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Kierownik schroniska odwołany

Z czego trzeba tym razem będzie zrezygnować, żeby załatać tę dziurę?

Na oświatę brakuje 6 milionów!
Podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania 21 listopada radni zostali poinformowani, że w budżecie miasta
na 2017 rok brakuje około 6 milionów złotych na oświatę
– głównie na wynagrodzenia i składki od wynagrodzenia
dla pracowników.

go zwolnić. Od tego jest podmiot
zarządzający, czyli zarząd spółki.
Jeżeli łamane jest prawo, to należy
ukarać taką osobę, ale nie widzę,
aby tu było łamane prawo. Jestem
zastępcą prezydenta od pierwszego
kwartału 2014 roku i jeżdżę do tego
schroniska co jakiś czas. Nie widzę
sytuacji, aby można było zarzucić
kierownikowi świadome działanie
na szkodę zwierząt, czy spółki - mówił wówczas Jerzy Łużniak.
Jak się okazało, decyzja zapadła i
po 27 latach Eugeniusz Ragiel stracił
stanowisko. Zbigniew Rzońca,
rzecznik MPGK, nie chce ujawnić
co spowodowało utratę zaufania
do kierownika. Eugeniusz Ragiel
również odmówił komentarza w
tej sprawie.
Przemek Kaczałko

Powtarza się sytuacja z ubiegłego
roku, kiedy to w ostatnim kwartale
również poszukiwano środków na
załatanie dziury w oświacie. Co
ciekawe, potwierdza się opinia, że
reforma oświaty miała przynieść dodatkowe środki dla gminy, bowiem
gdyby uczniów w przyszłym roku
było tyle, co w obecnym, to subwencja dla naszego miasta byłaby o 1,8
mln zł wyższa, ale w skali roku w
Jeleniej Górze ubędzie 300 uczniów,
więc to demografia jest główną przyczyną kłopotów w jeleniogórskiej
oświacie, a nie reforma (choć koszty
związane z przystosowaniem do wymogów reformy na pewno stanowią
dodatkowy problem).
- Ubytek mieszkańców to główny
problem miasta i jego dochodów. Według mnie to główny problem, z którym boryka się miasto przez ostatnie
lata. Jakoś nie słyszę w mediach, aby

taki problem z oświatą miały inne samorządy tj. Wrocław czy Wałbrzych.
Jelenia Góra od pewnego okresu
stworzyła sobie „chłopca do bicia”
w postaci oświaty, a przez wiele lat
była ona (słusznie) naszą
chlubą - powiedział
ra d ny L e s z e k
Wrotniewski.
- Pani
skarbnik tłumaczyła, że
nie otrzymujemy subwencji w
odpowiedniej kwocie
i brakuje środków - powiedziała
Anna Ragiel, przewodnicząca
Komisji Oś wiat y i Wychowania. - Jestem przerażona t ym
wszystkim. W ubiegłym roku
brakowało 4 milionów, a w tym 6
milionów - ubolewa radna z klubu
niezależnych.

Fot. Przemek Kaczalko

Eugeniusz Ragiel został odwołany z funkcji kierownika Schroniska
dla Małych Zwierząt w Jeleniej
Górze. – Powodem jest utrata zaufania – informują przedstawiciele
MPGK. Kierownikiem schroniska
została Anna Nikołajuk - wieloletnia
pracownica firmy, osoba z wyższym
wykształceniem oraz menadżerskim doświadczeniem - informuje
Zbigniew Rzońca, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Jeleniej Górze.
Przypomnijmy. W czerwcu br.
miłośnicy zwierząt protestowali po
publikacji skandalicznych zdjęć z
jeleniogórskiego schroniska, gdzie
miało dochodzić do wielu nieprawidłowości. Władze miasta oraz przedstawiciele MPGK odpierali zarzuty,
a członkowie Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt oraz
Fundacji Mondo Cane przedstawili
szereg żądań, ze zwolnieniem kierownika schroniska na czele.
Jeszcze we wrześniu zastępca prezydenta Jeleniej Góry Jerzy Łużniak
wykluczał takie rozwiązanie. - Nie
może nam osoba z zewnątrz mówić,
że kierownik się nie nadaje i trzeba
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W trakcie
dyskusji była
mowa o niektórych przyczynach
wzrostu kosztów oświaty, tj.
urlopy na poratowanie zdrowia, których liczba wzrosła z 35 do 50, a co za
tym idzie zastępstwa za nieobecnych
nauczycieli. - To jest podwójne płacenie. Jest też dużo zwolnień lekarskich i
ktoś musi tych nauczycieli zastępować
- dodała A. Ragiel.

Wśród pomysłów na oszczędności
wraca kwestia utworzenia Centrum
Usług Wspólnych dla placówek
oświatowych, czy łączenie niektórych szkół, aby efektywniej wykorzystywać bazę.
Na kolejne posiedzenie komisji
przedstawiciele władz miasta mają
przygotować propozycje zmian w
budżecie, które pozwolą w tym roku
załatać dziurę w oświacie.
Przemek Kaczałko
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SOR (tymczasowo) przeniesiony
Szpitalny Oddział Ratunkowy
przy Wojewódzkim Centr um
Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej jest w trakcie rozbudowy.
Zgodnie z zapowiedziami, na
czas adaptacji nowej przybudówki, SOR został przeniesiony w
miejsce oddziału dziecięcego.
- Przebudowa polega na dobudowie w patio powiększonego
SOR-u i nadszedł czas, kiedy
trzeba było je połączyć, więc
przenieśliśmy SOR na oddział
dziecięcy, który z kolei został
przeniesiony na oddział laryn-





gologiczny – powiedział Tomasz
Dymyt, dyrektor Wojewódzkiego
Centr um Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej. - Laryngologia
trafiła na oddział pulmonologiczny, a część alergologiczna
na oddział okulistyczny. Po zakończeniu prac wszystko wróci
na swoje miejsce – poinformował
Tomasz Dymyt.
Według planów, pierwszy pacjent na nowy SOR trafi w lutym
2018 roku.
Przemek Kaczałko
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Sklep przynosi straty, a zainteresowania kupców brak

