne warunki zatrudnienia.
Cv proszę przesyłać na e-mail z
dopiskiem mechanik. - marcin@
mar-mat.com.pl
Netto w Kowarach zatrudni
s p r z e d a w c ó w. Z a p r a s z a m y
osoby pracowite, z chęcią do
działania. Oferujemy: pełen etat;
pensja + premię uznaniową Prosimy o przesłanie cv na adres
e-mail: rekrutacja@netto.pl
Niemcy-bez języka-produkcja - Exact Systems zatrudni
kontrolerów jakości do kontroli
tarcz hamulcowych w miejscowości Breidenbach. Wymagamy
p.jazdy oraz samochodu-zwracamy koszty przejazdu. Praca
bez języka od zaraz. Wolnych
miejsc 1 - work@exactsystems.
de /+48725256386
Nowa firma zatrudni od zaraz
operatorów wózka widłowego
do pracy w magazynie na terenie Kowar. Kontakt pod numerem telefonu 660692007 lub
739220179

Obsługa gości rec/rest 7-19 Praca na dłuższy okres, umowa,
ze znajomością j.niemieckiego,
obsługa gości w hotelu, recepcja, restauracja, pełen etat. CV
na recepcja@hotelbella.pl. Tylko
zdecydowane i poważne oferty. 606 549 175
Ochrona Jelenia Góra - Agencja Ochrony zatrudni pracowników
ochrony z terenu Jeleniej Góry
i okolic. Kontakt w godz. 9-15 609 486 000
Ochrona Świeradów - Agencja
Ochrony Krajewski BIS zatrudni
pracowników ochrony z terenu
Świeradowa Zdroju i okolic. Kontakt w godzinach od 9-15. - 605
097 861
Oferujemy zatrudnienie, premie
świąteczne - Oferujemy zatrudnienie, premie świąteczne 200€,
opłacony przejazd, stały kontakt
z firmą. Oczekiwania: komunikatywna znajomość języka niemieckiego, doświadczenie. Krótki
czas oczekiwania na wyjazd. - 733
505 512
Opiekunka do Niemiec od 24.10
- Praca dla opiekunki z komunikatywną znajomością j.niemieckiego
do chodzącej Pani, za 1250€ +
150€ zwrot kosztów przejazdu +
150€ premia za święta, zlecenie
w 61476 Kronberg od 24.10.2017
do stycznia. - 721 177 679 lub 75
783 51 82
Opiekunka od 23.10 - Szukam
niepalącej Pani z komunikatywną
znajomością j. niemieckiego do
opieki nad mobilną Panią w Kronberg, lekka demencja, mieszka
sama, jest internet, praca do stycznia, stawka 1250 + 150€ za święta.
- 721 177 679
Opiekunka, pomoc domowa
- Szukam opiekunki do sprawnego seniora w okolicy Ulm,
praca polega na wykonywaniu
wszystkich czynności domowych,
czynności opiekuńczych praktycznie się nie wykonuje, wymagany podstawowy niemiecki. - 721
177 679
Pałac Margot Spa w Karpaczu
poszukuje osoby na stanowisko
recepcji. Wymagana znajomość
języka niemieckiego oraz angielskiego. Stawka początkowa od 14
do 17 zł. - +48609239035
PHU SIM Sp. z o.o. zatrudni na
stanowisko: pracownik magazynowy Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji e-mail:
sim@simhurt.pl lub o kontakt tel.
75 7678116 wew. 37 (kadry)
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Piekarz lub pomocnik potrzebny zatrudnię od zaraz piekarza lub do
przyuczenia - po okresie próbnym
na stałe. Piekarnia tradycyjna, praca
ręczna rzemieślnicza w porze nocnej, wypieka produkty lokalne certyfikowane. - 601 566 336
Pizzeria zatrudni - I Love Pizza
zatrudni na umowę pizzera. Możliwość przyuczenia. Wymagana
wysoka kultura osobista, sumienność, książeczka zdrowia. Bardzo
dobre warunki . Praca na stałe w
zgranym zespole. - 605 226 669
Pomoc do kuchni Niemcy - Szukamy pomocy do kuchni Gastronomia przygotowania, sprzątanie,
zmywak. Praca bez języka, legalna
z bezpłatnym wyżywieniem i
zakwaterowaniem. Proszę o informacje o sobie SMS ja oddzwonię.+4915237844897
Pomoc księgowa Karpacz - Mile
widziane doświadczenie. - recepcja@ksiezagora.com.pl /730611104
Pomoc kuchenna Karpacz - Hotel
w Karpaczu zatrudni osobę do pracy
w kuchni. CV na adres manager@
hotelartus.pl lub bezpośrednio telefonicznie. - 602 126 895
Popołudnia, weekendy w hotelu
- Praca na stałe w hotelu w Cieplicach, godziny popołudniowe i
weekendy, możliwość również innych-obsługa kelnerska plus recepcja, dobre warunki, miła atmosfera
CV na recepcja@hotelbella.pl. - 606
549 175
Poszukujemy brukarzy i robotników drogowych do pracy w Niemczech, wymagamy komunikatywnej
znajomości języka niemieckiego.
CV na biuro@ruben-bau.eu tel. 534188-717, 576-033-941, 534-570-013
lub 537-576-392
Poszukujemy higienistki stomatologicznej do gabinetu na wtorki,
środy i czwartki od godz. 16 do 20.
Wymagane odpowiednie kwalifikacje. - 509 899 859
Poszukujemy operatorów żurawia wieżowego (ŻI) z uprawnieniami
i komunikatywnym j. niemieckim
do pracy w na terenie Niemiec.
CV na biuro@ruben-bau.eu, tel:
534188717; 576 033 941
Poszukujemy osoby do księgowości - wymagalny staż w księgowości min. 3 lata. Obowiązki:
kompletacja i sprawdzanie dokumentów, księgowania w programie
Rewizor oraz prowadzenie kasy.
Kontakt: sekretariat@sunet.com.pl
Prac. produkcyjny Dr. Schneider Jeśli jesteś zainteresowany pracą na
produkcji - wyślij swoje cv a oddzwonimy i umówimy Cię na testy.Dr.
Schneider zatrudni na pełny etat.
Bezpłatne dojazdy, bogaty pakiet
socjalny, LuxMed, Multisport - rekrutacja@dr-schneider.com
Prac.produkcji 2.500 "na rękę"
- Prac. produkcji (mężczyzna) do
produkcji odwodnień. Praca pon.
-pt. 7:00-15:00. Wynagrodzenie od
2.500,00zł netto (na rękę). Weekendy wolne. Po okresie próbnym
umowa na czas nieokreślony. CV na
maila. - stora@stora-drain.pl
Praca - konserwator - S.M. Związkowiec w Jeleniej Górze zatrudni na
umowę o pracę konserwatora może
być emeryt. Wykształcenie zawodowe elektryczne z uprawnieniem
do 1kW Tel. 75 75 42 623