Pustoszeje i kosztuje

Dom Handlowy przy ul. Długiej w Jeleniej Górze od lat świeci pustkami, a koszty utrzymania ponosi Miasto, czyli każdy z nas (budynkiem zarządza ZGKiM). Co z tym fantem
zrobić? Jak dotąd, pomysłu nie ma…
Komisja Rozwoju Rady Miejskiej koszty osobowe) w 2016 r. wynosiły poczyniłem starania zmierzające
zwróciła się do Prezydenta Miasta 309 405,25 zł, a w okresie od stycznia do znalezienia chętnych na najem
Jeleniej Góry z pytaniem o sytuację do sierpnia 2017 r. 206 922,13 zł. Za- całych kondygnacji. Obecnie trwają
finansową obiektu i koncepcję jego tem w skali 20 miesięcy mieszkańcy rozmowy z dwoma podmiotami,
zagospodarowania. Jak się okazało, Jeleniej Góry „dołożyli do interesu” które zainteresowane właśnie takim
najmem. Ponadto wyraziłem zgodę
straty nie są małe, a zainteresowania prawie 300 tysięcy złotych.
- Od dłuższego czasu obserwuję na zaadaptowanie dla Teatru im.
ze strony kupców brak.
Prezydent poinformował radnych, brak zainteresowania najmem stoisk C.K. Norwida poziomu -1. Umowa
że przychody netto (przypisy) z w Domu Handlowym przy ul. Długiej zostanie podpisana na okres wykonaliczanych opłat dla użytkowników 4/5 w Jeleniej Górze. Rozmowy pro- nywania remontu budynku teatru przedmiotowego budynku w 2016 r. wadzone z kupcami nie przyniosły powiedział Marcin Zawiła, prezydent
wynosiły 142 906,00 zł, a za osiem zamierzonych efektów. Zwracają Jeleniej Góry.
Wiceprzewodnicząca Komisji
miesięcy 2017 r. 87 305,00 zł, zaś oni uwagę na brak parkingów wokół
koszty utrzymania (koszt netto i budynku. Uwzględniając powyższe Rozwoju radna Danuta Wójcik przyw poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
znaje, że nie ma pomysłu na zago-

Mieszkańcy już dołożyli do „interesu” prawie 300 tysięcy złotych.

spodarowanie budynku i liczy, że
prezydent tym się zajmie.
Przemek Kaczałko

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

JELENIA GÓRA

Dlaczego znikają
czerwone koperty?
W połowie zeszłego roku na kilku
jeleniogórskich ulicach namalowane
zostały czerwone koperty. Miały przypominać kierowcom, że nie można
stawać na skrzyżowaniach. Policja
pomysł chwaliła, Miejski Zarząd Dróg
i Mostów planował rozwiązanie powielać, a kierowcy przestali blokować
krzyżówki. Mimo to, czerwone linie
pomału znikają z naszych jezdni. O co
chodzi? Sprawdziliśmy.
Od wdrożenia pomysłu z czerwonymi kopertami mija już 15. miesiąc. I
mimo że linie wymagają już odświeżenia, nic nie jest robione.
O komentarz w sprawie poprosiliśmy
Jerzego Łużniaka, zastępcę prezydenta
Jeleniej Góry. – Kierowcy już nauczyli
się, że na skrzyżowaniach nie wolno
stawać, tylko trzeba dać szansę przejechać innym użytkownikom ruchu.
Mieliśmy taki problem, ale teraz jest już
lepiej. Dlatego nie ma na razie potrzeby
poprawy tego oznakowania. Jednak jeśli
zajdzie taka potrzeba, wrócimy do tego
pomysłu – powiedział Jerzy Łużniak.
Potwierdza to Miejski Zarząd Dróg i
Mostów. W okresie zimowym ma być
prowadzony monitoring ruchu na
jeleniogórskich drogach. Jeśli kierowcy
będą blokowali skrzyżowania, to czerwone koperty wrócą na jezdnie. Jeśli
nie - obecne linie ulęgną mechanicznemu starciu.
Z pewnością kierowców bacznie obserwować będzie również jeleniogórska
drogówka.
P. Guszała

Przypominamy,
za blokowanie skrzyROZMAITOŒCI
żowania grozić może mandat karny
do 300 zł i trzy punkty karne.
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Skarbówka po przeprowadzce
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
przeniósł się z Wolności 121 do
nowo wybudowanego obiektu przy
ulicy Thebesiusa 1(obok szpitala).
W 3-kondygnacyjnym budynku
sala obsługi, gdzie można załatwić
wszystkie podatkowe sprawy znajduje się tuż przy wejściu. Przygotowano tu 12 stanowisk, z czego 11 to
stanowiska tematyczne. Skończyło
się więc bieganie po pietrach.
Na petentów jeleniogórskiej
skarbówki czeka szereg innych

udogodnień: dwa parkingi (przed
i za budynkiem urzędu), winda
oraz sala konferencyjna na ponad
100 miejsc.
Obecnie największy kłopot sprawia dojazd do nowej siedziby
jeleniogórskiej skarbówki. Te
problemy komunikacyjne rozwiąże łącznik ulicy Thebesiusa z
Ogińskiego. Nowy odcinek drogi
ma powstać do końca przyszłego
roku.
Paweł Guszała
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Gapa czeka na spacerowiczów
Fot. Użyczone

2

Góra Gapa na skałkach Sośnika (zaraz za wiaduktem przy
ul. Grunwaldzkiej w lewo) w
Jeleniej Górze jest atrakcyjnym i
bezpiecznym punktem widokowym. Można z niej oglądać część
Gór Kaczawskich, Jeżów Sudecki,
Zabobrze oraz Karkonosze. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej punkt widokowy
przygotowywało dla mieszkańców
Jeleniej Góry i turystów równo
miesiąc. Został on wysprzątany
oraz zabezpieczony estetycznymi
poręczami
z rur i łańcuchów.
29 maja
2017 r.
Prace sfinansował jeleniogórski
samorząd.
(MPGK)

3

2
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2017-10-20 godz. 23.45 - 2017-11-25 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Agencja usług opiekuńczych
poszukuje opiekunek do Niemiec tel. 75 76 124 59
Bürokauffrau/-mann in
Jelenia - Die Special Steels Polska Sp.z o.o. sucht für ihr Büro
in Jelenia Gora einen Mitarbeiter. Gute Deutschkenntnisse
sind Voraussetzung. Festeinstellung mit Probezeit.Vertrieb
von Stahlzuschnitten. Kontakt:
blachowiak@stahlportal.com 793 857 527
DJ na Sylwestra w Pensjonacie
- Potrzebujemy DJ lub osobę do
prowadzenia zabawy sylwestrowej dla ok 40 osób w Pensjonacie w Szklarskiej Porębie. - 691
233 526
Do prac wykończeniowych
15zl/h - Zatrudnię do prac
wykończeniowych budynku
usługowego w dolnej sosnowce.
Zakres prac: gładzie tynki, malowanie tapetowanie, stawianie
ścianek itp. Praca od zaraz.
Tylko z doświadczeniem. 15zl/h
na rękę - 787 434 337
Dodatkowe zajęcie dla
emerytów - branża finansowa.
Zadzwoń: 668 682 335

Inwentaryzacja sklep
budowlany - Poszukujemy osób
na inwentaryzację do sklepu
budowlanego. Umowa zlecenie, atrakcyjne wynagrodzenie, elastyczny grafik, program
Strefa Aktywnych z możliwością
wygrania atrakcyjnych nagród. 514 458 317
Kasjer - Sprzedawca Karpacz - Praca od zaraz w Karpaczu 12zl/godz na rękę. - 721
411 444
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. - 605
144 021
Kelnerka-barmanka 10zł
na rękę - Zatrudnię kelnerkę z
możliwością doszkolenia. Znajomość j. obcego (ang lub niem)
mile widziana, obowiązkowo
umiejętność przygotowania
podstawowych kaw i koktajli.
Oferta tylko dla ambitnej osoby.
- 570 581 896
Kelnerki/kelnerzy z
Ukrainy - Hotel Gołębiewski
w Karpaczu zatrudni Ukrainki/
Ukraińców z dobrą znajomością
języka polskiego na stanowisko
kelner/ka. Praca na umowę. CV
na e-mail : kadryk@golebiewski.pl Oferujemy zakwaterowanie. - 757 670 715