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
Praca biurowa - Dodatkowe zajęcie w branży finansowej - nie wymagamy doświadczenia - nauczymy
- zadzwoń lub sms: praca - Tel. 668
682 335
Praca biurowa - Firma zatrudni
pracownika "na umowę o prace" ze
znajomością programów; Inventor,
Auto Cad, Cam. Praca biurowa. Tel.
od 8.00-15.00, CV na email: info@
studio-metal.pl. możliwość przyuczenia. Zapraszamy - 791767880, info@
studio-metal.pl
Praca biurowa - Obsługa sekretariatu, prowadzenie ewidencji faktur,
prowadzenie dziennika korespondencji. Wymagana znajomość MS
Exel. Możliwość rozwoju zawodowego. CV: magdalena@artdomdeveloper.pl - 697 397 297
Praca dla malarza, szpachlarza
- Zatrudnię chętne osoby do prac
przy szpachlowaniu, malowaniu.
tel. 53803552
Praca dla pilarzy w Niemczech
bez znajomości języka niemieckiego.
Podatki, ubezpieczenie niemieckie.
Mieszkanie, dojazd do pracy bezpłatne Wymagane uprawnienia na
piłę motorową, doświadczenie - 606
266 328
Praca na budowie - Zatrudnię
pracowników budowlanych - elewacje, ocieplenia, montaże stolarki.
Umowa, stabilne wynagrodzenia.
Miejsce pracy: Karpacz. nr tel. 510
073 756; e-mail: wojciech.lysiak@
sunet.com.pl
Praca na umowę zlecenie 4 godz.
dziennie, obsługa klienta, znajomość
programów komputerowych tel. 665
727 011
Praca od zaraz dla mężczyzn Praca od zaraz dla mężczyzn przy
produkcji doniczek plastikowych.
praca na 3 zmiany. wynagrodzenie
netto od 1600-2000zł. woj-kat sp. z
o.o Poznańska 20 Jelenia Góra wojkat@wojkat.eu - 756 475 564
Praca popołudniowa Szklarska Przyjmę do pracy w miesiącu październik, listopad na stanowisko
barman/ka, kelner/ka do obsługi
g. niemieckich w godzinach popołudniowych. Wymagana podstawowa znajomość j. niemieckiego.
T:693020960
Praca w KFC JG Nowy Rynek Poszukujemy osób do pracy na stanowisku kucharza oraz do obsługi
gości. Umowa o pracę lub zlecenie. CV proszę wysyłać na adres
103300@amrest.eu - 571 407 413
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Praca w sklepie z bielizną na pół
lub 3/4 etatu, umowa o pracę. Szkolenie brafitterskie, grafik dostosowany do potrzeb pracownika, premie
sprzedażowe. Cv+zdjęcie na emilia.
karczmiarz@gmail.com 530366893
Praca-Operator CNC - Firma
Flywood w Karpnikach zatrudni na
umowę o pracę operatora maszyn
CNC - do przyuczenia. Nie wymagamy doświadczenia! Wysokie
wynagrodzenie zależne od umiejętności! CV na adres : sk@flywood.pl
- +48 75 76 77 031
Pracownicy budowlani - Zatrudnię pracowników na budowę - ocieplenia, elewacje, montaże stolarki
zewnętrznej i wewnętrznej. Miejsce
pracy Karpacz. Możliwość dojazdu.
e-mail: wojciech.lysiak@sunet.com.
pl tel: 510 073 756
Pracownicy budowlani- Holandia
- Workingo sp.zo.o. malarzy, betoniarzy, murarzy, cieśli, posadzkarzy
i in.budowlanych. Zakwaterowanie,
umowa holenderska na długo. - 606
150 565
Pracownik Eksportu - Firma
zatrudni kobietę dla prac biurowych
i magazynowych ze znajomością
języka rosyjskiego i ukraińskiego.
Miejsce pracy - okolica Jeleniej Góry.
- 690 359 757
Pracownik Produkcji - Niemcy Exact Systems zatrudni do kontroli
jakości części samochodowych na
terenie Niemiec. Wymagamy p.jazdy
oraz samochodu-zwracamy koszty
przejazdu. Praca bez języka dla par,
kobiet i mężczyzn. - work@exactsystems.de /+48725256386
Pracownik produkcyjny - MarMat (Staniszów) zatrudni pracowników produkcyjnych. Organizujemy
dojazdy z Jeleniej Góry. Praca na 3
zmiany, co 3 sobota pracująca, niedziele wolne. Umowa o pracę. Cv
proszę wysyłać na e-mail. - marcin@
mar-mat.com.pl
Pracowników ogólnobudowlanych z j. niemieckim - Poszukujemy
murarzy, zbrojarzy, cieśli, betoniarzy oraz pracowników ogólnobudowlanych do pracy w Niemczech,
z komunikatywnym j. niemieckim.
CV na biuro@ruben-bau.eu tel. 534188-717, 576-033-941, 534-570-013
lub 537-576-392
Pro Domo zatrudni Panie z Ukrainy
do pracy w charakterze opiekunka
osób starszych. Praca na terenie Niemiec. Zapewniamy legalne zatrudnienie. Szczegóły tel:733611512
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Produkcja/Kontrola Jakości -DE - Exact Systems zatrudni
do kontroli jakości części samochodowych na terenie Niemiec.
Wymagamy p.jazdy oraz własnego
samochodu-zwracamy koszty przejazdu. Możliwość zatrudnienia w
parach i bez języka. - work@exactsystems.de /+48725256386
Przyjmę do pracy cieśli oraz
pomocników. Oferuję prace na
dogodnych warunkach oraz wysokie wynagrodzenie! (od 14zł do 20+zł
netto, w zależności od umiejętności).
Więcej informacji udzielę telefoniczni
- 725 376 854
Recepcjonista - Karpacz Zatrudnimy osobę do pracy na
recepcję. Doświadczenie w hotelarstwie mile widziane. Atrakcyjne
warunki wynagrodzenia. - recepcja@
ksiezagora.com.pl /730611104
Recepcjonista /recepcjonistka
- Dynamicznie rozwijający się obiekt
w Szklarskiej Porębie zatrudni na
atrakcyjnych warunkach recepcjonistę/recepcjonistkę. CV prosimy
wysyłać na adres:d.lachowicz@czarnykamien.com - 533-352-214
Recepcjonistka Karpacz Poszukujemy odpowiedzialnej i
sumiennej osoby do pracy na Recepcji w Karpaczu pomiędzy godzinami
8:00-22:00.Praca dwuzmianowa bez
nocek. Możliwość przyuczenia, chętnie studentów zaocznych lub dziennych - 510-291-747
Remonty mieszkań w Niemczech
- Szukam doświadczonego pracownika do remontu mieszkań w Niemczech. Oferuje mieszkanie, dojazd
do Niemiec z Jel Góry i środki transportu na miejscu -mile widziane
prawo jazdy. - 606 438 949
Restauracja - Czarny Kamień
- Prestiżowa restauracja w Szklarskiej Porębie zatrudni chętną do
nauki, niekoniecznie doświadczoną
osobę na stanowisku Kelnera. Mile
widziana znajomość języka obcego
CV: restauracja@czarnykamien.com
- 792 953 464
Sklep Netto zatrudni sprzedawców
w Jeleniej Górze. Zapraszamy osoby
pracowite, z chęcią do działania.
Oferujemy: pełen etat lub 1/2 etatu;
2.400 brutto Prosimy o przesłanie
CV: rekrutacja@netto.pl