Doradca Klienta - Szukasz
pracy jako doradca klienta?
Wyślij CV na adres: biuro@pcfinanse.pl lub zadzwoń: 668682-335
Kelnerzy święta 20 PLN
Dział handlowy z jęz.rosyjskim netto/H - Hotel Gołębiewski w
- Kador w Miłkowie zatrudni do Karpaczu zatrudni kelnerów na
święta. Praca na umowę. Za dni
działu handlowego. Oczekuświąteczne, Sylwestra i Nowy
jemy: b.dobrej znajomości jęz.
Rok 20 PLN netto na godzinę.
rosyjskiego, komunikatywnej
CV na e-mail: kadryk@goleznajomości języka ang. oraz biewski.pl z dopiskiem kelner
doświadczenia pracy na podob- święta - 757 670 715
nym stanowisku CV: biuro@
Kelnerzy/Kelnerki - Karkador.pl - 757141925
pacz - W związku z rozwijającym
Dział marketingu - grafik DTP
- Zadania: tworzenie katalogów
reklamowych, ulotek, przyg.do
druku; pomoc przy budowaniu
strony www. Wymagania: znajomość programu InDesign, Illustrator, Photoshop. CV na maila:
stora@stora-drain.pl

się Hotelem oraz organizacją
restauracji la'carte poszukujemy
chętnych do pracy na stanowisko kelner/kelnerka. - recepcja@ksiezagora.com.pl
Kierowca C+E. Kółka
PL-GB-PL - Zatrudnię kierowcę
C+E na trasy międzynarodowe na CS+Firanka. Oferuję
pracę w kółkach 5-6 dniowych
PL-Anglia-PL. Cotygodniowe
wyjazdy zawsze z Jeleniej
Góry. Więcej szczegółów przekażę telefonicznie - +48 791
635 180

Exact Systems zatrudni do
kontroli jakości części samochodowych na terenie Niemiec.
Wymagamy p.jazdy i samochodu (zwracamy koszty przejazdu).Możliwość zatrudnienia
Kobiet, Panów oraz Par.Praca Kierowca z prawo jazdy kat.
od zaraz - +48725256386/ C+E - Wymagania: -doświadwork@exactsystems.de
czenie w zawodzie (na wywrotHotel Gołębiewski **** w Kar- kach) -ważne badania lekarskie
paczu zatrudni na stanowisko -ważne kursy -świadectwo kwarecepcjonista/ka. Mile widziane lifikacji Praca na terenie Jeleniej
doświadczenie oraz dobra zna- Góry na wywrotkach. Zainterejomość języka obcego. CV sowanych prosimy o kontakt. 695 395 016
prosimy wysłać na adres: a.stanislawska@golebiewski.pl - 503 Kontroler jakości dostaw
- Dr.Schneider poszukuje tech011 546
nicznej osoby ze znajomością
Inspektor ds. technicznych jęz. niemieckiego, do pracy jako
- SM Związkowiec w Jeleniej kontroler jakości dostaw. CzytaGórze zatrudni na umowę o nie rys. technicznego, przyrządy
pracę inspektora ds. technicz- pomiarowe. Praca trzyzmianych. Wykształcenie wyższe nowa - umowa o pracę. - rekrutacja@dr-schneider.com
techniczne. Tel. 75 75 42 623

Koordynator sprzedaży
- Firma z branży finansowej
szuka pracownika na stanowisko koordynatora sprzedaży i
specj. ds. sprzedaży. Wyślij CV
na biuro@pc-finanse.pl - 502
723 783
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
Kucharka Miłków - Karczma
Skalna w Miłkowie zatrudni
kucharkę na dobrych warunkach i wysokim wynagrodzeniu.
- 692 495 233
Kucharz kucharka - Kucharza z Doświadczeniem do pracy
przyjmę w restauracji na Deptaku w Karpaczu. Fajny, koleżeński zespół. Pełna umowa
o pracę. Wynagrodzenie 4
tysiące złotych na rękę. Tel. 663
641 259
Kucharz/Kucharka - Niemiecki pracodawca zatrudni
osobę z doświadczeniem w
zawodzie Wymagania -podstawowa znajomość języka Oferujemy -zatrudnienie na umowę o
prace i atrakcyjne zarobki - +49
3490182675
Kucharz: 3.500zł - Poszukujemy ambitnego i kreatywnego kucharza. Oferujemy stałą
umowę i rozwój kulinarny. Atrakcyjne wynagrodzenie, prywatna
opieka medyczną, szkolenia. Ochrona Miłków i Jelenia
Dwór Korona Karkonoszy w Góra - Agencja Ochrony KraSosnówce k. Karpacza. - 605
jewski BIS zatrudni pracownika
144 021
Legalna praca przy opiece ochrony z terenu Jeleniej Góry,
od zaraz dla Pań i Panów. Miłkowa, Karpacza, Kowar. Zarobki od 1300e netto, plus
150e zwrot za dojazd oraz 609 486 000
bonus świąteczny 200 euro. Operator maszyn skrawaSzczegółowe info pod nr tel. Nie
pobieramy żadnych oplat ani jących - Poszukujemy operaprowizji. - 511 844 939
torów maszyn skrawających
Magazynier - Dr. Schneider
poszukuje osób, które posiadają uprawnienia do obsługi
wózków widłowych do pracy na
magazynie lub przy wydawaniu
towaru. Praca trzyzmianowa,
comiesięczne premie, bezpłatne dojazdy. - rekrutacja@
dr-schneider.com

(frezer, tokarz, strugacz) oraz
operatorów maszyn cnc do

szymi - Firma Pflegehelden ofe- 1500€ - Zatrudnimy opiekunki
ruje profesjonalną opiekę nad osób starszych i chorych do
osobami starszymi na terenie pracy w Niemczech od zaraz i w
całych Niemiec.Zgłoś się do późniejszych terminach. Gwanas i wyjedź do pracy już dziś. rantujemy sprawdzone miejsca
Oferujemy: zarobki 1100-1700e pracy, ubezpieczenie i wysokie
netto.Zadzwoń: 534 066 019.

zarobki! - 721 177 679

Opieka w Niemczech - Praca Opieka w Niemczech 1300€ przy opiece od zaraz/Wynagro- Zatrudnimy opiekunkę z dobrą
dzenie minimum 1300 e,plus znajomością j. niemieckiego

150 e zwrot za dojazd oraz za i prawem jazdy do opieki nad
pracy w Jeleniej Górze. Oferu- święta bonus 200 euro. Szcze- mobilną, bardzo samodzielną
jemy atrakcyjne wynagrodze- gółowe info pod nr tel. Nie seniorką w okolicy Mannheim,
nie! Kontakt tel.693013524 lub pobieramy żadnych opłat ani sprawdzone miejsce, wyjazd
mailowy - mail:specjalista@azy- prowizji. Wyjazdy od zaraz. - 26.11. premia świąteczna. - 721