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Służba pięter - Czarny Kamień
- Prestiżowy obiekt w Szklarskiej
Porębie zatrudni kulturalną, pracowitą i uczciwą - niekoniecznie
doświadczoną osobę - na stanowisko Pokojowej. CV proszę wysyłać
na mail: rafal.sobczak@czarnykamien.com - 697 535 685
SPA Szklarska Poręba - Nowy obiekt
w Szklarskiej Porębie zatrudni na
atrakcyjnych warunkach terapeutkę/
terapeutę do SPA. Wymagana umiejętność wykonywania masaży, zabiegów na ciało i twarz. - rekrutacja.
aparthot@gmail.com
Spawacz ślusarz - Zatrudnię spawacza z dużym doświadczeniem i
aktualnymi uprawnieniami najlepiej 2
stopnia . Dobra znajomość rysunku
. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie możliwe uzyskanie mieszkanie
pracownicze. - 602 377 991
Spawacze z upr. 135 BW i FW Na umowę o pracę, pełny etat,16zł
netto/h, spawanie met.135 BW i FW.
Miejsce pracy: wyjazdy: na terenie Polski, Jelenia Góra, spawanie
konstrukcji stalowych i rurociągów
(stal czarna i kwasoodporna) - 693
757 997
Specjalista ds. sprzedaży
reklamy internetowej - Firma Business Navigator. Specj. ds. sprzed.
rekl. internetowej. Umowa o pracę.
Miejsce pracy Ubocze 300.Praca
przy komputerze. Od poniedziałku do
piątk (8.00-16.00) Cv na agnieszka.
gajczyk@baza-firm.com.pl
Sprzątaczka biurowa - Kowary
- Zakład pracy chronionej zatrudni
osoby do sprzątania biur na terenie Kowar lub Jeleniej Góry, praca
dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. - 660 567 125
Sprzedawca dział piekarni Zatrudnimy osobę na dział piekarni.
Wypiek bułek. Sprzedaż pieczywa i
ciast. Dwie zmiany. Oferujemy przyuczenie. Atrakcyjne wynagrodzenie.
CV proszę składać na e-mail lub osobiście do kadr. - 571-20-90-44, jeleniagora@intermarche.pl
Sprzedawcę do sklepu spożywczego - Zatrudnimy pracownika do
sprzedaży produktów spożywczych
na jednym z naszych działów w Intermarche. Oferujemy przeszkolenie.
Praca na dwie zmiany. Wynagrodzenie zasadnicze+premia. - 571-2090-44, jeleniagora@intermarche.pl
Szukam płytkarza do pracy w
Niemczech, system akordowy,
spanie zapewnione, warunki płacowe do uzgodnienia. Dzwonić po
godz.18.00. Tel.530-456-748.
Time S.A. szuka Account Managera odpowiedzialnego za sprzedaż
czasu antenowego w: Radio ESKA i
Radio WAWA. Oferujemy stałą pracę
i motywacyjny system prowizyjny.
CV na adres:asuter@grupazpr. 694 404 005

Wykładanie towaru/delikatesy
- Zatrudnimy osobę do wykładania towaru. Praca na pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze+premia.
Wymagana książeczka sanepid.
CV proszę składać osobiście lub na
e-mail. - 571-20-90-44, jeleniagora@
intermarche.pl
Wykończeniówka Gryfów-Jelenia - Wykończeniówka na terenie
Jeleniej Góry gładzie malowanie.
Praca również w zimie. Jeździmy
po trasie Mirsk, Gryfów, Jelenia
Góra. Praca w fajnej brygadzie. 504 159 890
Zatrudnię brukarzy, drogowców,
wysokie wynagrodzenie dla osób
znających fach, zatrudnię osoby do
przyuczenia a posiadające prawo
jazdy kategorii B. Umowa o pracę,
zatrudnienie całoroczne. - 502 238
662
Zatrudnię budowlańców - Firma
Budowlana z 30 letnim stażem na
rynku zatrudni do prac wykończeniowych; tynki, płyty GK,a także elewacje itp. Tylko fachowców ! praca na
terenie Jeleniej Góry. Więcej informacji tel. 508 936 573

og£oszenia
ROZMAITOŒCI
Zatrudnimy osobę do pracy w
Nadzorze Kasowym. Wymagana
podstawowa znajomość programu
Excel i dokładność. Oferujemy przyuczenie. CV proszę kierować na
e-mail lub osobiście do kadr. Atrakcyjne wynagrodzenie - 571-20-90-44,
jeleniagora@intermarche.pl