Magazynier - wydawca - mut-praca.pl
Jeśli posiadasz uprawnienia
do obsługi wózków widłowych
- wyślij swoje cv. Poszukujemy zarówno magazynierów z
doświadczeniem jak i do przyuczenia. Praca na pełny etat,
bezpłatne dojazdy, 3 zmiany. rekrutacja@dr-schneider.com
Mechanik (utrzymanie ruchu)
- Dr. Schneider zatrudni mechanika w dziale UR.Wymagamy
doświadczenia w pracy przy
naprawach wtryskarek i robotów, umiejętności ślusarskich.
Praca trzyzmianowa. Bezpłatne
dojazdy, pakiet socjalny, premie.
- rekrutacja@dr-schneider.com

Opieka nad osobami star- Opieka w Niemczech 1200€-

511 844 939

177 679

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Opiekun do Niemiec "na już"
- Firma Respekt pilnie poszukuje opiekuna do Niemiec "na
już" ,z dobrym j. niemieckim,
za 1350€,+150€ koszty przejazdu,+ premia świąteczna. 721 177 679 lub 75 783 51 82

Opiekunka od 24.11 - 1350€
- Poszukuję opiekunki do leżącej Pani 44 kg. w Mutterstadt.
Pani potrafi na chwilę stanąć na
nogach, nie trzeba jej dźwigać.
Sprawdzone miejsce, umowa
zlecenie, na dwa miesiące,
Opiekun Klienta - Zostań opie- stawka 1350€ + 150€ - 721
kunem klienta w branży finanso- 177 679
wej. Wyślij CV na adres biuro@ Opiekunka od 24.11 - Podpc-finanse.pl lub zadzwoń: 668- opieczną jest mobilna Pani z
682-335
początkową demencją, barOpiekun/ka do Niemiec 1550€ - Poszukiwany opiekun
lub opiekunka z dobrą znajomością j. niemieckiego. Praca przy
leżącej Pani we Frankeneck transfer liftem -od 19.11 na 2
mies. Umowa zlecenie, stawka
1400€ netto + 150€ za święta. 721 177 679

Opiekunka do Niemiec Poszukujemy zmienniczki na
zlecenie w 89183 Neenstetten
od 20.11.2017 na 8 tygodni za
1250€, plus zwrot kosztów przejazdu plus premia świąteczna.
Pani Christa jest mobilna, ma
65 lat. - 75 783 51 82 lub 721
177 679

Opiekunka od 20.11 - Szukam opiekunki z komunikatywną
znajomoscią j. niemieckiego do
opieki nad Panią 65 lat w okolicy
Ulm. Pani porusza się na wózku
inwalidzkim, mieszka z małżonkiem, który jeszcze pracuje.
Stawka 1250€ - 721 177 679

Poszukiwana opiekunka
pilnie - Opiekunka do chodzącej Pani Idy "na już", na 2
miesiące za 1250€ plus zwrot
kosztów przejazdu plus premia
za pracę w święta i Nowy Rok.
Wymagany komunikatywny j.
niemiecki. - 721 177 679 lub 75
783 51 82

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Praca przy wykończeniówce
- Poszukuje pracownika do gładzi i malowania. Dobre warunki
pracy i płacy. Tylko osoby
poważne. - 504 159 890
Praca w Niemczech - Poszukujemy cieśli, zbrojarzy, betoniarzy, brukarzy, murarzy,
pracowników ogólnobudowlanych, operatorów żurawi (ŻI)
i koparek oraz pracowników
ziemnych, melioracyjnych. CV
na biuro@ruben-bau.eu tel
534188717

Poszukujemy kelnerów lub
kelnerki do restauracji la'carte
w Hotelu Zamek Księża Góra
w Karpaczu. Prosimy o CV lub
dzo spokojną, przesypia noce, kontakt. - 601358977/recepmieszka sama. Praca w 67678 cja@ksiezagora.com.pl
Praca w Niemczech! PoszuMehlingen, wymagany komu- Poszukuję montażystów kujemy:- magazynierów,- openikatywny lub dobry niemiecki, stolarki PCV. Miejsce pracy: ratorów wózków widłowych,
umowa zlecenie, stawka 1300€ Karpacz. Umowa, stałe wyna- -innych, Oferujemy: - atrakgrodzenia, możliwość dojazdów cyjne wynagrodzenia od 11 €/h
- 721 177 679
z J.G. Kontakt tel: 754 073 756 + dieta, - zakwaterowanie, - nieOpiekunka od 29.11 - 1300€ mail: wojciech.lysiak@sunet.
miecka umowa o pracę - 509
- Szukam niepalącej opiekunki com.pl
702 016
z dobrą znajomością j. niemiecPraca DE ocieplenia - Poszu- Praca w Pensjonacie kiego do mobilnego, samodziel- kuje fachowca lub ekipy 4os. na
Przyjmę Panią do śniadań i
nego jeszcze seniora w Karben ociepleń w DE. Styropian/siatka/ sprzątania na okres zimowy,
koło Frankfurtu nad Menem, klej/tynk. Płatność od metra, najlepiej z Karpacza lub bliskiej
wyjazd na 2 miesiące, umowa zapewnione zakwaterowanie, okolicy. - 517 762 171
możliwość zjazdów do Polski po Praca w restauracji - Dynazlecenie. - 721 177 679
Opiekunka z dobrym nie- 3tyg w DE na 1tyg do PL - tel. micznie rozwijający się obiekt
004917622673168
w Szklarskiej Porębie zatrudni
mieckim - 1400€ + 150€ za
pracę w święta dla opiekunki z Praca Kasjer/Sprzedawca - na atrakcyjnych warunkach
dobrą znajomością j. niemiec- Poszukujemy osób do pracy do pracy w restauracji. CV
na stanowisku kasjer lub sprze- prosimy wysyłać na adres:rekiego. praca przy leżącej poddawca w sklepie ogólnospożyw- krutacja.aparthot@gmail.com opiecznej w okolicy trier, praca z
czym (ul. Grunwaldzka). Jeśli 792953646, 75-75-22-980
liftem. seniorka mieszka sama, posiadasz aktualną książeczkę
wyjazd 11.11.2017 na 2 mc. - do celów sanitarno-epidemio- Praca w wypożyczalni nart praca w wypożyczalni-serwisie
721 177 679
logicznych. Zgłoś się do nas! - sprzętu narciarskiego w SzklarOpiekunki do Niemiec - 600 756 532
skiej Porębie , mile widziane