Kupimy każde auto 881225859 Kupimy każde auto sprawne i uszkodzone osobowe i ciężarowe do 3,5t.
chcesz się legalnie, bez stresu, bez
dodatkowych kosztów pozbyć auta?
Może być bez opłat, uszkodzone,
do napraw, gotówka w 15 minut 881 225 859

Toyota Avensis Sol 2.0 D4D 2010
rok listopad przebieg 159500, więcej na portalu OLX lub OtoMoto
lub oczywiście telefonicznie - 601
954 165

Zatrudnimy osobę do robienia
pizzy Zainteresowanych prosimy o
złożenie CV w pizzeri I Love Pizza
ul. Podwale 17A Więcej szczegółów
pod nr 605 226 669

Skup aut, tel. 691 035 913, gotówka
od ręki, najlepsze ceny na rynku,
darmowa wycena, formalności na
miejscu.

Zamienię Opla Corsa 1996r na
busa z dopłatą tel. 531 719 309

Zatrudnimy osobę z doświadczeniem do pracy w Nadzorze
Kasowym. Rozliczanie kasjerów.
Wymagana podstawowa znajomość
programu Excel. Praca na dwie
zmiany. Atrakcyjne wynagrodzenie.
- 571-20-90-44, jeleniagora@intermarche.pl
Zautomatyzowana pralnia Panią, Pana do profesjonalnej pralni
zatrudnię - 886 666 896

PRACA
PODEJMĘ PRACĘ

Zatrudnię do hurtowni pościeli
hotelowej - 886 666 896

Podejmę pracę jako pomoc
kuchenna pokojówka oraz prywatnie sprzątanie biur mieszkań domów
po remontach mam 42lata oczekuje
na oferty osób prywatnych firmom
dziękuję prace podejmę od zaraz
umowa - 796 251 027

Zatrudnię kierowcę C+E na trasy
międzynarodowe. Praca w kółkach
PL-UK-PL. Wyjazdy i powroty - Jelenia Góra. Więcej informacji udzielę
telefonicznie. - +48 791 635 180

Podejmę pracę przy wykończeniach wnętrz, ze względu na wychowanie dzieci dorywczo robiłem
wykończenia mieszkań deweloperskich, mam 42 lata - 731 909 735

Zatrudnię kierowcę kat c możliwa
praca na pół etatu . Praca na terenie
Polski . Wszelkie informacje od pn-pt
w godzinach 7-16 - 602 377 991

MOTORYZACJA
AKCESORIA

Zatrudnię kierowcę na chłodnię z
prawo jazdy kat.C+E oraz doświadczeniem w transporcie międzynarodowym. Stabilna praca oraz pewna
wypłacalność. Zapraszam do kontaktu - 883-870-870
Zatrudnię na umowę o dzieło
szwaczkę lub krawcową do pomocy
w pracowni krawieckiej, miłe widziana
umiejetność przygotowania produktu
(krojenie) z już gotowych szablonów.
Praca kreatywna. - 504-032-200
Zatrudnię operatora CNC tokarka
/ frezarka . Umiejętność pisania
programów w kodach G . Praca na
maszynach DMG oraz DOOSAN .
Zapewniamy bardzo dobre warunki
płacowe . - 602 377 991
Zatrudnię pracowników do robót
wykończeniowych: Gryfów, Jelenia
Góra. - 504 159 890
Zatrudnię pracowników do szpachlowania i malowania tel. 730 397
303
Zatrudnię: kierowców z kat. C,
operatora koparki-ładowarki, pracowników do robót drogowych tel.
605 237 871

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

Wyprzedaż - Wyprzedaż części i
akcesoriów motoryzacyjnych. - 609
613 305

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto skup Jelenia Góra - 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 - 511 209 408
Auto szrot Jelenia Góra - Części
do aut - 5335333443
Auto złom auto skup 500403803
- 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
Autozłomowanie - 787 009
777
Autozłomowanie 794794104
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

Skup samochodów za gotówkę.
Każda marka oraz stan. Skupujemy
pojazdy nowsze oraz starsze, osobowe, dostawcze oraz ciężarowe.
Darmowy dojazd i wycena. Gwarantujemy najwyższe ceny. Płacimy
tylko gotówką - 512 700 770

MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Opel Astra diesel (3-drzwiowa)
- Rok prod. 2000;poj.sil. 1995m3.
Elektryczne szyby, ABS, poduszki
powietrzne, centralny zamek, światła do jazdy dziennej, reflektory przeciwmgielne, hak, doskonale trzyma
się drogi. Cena 4000zł do negocjacji
- 605 602 975
Opel Vectra C, nawigacja, skóra Opel Vectra zakupiony w Niemczech
od pierwszego właściciela, serwisowany regularnie co jest potwierdzone
książką serwisową, dwa oryginalne
kluczyki, dwa komplety kół. Ważny
TÜV, Bardzo bogate wyposaz +48693458683
Rover 214 1,4 okazja - sprzedam
auto rover 214 na chodzie przegląd
do 29-09-2017 oc ważne przebieg
auta 158 038 tys wsp. kierownicy,
cen. zamek, szyber dach, air bag,
el.szyby cena 950zł - 721 912 463
Samochód Scenic 2 - Fajne auto
w super stanie z 2003 roku silnik 1,5
disel, przebieg 240000.Wszystko
sprawne. Koła alusy lato i nowe kola
zimowe plus nowka zapas. Ukad
kierowniczy, rozrząd pomba wymienione w maju. Klima - 691 860 993
Sprzedam Renault Scenic Rx4
2.0 benzyna z gazem 134km auto
w ciągłej eksploatacji. OC kwiecień
2018 przegląd do maja 2018. Do
auta mam dodatkowo komplet opon
zimowych. Więcej informacji telefonicznie. - 504 122 633
Sprzedam samochodowy bagażnik dachowy firmy KAMEI cena 600
zł tel. Kontaktowy 601 594 110.
Sprzedam samochód VW Multivan, 1994r. czterodrzwiowy, siedmioosobowy, przebieg 269606
garażowany, cena 12000 zł tel. 608
461 544
Sprzedam seat cordoba 1,4 1997
rok auto sprawne przegląd do maja
2018 oc do listopada 2017 zapraszam - 721 912 463
Sprzedam VW Touran 1,9 TDI
2006r. 7-osobowy oraz Mercedes
124 1992r. benzyna 2.0 L, 5-cio biegowy, grafit tel. 603 139 918

MOTORYZACJA
ZAMIENIĘ

ANONSE
MATRYMONIALNE
Asia 24l. Zaprasza zdecydowanych Panów na miłe spotkanie. 609 826 568
Dla Pań - Witam wszystkie panie
jeżeli czujecie się samotne i nie
dopieszczone, jeżeli poszukujecie
dyskretnego pana do spotkań i oczekujecie 100% dyskrecji proszę pisać
na numer: 691 516 827
Figlarna Lili - Zapraszam konkretnych i zadbanych panów na chwile
relaksu i nie codziennych przyjemności. Szczegóły spotkania do ustalenia telefonicznie. Proszę nie pisać
sms. W tym tygodniu przyjmuję pon.
-pt. od 11-21 - 518 157 952
Ładna blondynka opalona zaprasza zdecydowanych panów na sex
tel. 536 840 946
Miły facet 30lat o niebieskich
oczach włosy blond pozna kobietę
więcej po telefon 603 080 289
Pogotowie lodzikowe Zabobrze
Zgrabna Emi 36 zaprasza zainteresowanych samym lodzikiem - 518
157 952
Poznam kobietę z JG - Witam.
Poznam kobietę do spotkań towarzyskich. Wymagania: matura, sex
bez zabezpieczenia. Interesują mnie
poważne oferty nie prostytutki. Możliwość stosowania znacznej pomocy
finansowej. Inżynier 69lat - 604
224 742
Poznam samotną panią, sympatyczną, elegancką, szczupłą w wieku
60-65 lat bez zobowiązań, Jelenia
Góra i okolice, do trwałego związku
tel. 533 701 020
Szybki numerek wieczorkiem?
Tylko 130zl zapraszam do 22 Emi 663 226 186
Szybkie numerki w centrum! Tel.
509 644 864
Zapraszam Panie do współpracy, duży ruch, mała konkurencja, elastyczne godziny pracy tel.
797 171 046

Zgrabna masażystka - Zapraszam zdecydowanych panów na
poziomie na masaż relaksacyjny z
miłym erotycznym zakończeniem.
30minut 100zł od pon.-pt. od 11-21
- 730 497 616

USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo, kostka ogrodzenia - Oferujemy usługi brukarskie;
- układanie kostki brukowej, granitowej, parkingi, chodniki, podjazdy,
opaski wokół domów, ogrodzenia
panelowe. Robimy projekty posesji.
- 665 323 034
Firma usługi remontowe - Solidnie wykonam remont mieszkania na
terenie Jelenia Góra - 731 454 773
Ogrodzenia kute, panelowe Firma Dconnect-Bas ma do zaoferowania ogrodzenia kute panelowe
oraz murowane (bramy furtki, przęsła). Więcej pod numerem telefonu
690 961 341
Poszukiwana firma chcąca podjąć się prac budow dla prywatnego
inwestora (budowa myjni). Szczegóły w opisie wykonawczym. Proszę o kontakt. email: Perkowski.
wojciech@staworzynski.com tel:
+48502275684
Regipsy, izolacje poddaszy - Montaż płyt g-k- ściany ,sufity podwieszane, izolacje poddaszy. - 536
803 552
Regipsy-montaż i nie tylko... Wykonuję prace związane z suchą
zabudową. Tzn. montaż płyt Gk.
na stelażu, ścianki działowe, sufity
podwieszane, zabudowy poddaszy,
szpachlowanie, malowanie. Czytanie
z planów. Doświadczenie w kraju i za
gran - 793 347 512
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków,
wkładek, klamek, zawiasów, progów, uszczelek i szyb. Regulacja,
konserwacja, regeneracja okuć.
Montaż nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń antywywazeniowych.607720825 - 607 720 825

SKUP AUT
OSOBOWE, DOSTAWCZE,
CI¥GNIKI ROLNICZE,
CIÊ¯AROWE,

tel. 533-67-55-66

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Tanie remonty w dobie kryzysu,
remonty drobne, przeróbki budowlane na twoja kieszeń, zadzwoń! tel.
721 647 789
Usługi koparko-ładowarką-młot Prace ziemne, rozbiórki, wyburzenia,
niwelowanie terenu, załadunki i rozładunki tirów-tanio - 886 666 896
Wynajmę ciężki sprzęt bud. Posiadamy do wynajęcia: - koparki,
- koparko-ładowarki, - spycharkę
z laserem, - wywrotki - podnośnik
koszowy - ładowarki, - zestawy
niskopodwoziowe - walce, kruszarkę
i przesiewacz - 695 732 768
Wywóz kontenerów na gruz, nieczystości stałe tel. 506 847 069

USŁUGI
EDUKACYJNE
Język polski profesjonalne przygotowanie do matury tel. 504 788 652
Korepetycje Matematyka/Fizyka
- Problem z przedmiotami ścisłymi?
Żaden problem! Studentka Matematyki udzieli korepetycje z matematyki, fizyki i informatyki. Możliwy
dojazd do ucznia. Nauka codziennie po godzinie 16. 60 minut 35 zł!
- 730 113 285
Korepetycji z matematyki dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, licealnych oraz w kwestii przygotowania do matury zakres
podstawowy. Cena 30-40 zł 60
minut. Tel: 537-585-659
Matematyka Podstawowa Gimnazjum 694-054-681

USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Elektryk i elektronik - Wykonam instalację, pomiary, sterowanie. Również małe zlecenia. - 883
326 707