Opiekunka do Niemiec od
26.11 - szukamy zmienniczki z
dobrą znajomością j. niemieckiego i prawem jazdy. Wyjazd
26.11.2017, na 8 tygodni. Miejscowość: 67273 Wiesenheim
am Sand.1300€/mc, + 150€
zwrot kosztów przejazdu. Bonus Wyjazdy dla opiekunek na święta
świąteczny - 721 177 679 lub 75 Bożego Narodzenia, gwaranto783 51 82
wana podwójna stawka za dni
Opiekunka do Niemiec od świąteczne! Zwracamy koszty
30.11 - Opiekunka do seniora dojazdu, zapewniamy legalne
,okolice Frankfurtu nad Menem zatrudnienie i ubezpieczenie
w 61184 Karben. Pan 87 lat, 165 (A1, EKUZ, OC). - 721 177 679
cm, 60 kg, mieszka sam, jest lub 75 783 51 82
chodzący, i bezkonfliktowy, nie
Pensjonat Karkonoski w
budzi się w nocy.1300€ + 150€
Karpaczu zatrudni kelnerkę.
przejazd+150€ święta. - 721
Kontakt: 502 333 379 lub
177 679 lub 75 783 51 82
biuro@karkonoski.com
Opiekunka na już! - Szukam
opiekunki gotowej do wyjazdu Pensjonat Karkonoski w
w czwartek 23.11 na dwa mie- Karpaczu zatrudni recepcjosiące. Podopieczna mobilna, nistkę. Kontakt: 502 333 379 lub
bardzo samodzielna, spokojna, biuro@karkonoski.com
smutna, niedawno zmarł jej mał- Pizzeria zatrudni - I Love
żonek. Stawka 1450€ Wyma- pizza zatrudni pizzera i kelnerkę
gany dobry niemiecki. - 721 na bardzo dobrych warunkach.
177 679
Przyuczamy do zawodu. WięOpiekunka od 10.12 - 1250€ cej informacji udzielamy na
- Szukam opiekunki do mobil- rozmowie kwalifikacyjnej. - 605
nej Pani z początkami demen- 226 669
cji w Kronberg. Wymagany Pomoc księgowa-Karpacz komunikatywny niemiecki, mile Zatrudnimy pomoc księgową.
widziane referencje. Umowa Mile widziane doświadczenie w
zlecenie, stawka 1250€ + 150€ księgowości. - recepcja@ksieza pracę w Święta. - 721 177
zagora.com.pl
679
Pomoc kuchenna Karpacz Opiekunka od 18.01 -1220€
Poszukujemy pomocy kuchen- Podopieczna chodząca o rolnej do Hotelu z Restauracją
latorze mieszka sama w domu
w Karpaczu. Praca dwuzmiajednorodzinnym w okolicy Trier.
nowa. Umowa o pracę. CV
Jest słabiutką, cichą i spokojną
osobą. Jest internet. Wyma- prosimy wysyłać na adres
gany komunikatywny j. nie- :gosciniec@nadpotokiem.pl miecki. Umowa zlecenie. - 721 510-291-747
177 679

og£oszenia

Praca kelner .Agencja pracy
tymczasowej VIP Service
zatrudni na weekendy kelnerów. Stawka 12 zl/g netto . - 888
103 737

Praca kierowca kurier Przyjmę do pracy osobę konkretną, chcącą pracować,
bardzo dobre wynagrodzenie,
praca od pon - piątku, wymagane prawo jazdy kat B oraz
zaświadczenie o niekaralności.
- 531 859 972

doświadczenie w temacie ,
możliwość zakwaterowania
na okres trwania umowy - 600
351 635

Pracownik Ogólnobudowlany - Przyjmiemy do prac
ogólnobudowlanych wewnątrz
budynku w centrum Jeleniej
Góry. Atrakcyjne wynagrodzenie. Praca na okres do 3 miesięcy. Proszę dzwonić lub sms.
- 513 099 805

Pracownik porządkowy Praca kierowca kurier umowa Prace porządkowe w biurach,
dobre wynagrodzenie - 601 pomieszczeniach socjalnych,
561 366
na hali produkcyjnej, wokół
Praca Niemcy-Elektryk- zakładu. Praca 2-zmianowa,
Hydraulik - Dynamicznie roz- pełny etat, umowa o pracę,
wijająca się niemiecka firma bezpłatne dojazdy do/z pracy,
zatrudni bezpośrednio od zaraz bogaty pakiet socjalny, ZFŚS. do pracy w Niemczech hydrau- rekrutacja@dr-schneider.com
lika/elektryka - wymagana zna- P r a c o w n i k P r o d u k jomość języka niemieckiego w cji - Niemcy - Exact Systems
stopniu kom., ubezpieczenie zatrudni do produkcji i kontroli
społ - 721 360 899
jakości części samochodowych
Praca od zaraz dla męż- na terenie Niemiec. Wymagamy
czyzn przy produkcji plastików p. jazdy kat.B + własnego samoWoj-kat Sp. z o.o. wynagrodze- chodu (zwracamy koszty przenie netto od 1600-1800zł. woj- jazdu).Prac dla Kobiet, Panów
kat@wojkat.eu tel. 756475564 oraz Par. - +48725 256 386 /
Poznańska 20 Jelenia Góra - work@exactsystems.de
756 475 564
Pracownik produkcyjny Praca przy karpiu - Poszu- montaż - Dr. Schneider zatrudni
kuję osób do pracy przy kar- na stałe pracowników produkpiu w jednym ze sklepów w cyjnych - praca od zaraz. Praca
Jeleniej Górze. Umowa zlece- w systemie trzyzmianowym.
nie, atrakcyjne wynagrodze- Pełny etat, umowa o pracę, beznie, elastyczny grafik, program płatne dojazdy, bogaty pakiet
Strefa Aktywnych z możliwością socjalny, LuxMed, Multisport wygrania nagród. Zapraszam - rekrutacja@dr-schneider.com
Pomoc kuchenna weekendy 514 458 317
Produkcja - Niemcy - Exact
Zatrudnię 3dni Pt-Nd do pracy w
Praca przy produkcji pla- Systems zatrudni do produkcji i
charakterze pomocy kuchennej
stików - Zatrudnimy Panów kontroli jakości tarcz hamulco(zmywanie, sprzątanie, panieroprzy produkcji donic plastiko- wych w Breidenbach. Praca w
wanie, siekanie, krojenie).Tylko wych w Jeleniej Górze. Umowa systemie 4 brygad. na 3 zmiany.
osoby bez nałogów z dośw. w zlecenie. Wynagrodzenie od Praca bez języka. Mile widziane
pracy w gastronomii. Na rękę 1500,00 zł. netto. Praca w try- p.jazdy + auto (zwracamy koszty
9.60zł ks. Sanepid - 570 581 bie 3-zmianowym, 4 brygady - przejazdu). - +48725 256 386 /
896
756 475 564
work@exactsystems.de

Programista sterowników
PLC - wymagana podstawowa
wiedza w zakresie programowania sterowników PLC,
umiejętność czytania schematów elektrycznych, znajomość
podstaw elektrotechniki i sensoryki, zdolności analityczne,
dokładność - rekrutacja@drschneider.com
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 telefonicznie
- 725 376 854
Przyjmę do pracy osoby:
- spawacz z umiejętnością
spawania metodą TIG - ślusarz operator prasy krawędziowej CNC ewentualnie osoby
sumienne do przyuczenia w w/w
specjalnościach - 510 250 554

Specjalista d/s logistyki JTEC Sp.z o.o. zatrudni osobę
do obsługi zleceń klientów niemieckich. Wym. wykszt. średnie, znajomość j.niemieckiego
lub angielskiego, pr. Office, mile
widziana znajomość Comarch
Optima .CV info@jtec.pl
Specjalista ds. Marketingu
- wymagania: *wyższe wykształcenie *min. 2 letnie doświadczenie w obszarze marketingu
internetowego *bardzo dobra
znajomość języka angielskiego
CV proszę wysyłać na adres:
biuro@compan.info - 756 432
113
Sprzątaczka biurowa
- Kowary - Zatrudnienie do
sprzątania obiektu biurowego
w miejscowości kowary, mile
widziane osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności. - 660
567 125

Sprzątanie w banku, biurze,
Przyjmę panią do pracy w sklepie - Sprzątanie w banku
butiku w Karpaczu na weekendy lub biurze, lub sklepie na teretel. 695 545 294 nie Jeleniej Góry Zatrudniamy
Przyjmiemy od zaraz, chcą- osoby niepełnosprawne ,możcych pracować mężczyzn, do liwe również umowa zlecenia.
lakierni proszkowej w Jeleniej Kontakt Ewa 508-339-769
Górze. Telefon w godzinach
Sprzedawca Biedronka
9-18.00 pod nr - 605 376 365
- przy ul. Cieplickiej, a także
Recepcja Szklarska Poręba pozostałe sklepy zatrudnią
- Czarny Kamień w Szklarskiej sprzedawców. Wymagana ksiąPorębie zatrudni recepcjoni- żeczka sanepidowska. Oferust(k)ę. CV ze zdjęciem proszę jemy umowę o pracę, pakiet
wysłać na adres: d.lachowicz@ socjalny, atrakcyjne wynagroczarnykamien.com. - 533 352 dzenie - 600 444 225
214
Sprzedawca w Galerii KarSerwisant instalacji elektr. konoskiej - Poszukuję pracow- Wykształcenie o profilu tech- nika na sezonowe stoisko z
nicznym, doświadczenie w ozdobami choinkowymi w Galezakresie instalacji niskoprądo- rii Karkonoskiej. Czas pracy:
wych i elektrycznych, prawo 7dni w tygodniu w godz. 9-21
jazdy kat. B, dyspozycyjność, przez cały grudzień. Wiek oboatrakcyjne wynagrodzenie,
jętny. - 661 377 865
umowa o pracę - zarzad@elekSprzedawca-magazytromont.pl
nier - Przyjmę do pracy na
Służba pięter Szklarska
stanowisko sprzedawca -magaPoręba - Dynamicznie rozwizynier do firmy z branży elekjający się obiekt w Szklarskiej
trycznej Wymagania: prawo
Porębie zatrudni na atrakcyjjazdy Obsługa komputera Umienych warunkach panią pokojętność pracy w zespole CV projową CV prosimy wysyłać na
szę wysłać : kadrypracacv@
adres:rekrutacja.aparthot@
gmail.com
gmail.com - 697-353-685
Stała praca od zaraz -ŚwieSortowacz, monter pilne JTEC Sp.z o.o.pilnie zatrudni radów - Zatrudnimy od zaraz
na dobrych warunkach pra- kelnerki/kelnerów oraz kuchacowników: sortowacz, monter rza. Oferujemy stabilne i pewne
małych części plastikowych. zatrudnienie. Rodzaj umowy
Wymagane zdolności manu- do uzgodnienia. Osoby zaintealne. Praca w hali na terenie resowane prosimy o kontakt z
MZK w Jeleniej Górze. CV- kadrami - kadry@uzdrowiskoswieradow.pl - 797 502 247
info@jtec.pl - 696 352 022
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

Zarób drugie 500+! - Zajęcie dodatkowe dla ambitnych
młodych mam! Oferujemy elastyczne godziny, możliwość
pracy w domu, atrakcyjne
zarobki. Zapewniamy pełne
przygotowanie i pakiet darmowych szkoleń. CV na biuro@pcfinanse.pl - 668 682 335

Spawacz, ślusarz - Przyjmę
do pracy osobę na stanowi- Zatrudnię brukarzy, drogosko spawacz / ślusarz. - 510 wców. Zatrudnienie całoroczne.
- 502 238 662
250 554
Specj. ds. organizacji imprez - Zatrudnię budowlańców
Atrakcyjne wynagrodz., opieka - Firma Make bud zatrudni
medyczna. Minimum 5 lat pracowników do prac dociedoświadczeń. Odpowiada za pleniowych oraz wykończenia
realizację imprez, kontakt z wnętrz. * Atrakcyjne wynagroklientami, negocjacje, ofer- dzenia * Umowa o pracę * Przytowanie, budowanie relacji. jemna atmosfera Praca przez
Dwór Korona Karkonoszy.Tel. cały rok bez względu a sezon.
g.:10-19 - 605 144 021
- 609 453 967

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
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Zatrudnię doświadczoną
kelnerkę-barmanke 14zł na
rękę - ze znajomością j.obcych (ang i niem), umiejętnością przygotowania kaw
i koktajli oraz perfekcyjną
znajomością menu. (Tylko
udokumentowane doświadczenie) - 570 581 896
Zatrudnię kelnerkę umowa
Karpacz tel. 609076332 lub
605633231
Z at r u d n i ę k i e r o w c ę Przyjmę osobę (mężczyzna/
kobieta) do pracy w barze.
wymagane prawo jazdy kat. B
i książeczka sanepidowska. 500 497 909
Zatrudnię kierowcę kat. D
- 664 934 007
Zatrudnię kierowcę kat.
D z okolic Jeleniej Góry. tel.
501 672 332
Z at r u d n i ę m ł o d s z e g o
kucharza - Młodszy kucharz
z podst. doświadczeniem od
zaraz. Przeszkolimy w wielu
dziedzinach kuchni światowej. Na rękę 10zł z możliwością szybkiego awansu.
Oferta tylko dla ambitnej
osoby pragnącej się rozwijać. - 570 581 896
Zatrudnię osoby z Ukrainy do pracy w piekarni w
Mysłakowicach (sprzątanie,
krojenie pieczywa i inne).
Dodatkowo możliwe zakwaterowanie. Wysokie zarobki
i miła atmosfera. Zapraszam
do kontaktu. - 516 125 311
Zatrudnię pana do prac
porządkowych /mycie witryn
w bankach, sklepach lub
obsługa maszyny myjącej
,przeszkolimy/ Kontakt Ewa
508-339-769
Zatrudnimy kierowcę kat.B
praca na terenie Jel.Góry i
okolic w godz.8-15 sobota
do 12.mile widziane umiejętności obsługi ładowarki oraz
widlaka. Kont. 757122141 lub
501 234 878