Pożyczka nawet 25 000 zł. Raty
już od 75 zł Tel.: 502 723 783
Pożyczka z dojazdem do klienta
- Szybka pożyczka od 100 zł do
30.000 zł - udzielana w Biurze lub u
klienta. Niskie raty miesięczne. Nie
pobieramy opłat za obsługę. Akceptujemy osoby zadłużone. Wystarczy
dowód osobisty. Zadzwoń - 690
198 988
Pożyczki dla zadłużonych Szybka pożyczka na dowód osobisty bez sprawdzania BIK KRD
ERIF itd. Kwoty od 100 zł do 9.000
zł - decyzja przez telefon, wypłata
gotówki w ten sam dzień - bez
wizyt przedstawicieli. Zadzwoń 690 198 988
Pożyczki na dowód do 9.000 zł
- Decyzja już podczas rozmowy
telefonicznej, niskie raty, bez wizyt
przedstawicieli w domu. Nie sprawdzamy w bazach dłużników. Zapraszam do kontaktu. - 690 198 988
Pożyczki na dowód osobisty Szybka pożyczka pozabankowa na
dowód osobisty - najtaniej na rynku
pozabankowym. Raty miesięczne,
brak weryfikacji BIK-u. Wypłata w 15
minut. Kwoty od 500 zł do 10.000 zł.
Zadzwoń ! - 690 198 988
Tania pożyczka pozabankowa Kwoty od 100 zł do 15.000 zł na
dowód osobisty. Działamy na terenie Jeleniej Góry i okolic. Zadzwoń
i umów się na spotkanie. - 508
939 509

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia - fotografujemy
pojazdy, przedmioty, urządzenia do
sprzedaży. Bardzo wysoka jakość i
odwzorowanie, dojazd Dolny Śląsk
tel. 510 156 541

Naprawa AGD - Naprawa pralek,
odkurzaczy Jelenia Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483

Fotografia - fotografujemy z
dużą precyzją i odwzorowaniem produkty przemysłowe do handlu,
dla firm reklamowych, dojazd Dolny
Śląsk tel. 510 156 541

USŁUGI
FINANSOWE

USŁUGI
GASTRONOMICZNE

Biuro Kredytowe - Największy
wybór pożyczek pozabankowych,
kredytów bankowych, leasingi,
pożyczki pod zastaw nieruchomości. Również dla osób z negatywną
historią kredytową. Kwoty od 500
zł do 200.000 zł. Zadzwoń - 690
198 988
Chwilówki od 100 zł do 1000 zł
- Oferta dla osób zadłużonych, nie
sprawdzamy rejestrów dłużników,
wystarczy dowód osobisty. Wypłata
gotówki w ten sam dzień. Zadzwoń
- 690 198 988
Ekspres pożyczkowy do 25 000
zł. Nie czekaj! Zadzwoń! Nic nie tracisz, a możesz zyskać. Tel.: 731377-456
Finansowanie firm - Doświadczony doradca kredytowy pomoże w
uzyskaniu finansowania działalności
gospodarczej. - 781 222 323
Kredyt dla każdego w 24h - Kredyt 50 tys rata 549 zł! Masz dość rat i
chwilówek? Ta oferta jest dla Ciebie!
Akceptujemy opóźnienia i gwarantujemy jedna niska ratę. - 73080980
Nowe Biuro Kredytowe - Kredyty i
pożyczki - wszystkie firmy dostępne
na rynku pozabankowym - niedostępne w internecie. Pożyczki na
dowód, bez sprawdzania w BIK.
Niskie raty miesięczne. Od 500 zł do
40.000 zł Zadzwoń ! - 690 198 988
Pilnie potrzebujesz gotówki? Ciężko płacić tak duże raty? Przyjdź
do nas. Duży wybór pożyczek bankowych i pozabankowych. Akceptujemy różne formy dochodów.
Dostępne oferty na oświadczenie.
Komornika też się nie boimy. - 781
222 323
Potrzebujesz gotówki? - Szybka
pożyczka bez zbędnych formalności.
Niskie raty miesięczne. Kwoty od 500
zł do 200.000 zł - wystarczy dowód
osobisty. Akceptujemy różne źródła
dochodów. Oferta również dla osób z
wpisami w bazach. - 575 650 601
Pożyczka - Pożyczamy do 25 000
zł Tel: 724 104 631
Pożyczka do 25 000 zł! - Nie czekaj, z nami możesz zyskać nawet 25
000 zł. Zadzwoń: 731-377-456

Śniadania w KFC Nowy Rynek Zapraszamy na ofertę śniadaniową
do KFC w Galerii Handlowej Nowy
Rynek. Oferta obowiązuje w godzinach 8:00 - 11:00 - 571 407 413

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Domowa opieka lekarska z NFZ Finansowana z NFZ pomoc dla osób
w stanach terminalnych (np. nowotwory, odleżyny). Bezpłatne wizyty
domowe lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty. Zapraszam do kontaktu.
- 531 358 181
Opiekunka dla 5 latki 6 dni/mc
- Poszukuję opiekunki dla 5 letniej
córci. Opieka kilka dni pod rząd w
miesiącu od 9-17. Osoba z doświadczeniem, dyspozycyjna. Możliwa długoletnia współpraca. - 507 065 179
Zaopiekuję się dzieckiem, osobą
starszą, całodobowo tel. 513 246
763

USŁUGI
RÓŻNE
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków, wkładek, klamek. zawiasów,
uszczelek i szyb. Regulacja ,konserwacja i regeneracja. Montaż
nawiewników, samozamykaczy
,zabezpieczeń antywyważeniowych.
Robert 607720825
Wykonuję kompleksową wycinkę
drzew oraz przycinkę z zastosowaniem technik alpinistycznych. Na
wykonaną usługę mogę wystawić
fakturę. - 721 832 529

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Kontenery na gruz - Wywóz kontenerów na gruz i nieczystości stałe.
Kontakt: 506 847 069
Sprzątanie grobów - opieka
nad grobami. 7 lat doświadczenia.
Kompleksowo wszystkie prace na
cmentarzu w Jel. Górze i okolicy 501 525 105
Tanio posprzątam i umyję okna,
mieszkania, domy, biura. Zadzwoń
tel. 732 959 566
Usługi sprzątające - Firma Women
at Work oferuje profesjonalne usługi
sprzątające ..Hoteli, wspólnot mieszkaniowych, biur, hal produkcyjnych
oraz budynków poremontowych.
Więcej informacji pod numerem telefonu - 696-653-215 ,795-726-658
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Bezinwazyjne odmładzanie Skuteczne i bezinwazyjne zabiegi
usuwania problemów z cerą. Polecane przy zmarszczkach, pękających naczynkach, przebarwieniach,
rozszerzonych porach, trądziku,
AZS. Bezpłatne zabiegi testowe. 510 126 927

Mieszkanie Piechowice b. ładne
- Mieszkanie dwupokojowe, pełen
rozkład, z osobną jasną kuchnią, na
4 piętrz, dzięki czemu posiada przepiękny widok na góry, po remoncie,
gotowe do wprowadzenia, sprzęt
AGD, niski czynsz, cena 139tys 696 414 873

Diagnostyka nieliniowa NLS Wykrywanie pasożytów, grzybów,
bakterii, wirusów oraz zaburzeń
pracy organizmu metodą diagnostyki
nieliniowej NLS. Usuwanie patogenów częstotliwościami (biorezonansem) i naturalnymi kuracjami. - 510
126 927

Mieszkanie-Zabobrze - 4
pokoje - Mieszkanie rozkładowe,
wyremontowane, 4 pokoje, kuchnia,
przedpokój, łazienka, osobne wc,
dwa balkony oraz piwnica. 79,36 m2
powierzchni użytkowej, położone na
9 piętrze (z windą). - 603 815 048

KUPIĘ
W komis pryzmujemy modną odzież
- W komis przyjmujemy ładną,
modną odzież dziecięcą, damską,
buty, torebki. Przyjęcia w czwartki
i piątki. Sklep Sara ul. Różyckiego
4a. Zapraszamy na zakupy tel. 506
092 349

SPRZEDAM
Etykiety zapałczane 500 sztuk
! - Oferuję Państwu klaser etykiet
zapałczanych z okresu przed reformacją ustrojową. W zdecydowanej
przewadze, są to etykiety polskie w
liczbie około 500 szt. Stan używany,
widoczny na zdjęciach.Wszelkich
innych informacji z chęcią udzielę
mailowo. Nie uznaję reklamacji i
zwrotów. Zapraszam do kupna. 609 527 036
Sprzedam filtr do wody, bramę
garażową na pilota produkcji niemieckiej tel. 503 508 120
Sprzedam okazyjnie dwie nowe
bluzki. Trzeba przymierzyć. Biała 35
zł, a kolorowa 45 zł. Wiadomość: tel.
794460461
Sprzedam: lodówka metalic,
zamrażarka 150L, witryna 2 m, waga
elektryczna, waga uchylna, krajalnica, gabloty szklane na cukierki,
lampy do solarium 2m i 1.5m tel.
508 604 171

ODDAM
Do oddania 3-miesieczne kociaki w
dobre ręce - 784961010

MIESZKANIA
KUPIĘ

Sprzedam mieszkanie 53m2
w Cieplicach - 2 pokoje, kuchnia,
łazienka CO tel. 787 630 400
Sprzedam mieszkanie w JG 50m2,
2 pokoje do remontu, I piętro, mały
ogródeczek tel. 609 078 213

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Chcę wynająć mieszkanie - Szukam mieszkania do wynajęcia 2
pokojowego na parterze z ogrzewaniem sieciowym. Proszę o informacje
SMS 792-441-840
Wynajmę mieszkanie w Jeleniej
Górze lub Cieplicach, 2 pokojowe.
577564441/ 793433089

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
3 pok. Zabobrze 63m2 parter - Do
wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
63m2 na wysokim parterze-Zabobrze, po kapitalnym remoncie, częściowo umeblowane. Nowe AGD.
Ogrzewanie i ciepła woda miejskie.
Koszt 1100zł +czynsz+media. - 730
140 017
Do wynajęcia pokój w domku jednorodzinnym w mieszkaniu czteropokojowym na parterze do dyspozycji
dwie kuchnie i łazienka cena 600 zl z
opłatami bez kaucji - 603 958 920
Duża kawalerka - Do wynajęcia
duża, ładna kawalerka ul. Kiepury,
850 zł (m-c) + kaucja, min 6 m-cy
tel. 695 943 795
Mały pokój jednoosobowy w domu
jednorodzinnym. Dostęp do kuchni,
łazienki, rtv, internet, media. - 698
673 047
Mam do wynajęcia 2 pok. - Mam do
wynajęcia mieszkanie 56m2 2 pok.,
kuchnia, łazienka, dobra lokalizacja
Wzg. Partyzantów, umeblowane tel.
663 984 961

Imprezy okolicznościowe - Ośrodek Horyzont organizuje imprezy
okolicznościowe - wesela, komunie,
chrzciny, spotkania rodzinne, itp.
Położenie ośrodka, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera zagwarantują niesamowite przeżycia.
- 693-116-410

Przeprowadzki - tanio - transport. Utylizacja starych mebli! Tel.660
468 908
Usługi transportowe 24H kraj
zagranica - 601 561 366

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Mam do wynajęcia mieszkanie 50m2
os. Pomorskie w domu jednorodzinnym, osobne wejście, pokój, duża
kuchnia, łazienka, wszystkie media,
umeblowane, cena 1400 zł+kaucja
1400 zł tel. 503 508 120

USŁUGI
INFORMATYCZNE

USŁUGI
ZDROWIE/URODA

Pogotowie Komputerowe +
Internet - Naprawa komputerów PC
i laptopów wszystkich marek. Odwirusowanie, czyszczenie, instalacja
systemu. Wymiana części, czyszczenie chłodzenia, odzyskiwanie
danych. Konfiguracja internetu.
Usuwanie reklam. - 605 233 937

Analiza stanu organizmu - Badanie urządzeniem Quantum określa
m.in poziom witamin, minerałów,
aminokwasów, cholesterolu, metali
ciężkich, różnych toksyn oraz opisuje stan organów i układów organizmu w ciągu zaledwie 2 minut.
- 510 126 927

3 pok. z klimatyzacją, Centrum - Do
sprzedania 3 pokojowe mieszkanie
na II p. w centrum JG Lokal po kapitalnym remoncie 58,6 m2 składający się z salonu, 2 sypialni, kuchni,
łazienki, WC. Ogrzewanie gazowe.
Bez pośredników cena 177 000 509 095 612

Mieszkanie 4pokoje 82m centrum - Mam do wynajęcia bardzo
ładne mieszkanie w samym centrum
Jeleniej, 82m2, 4-pokoje z dużym
salonem, dla rodziny. Częściowo
umeblowane, AGD jest. Łazienka
osobno z toaletą + pomieszczenie
gosp. Tanio! - 575 208 903