Zatrudnimy księgową Poszukujemy księgowej z kilkuletnim stażem, ze znajomością
gospodarki kasowej, kadr i płac
oraz rozrachunków. Wynagrodzenie brutto 2.200,- złotych.
Praca od zaraz na umowę o
pracę. - 535 448 811
Znajomość jęz. niemieckiego - Jeśli znasz język niemiecki i chcesz wykorzystywać
go w swojej pracy - wyślij swoje
cv. Dr. Schneider poszukuje
osób na różne stanowiska,
na których potrzebny jest niemiecki. Praca na stałe-pełny
etat. - rekrutacja@dr-schneider.
com

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - KUPIĘ
Kupie felgi stalowe lub aluminiowe 5x100 r 16 - 693 245
008

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM

Sprzedam błotnik prawy używany do Volvo lifting S-40, stan
bardzo dobry, blacha ocynk.
kolor 339-22 tel. 690 370 054

Do sprzedania Seat Cordoba
2003r z LPG. auto posiada klimatyzację automatyczną, el.
szyby, 4*airbag, alufelgi. Auto
zadbane, sprawne technicznie,
MOTORYZACJA
gotowe do jazdy. Po więcej info
proszę o dzwonić - +48 609
KUPIĘ
Auto skup 787009777 - 984 318
Dbamy o zadowolenie naszych Mercedes Vito 2.2 CDI Klientów, bo wiemy, że nasz pro- ważne OC i przegląd mały
fesjonalizm jest kluczem do ich przebieg ogrzewanie webasto
jestem pierwszym właścicielem
zaufania. Mamy świadomość,
w kraju. Rok produkcji 2002.
że jedna transakcja może przePojemność silnika 22 Disel rodzić się w stałą współpracę
789 245 150
Auto skup dobre ceny Renault Kangoo 2006 885775445
Bogata wersja, sprowadzone
A u t o s k u p J G ó r a w 2010 z Niemiec pierwszy właściciel w PL Auto używane jako
512512227
rodzinne, naprawy robione na
Auto skup Jelenia Góra - 511 bieżąco. Cena 7500zł. Wszyst209 408
kie info pod telefonem - 512
Dbamy o zadowolenie naszych 117 709
Klientów, bo wiemy, że nasz pro- Sprzedam ciągnik rolnifesjonalizm jest kluczem do ich czy Ursus c360 Stan bdb. Nie
zaufania. Mamy świadomość, wymagający wkładu finansoże jedna transakcja może prze- wego. Zapraszam do oglądania
rodzić się w stałą współpracę - - 606 422 944
Sprzedam motorower chiń503 503 192
Kupie każde auto 533533443 skiej produkcji 2010. Pierwsza
rejestracja w Polsce 06/2014.
K u p i ę k a ż d e a u t o t e l . Przegląd do 07/2019, OC do
721912463 - Skup aut spraw- 07/2018 Sprawny i na chodzie,
nych uszkodzonych powypad- Odpala od razu. Cena 1000
kowych stan rok bez znaczenia, zl, dorzucam nowy kask. - 730
auto odbieramy własnym trans- 672 513
portem. Gotówka i dokumenty Sprzedam opla corsa b rok
do wyrejestrowania od ręki. 1995 na chodzie ważne opłaty
do kwietnia cena 600zl do
Dobre ceny zapraszam
uzgodnienia - 794 501 716
Kupimy każde auto 881225859
- Kupimy każde auto sprawne i Sprzedam skodę felicia 1,3
uszkodzone osobowe i cię- 1996r na kołach zimowych za
1200zł do negocjacji oc do 16
żarowe do 3,5t. chcesz się
kwiecień 2018 i przegląd ważny
legalnie, bez stresu, bez dodatdo 7 kwiecień 2018 więcej inforkowych kosztów pozbyć auta? macji udzielę telefonicznie tel 7
Może być bez opłat, uszko- - 721 912 463
dzone, do napraw, gotówka w
Sprzedam T4 poj 1,9td rok
15 minut
95 stan dobry na chodzie do

Części Jelenia Góra - Prowadzimy sprzedaż używanych części samochodowych
większości marek. Ponad 200
aut w demontażu Codzienne
dostawy Możliwość negocjacji
cen Gwarancja rozruchowa 533 533 443
Części Jelenia Góra - Kolejną
gałęzią naszej działalności jest
sprzedaż używanych części
samochodowych. Posiadamy
w ciągłej sprzedaży kilka tysięcy
różnorodnych elementów od
części blacharskich - 787 009
777
Opony zimowe do smarta Sprzedam 4 opony zimowe do
SMARTA - 665 935 665
Peugeot 306 1.8 brak papierów - Do zaoferowania mam
Peugeota 306 z 1997 roku
1.8 czysta benzynka autko
pali jeździ z tym że autka jest
wyrejestrowane i papiery już Skup aut 500403803
są zbędne uszkodzona jest
uszczelka pod głowicą więcej Skup samochodów za gotówkę.
Każda marka oraz stan. Skupuinfo pod tel - +48785972106
jemy pojazdy nowsze oraz starsze, osobowe, dostawcze oraz
Wydawca: HIGHLANDER’S GROUP Marek Tkacz. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ciężarowe. Darmowy dojazd i
wycena. Gwarantujemy najwyżul. Marii Skłodowskiej-Curie 13/2, tel. 75 754 44-00, email: redakcja@jelonka.com.
sze ceny. Płacimy tylko gotówką
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz – redaktor naczelna, Angelika Grzywacz-Du- - 512 700 770

dek – dziennikarz, Przemek Kaczałko – dziennikarz, Grzegorz Kędziora – dziennikarz,
Mateusz Dzień vel Rakoczy – dziennikarz. Współpraca: Joanna Pasternak – dziennikarz, Tomasz Raczyński – fotoreporter, TAB - dziennikarz. Grafika, DTP – Dominik
Pędziwol, grafika – Wojtek Skórecki, Internet: www.jelonka.com Druk: Polskapresse
Poligrafia POLSKA PRESS Sp. z o.o. Oddział Poligrafia Drukarnia Sosnowiec Nakład
udokumentowany: 8 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Rezerwu
jemy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń i reklam

poprawy blacharka brak opłat
cena 2450zl do neg lub zamienię na Quada poj. powyżej 110
- 500 661 312

Sprzedam VW Touran 1,9TDI
2006r czarny, rok w kraju, po
wymianie dwumasy 7dmi osobowy oraz Opla Vectre 2002r
benzyna 1,8 rok w kraju przebieg 138 tys tel. 603 139 918

Sprzedam VW Touran 7 osobowy 2006r. 1,9TDI, rok w kraju,
wymienione sprzęgło i rozrząd
Citroen Xsara II super stan tel. 603 139 918
- 2004r 1.4 hdi, rozrząd, filtry,
Szrot Jelenia Góra 533533443
olej, pasek klinowy, zawieszenie
- Prowadzimy sprzedaż używaperfekcyjne, zero rdzy, czujnik nych części samochodowych
zmierzchu, deszczu, klimatyza- większości marek. Ponad 200
cja, przegląd do sierpnia oc do aut w demontażu Codzienne
maja, opony zimowe, okazja! - dostawy Możliwość negocjacji
739 252 591
cen Gwarancja rozruchowa