Usł. komputera + darmowy dojazd
- -Przyspieszenie działania komputera -Odwirusowanie -Usuwanie
reklam -Czyszczenie -Ochrona systemu -Instalacja oryginalnych systemów Win, Vista wszystkich innych
programów -Konfiguracja internetu,
sieci - 697 092 337

USŁUGI
MOTORYZACYJNE
Naprawię każdy skuter. Możliwy
dojazd do klienta. Proszę o kontakt
pod numerem telefonu 500 606 904
lub 519 651 456

USŁUGI
MUZYCZNE
Profesjonalny zespół i DJ z
dużym doświadczeniem i sporym
repertuarem, od klasyki po najnowsze hity. Tel. 783 011 110
Wesela, imprezy, DJ wokal na
żywo. Muzyka akordeonowa, repertuar polski zagraniczny, oświetlenie,
nagłośnienie, cena umowna "Muzyk
Orkiestra" tel. 75 75 339 21, 692
046 727

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Kupię mieszkanie 1,2 pokoje w Jeleniej Górze, może być do
remontu. Szybka transakcja, płacę
gotówką. - 796 135 378

Bezczynszowe 57,8 m2 MIESZKANIA
Sosnówka- 2 pokoje, duża kuchnia
z meblami i AGD, łazienka z wanną
ZAMIENIĘ
Bars-zabieg dla ciała i umysłu - narożną, przedpokój, spiżarka. Sło- Zamienię mieszkanie 52m2, 2 pok,
Głęboki energetyczny proces uwal- neczne, przestronne. Ogrzewanie kuchnia, łazienka, OC z miasta, właniający od ograniczających myśli, gazowe własne. Cena 115600 zł. - snościowe na większe 3-4 pok. wła609 444 223w gazecie, codziennie w internecie
emocji, napięć i schematów dziaw poniedzia³ek
snościowe tel. 536 427 976
łania; otwierający i przyciągający Do sprzedania/ wynajmu mieszkaradość, zdrowie, obfitość i poczucie nie 2 pokojowe w Cieplicach, - 668
DOMY
199 048
spełnienia w życiu. - 510 126 927

KUPIĘ

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

5(-(675$&-$bb

Dom do 30km od Jeleniej Góry Kupię dom, najchętniej poniemiecki
do remontu z możliwością zamieszkania do 150 tyś. Okolice Jeleniej
Góry do 30km. Kontakt telefoniczny
lub e-mail: andrzejskutnik@o2.pl 691 334 300

DOMY
SPRZEDAM
Dom do dokończenia Piechowice Działka 630 m, do wykończenia piętro. Cena 430 tys zł Nieruchomości
Partner - 604 508 308
Dom w centrum Jeleniej Góry - Dom
do remontu, 276 m2 (parter + piętro
+ wysokie poddasze), nowa blachodachówka, blisko centrum z kawałkiem ładnej działki dookoła domu
(ul. Kasprowicza). Cena 230 tys. 602 180 643
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Sprzedam dom na Kaszubach
180m2, 4 pok., 2 łazienki, kuchnia, garaż - wysoki standard. Ogród
1380m2 zadbany, ogrodzony, cena
499 tys. zł tel. 513 994 600

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Mam do wynajęcia nowy duży dom
w Sosnówce. - 690 359 757

LOKALE
SPRZEDAM
Do sprzedania/wynajmu lokal użytkowy w Cieplicach - 668 199 048
Sprzedam lokal handlowy, jedyny
w miejscowości na obrzeżach Jeleniej Góry. Dzwonić do godz. 17:00
Warto! - 791 767 880
Sprzedam lokal na biuro prawne,
60m2, 200m od Sądu, parter, 3
witryny, 2 biura, 2 łazienki i recepcja
tel. 791 609 380
Sprzedam magazyn 425m2 ogrzewany z biurem 75m2, wszystkie
media tel. 500 168 910
Super okazja - Sprzedam bądź
wynajmę nowoczesny lokal 400 m
kw. w centrum. Lokal znajduje się
na parterze i I pietrze. Możliwość
dogodnego podziału lokalu. Pietra
połączone windą towarową. - 697
397 297

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
110 m kw. na parterze w ścisłym centrum. Lokal posiada duże witryny i
magazyn z windą towarową w piwnicy (ok. 150 m kw.) wejście od
strony ulicy oraz strefę dostaw. 697 397 297
160 m w centrum miasta - Atrakcyjny lokal idealny na sklep lub
biura. Posiada duże witryny. 160
m kw. Lokal znajduje się na parterze przy głównym deptaku miasta.
- 697 397 297
Do wynajęcia lokal z pomieszczeniami w centrum Jeleniej Góra z parkingiem. - 603 613 080
Lokal 55m2- ścisłe centrum Wynajmę lokal pod działalność
handlowo-usługową. Ogrzewanie
miejskie, wyposażony. Polecam! tel
605 113 223
Lokal handlowy - Wynajmę jedyny
sklep w miejscowości na obrzeżach
Jeleniej Góry. Kontakt telefoniczny
do godz.17.00 Naprawdę warto. 791 767 880
Lokale obok rynku przy deptaku
- Posiadamy lokale handlowe oraz
usługowe (parter i piętro) do wynajęcia. Lokale zlokalizowane przy
ulicy Konopnickiej 1, tuż obok rynku,
bazyliki i głównego deptaku miasta.
Ogrzewanie miejskie w cenie. - 515
231 203
Mam do wynajęcia od zaraz garaż
na ul. Podchorążych . 150 zł./ miesiąc + 50 ( opcjonalnie wg. życzenia)
monitoring Joker. Garaż po remoncie, z prądem , w stanie idealnym 501 392 087

ROZMAITOŒCI

Tanio wynajmę halę magazynowa
500m2 w tym 80m2 socjalne ogrzewane, monitorowana, ochrona całodobowa, ogrodzone. Ul. Karola
Miarki 18 d - 601 057 718
Wynajem pomieszczeń - Związek
Kombatantów wynajmie od zaraz w
przystępnych cenach pomieszczenia
o powierzchni 150m2; 23m2; 32m2;
16m2. Więcej informacji: Sekretariat
pok. 213 - I piętro tel.757522457 w
godz. 8.00-14.00

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedam murowany garaż z
kanałem i prądem na oś XX-Lecia.
25tyś. - 796 135 378
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