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

29 maja2017
2017 r.r.
27 listopada

Toyota Aygo super stan! - W
bardzo dobrym stanie pierwsza rejestracja w kraju 2012
stoi na oponach zimowych
cztery opony letnie gratis. Auto
garażowane OC i przegląd do
kwietnia 2018 cena:14000zł 661226818, 757615187
Vw Polo 1.4 MPI 60 km
2002.r manual. Przegląd do
07.08.2018 OC 03.08.2018 elektryczne szyby - klimatyzacja - airbag x2 - zimowe opony
Cena 5500 do negocjacji. O
więcej informacji proszę dzwonić - 664 774 560

ANONSE
MATRYMONIALNE
Asia 24l. Zaprasza zdecydowanych Panów na miłe spotkanie. - 609 826 568
Emilka 36 zaprasza miłych
panów na lodzika numerek
masażyk - 730 497 616
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
Konkretny sponsor dla fajnej kobiety. Dyskrecja i higiena
zapewniona (profesjonalistkom
dziękuję) - 667 086 649
Lodzik bez mundurka dla
Gentelmena fajna 36lat Zabobrze zaprasza do 21ej - 518
157 952
Sponsor. Jesteś zadbaną
kobietą napisz - 667 014 511
Super sponsoring. Jesteś
zgrabna z fajnym biustem do
35 lat napisz. Możliwy stały
układ (zanim się odezwiesz
przeczytaj dokładnie treść ogłoszenia) - 667 014 511
Szybkie numerki w centrum
tel. 888 177 906
TOP kwadransik HOT masażyk
zapraszam zdecydowanych na
szybki relax 15min 70 30min
100 - 730 497 616
Zapraszam panie do współpracy. Duży ruch, mała konkurencja, elastyczne godziny
pracy tel. 797 171 046
Zasponsoruję atrakcyjną
dziewczynę. Dyskretny 42
latek. Pisz śmiało - 500 660
561
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
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USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo, kostka ogrodzenia - Oferujemy usługi brukarskie; - układanie kostki
brukowej, granitowej, parkingi,
chodniki, podjazdy, opaski wokół
domów, ogrodzenia (panele
ogrodowe). Prace ziemne. Na
materiały posiadamy rabaty. 665 323 034
Cyklinowanie - Oferuję
usługi cyklinowania i renowacji
podłóg, drzwi, schodów. Więcej
informacji pod telefonem. - 576
043 253
Kanalizacja - udrożnianie i oczyszczanie odpływów,
hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300
Łazienki, podłogi, regipsy,
tapety, malowanie tel. 695 499
577
Profesjonalne renowacje i wykończenia wnętrz oraz
renowacje ogrodów np. dróżki,
domki. Gwarancja 100% zadowolenia tel. 534 105 149
Regipsy, izolacje poddaszy Montaż płyt g-k- ściany ,sufity
podwieszane, izolacje poddaszy tel. 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
Remonty kompleksowo, tanio
i solidnie tel. 783 255 751
Remonty mieszkań, szybko,
solidnie tel. 886 174 031
Serwis okien i drzwi - Naprawa
okien i drzwi. Wymiana zamków,
wkładek, klamek, zawiasów,
,uszczelek i szyb. Regulacja,
konserwacja, regeneracja okuć.
Montaż nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń antywyważeniowych. Robert 607
720 825
Tanie remonty w dobie kryzysu.
Remonty, drobne przeróbki
budowlane na Twoją kieszeń.
Zadzwoń tel. 721 647 789
Usługi budowlane brukarskie
- witam firma podejmie zlecenia
budowlane tynki, murowanie,
elewacje, dachy, malowanie,
ocieplanie poddaszy zabudowy
K-G kompleksowe remonty
mieszkań oraz wszelkiego
rodzaju brukarstwo. Wystawiam
faktury - 782 037 887
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og£oszenia
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Usługi koparko-ładowar- Matematyka korepetycje
ką-młot - Prace ziemne, roz- - Matematyka, Podstawowa,
biórki, wyburzenia, niwelowanie Gimnazjum 694-054-681
terenu, załadunki i rozładunki
tirów-tanio - 886 666 896
USŁUGI
Usługi ogólnobudowlane
- firma podejmie zlecenia
wszelkiego rodzaju budowlane remontowe tynki panele
malowane elewacje ocieplanie poddaszy brukarstwo ogrodzenia. konstrukcje drewniane
dachy. wystawiamy faktury 782
037 887
Usługi remontowe - Oferuje
profesjonalne wykończenia
mieszkań oraz domków w pełnym zakresie od a do z - 534
105 149

Chwilówka od 100 zł do
1000 zł - Szybka pożyczka
od 100zł do 1000zł na 30 dni
bez weryfikacji w bazach BIK
itp., akceptujemy różne źródła
ELEKTRYCZNE
dochodów, oraz zajęcia komorEkspresowe usługi elek- nicze. Szybka wypłata gotówki.
tryczne/elektromonterskie/ Możliwość przedłużenia okresu
wymiana instalacji i przyłą- spłaty - 690 198 988
czy el., konsultacje, przeglądy Do 10.000 zł Pożyczka na
instalacyjne, fachowa pomoc. dowód - Bank odmówił Ci kreSzybko, skutecznie i korzystnie dytu ? Szybka pożyczka na
cenowo. Zapraszam do kon- dowód osobisty od 500 zł do
10.000 zł, bez sprawdzania
taktu! - 665 698 848
BIK. Akceptujemy różne źródła
Elektryk i Elektronik - Instadochodów, oraz zajęcia komorlację, pomiary, naprawy, steronicze. Niskie raty miesięczne. wania. - 883 326 707
690 198 988
Instalacje elektryczne - ProElastyczna pożyczka fesjonalnie i za rozsądną cenę nawet do 25,000zł, dogodna
wykonam wszelkiego rodzaju wysokość rat, minimum formalinstalacje elektryczne. Domy, ności. Zadzwoń: 668 682 335
mieszkania i lokale usługowe.
Gotówka od 1 dnia działalGdy nie odbieram proszę o
ności - Szybka pożyczka od
smsa, oddzwonię. - 605243723, 500 zł do 15.000 zł od pierwkostrzewaster@gmail.com
szego dnia prowadzenia działal-

Wykończenia wnętrz,
remonty... - Przyjmę zlecenia
na prace wykończeniowo-remontowe. Instalacje elektryczne, regipsy, gładzie, płytki,
panele podłogowe, malowanie. Profesjonalnie i solidnie.
Gdy nie odbieram proszę o
smsa, oddzwonię. - 605243723,
Naprawa pralek, odkurzaczy,
kostrzewaster@gmail.com
Wynajmę ciężki sprzęt bud. Jelenia Góra ul. Karłowicza 25
- Posiadamy do wynajęcia: - tel. 603 835 483
koparki, - koparko-ładowarki, USŁUGI
spycharkę z laserem, - wywrotki
FINANSOWE
- podnośnik koszowy - ładowarki, - zestawy niskopodwo- 10.000 zł dla firm od 1 dnia ziowe - walce, kruszarkę i Pożyczka na oświadczenie od
przesiewacz - 695 732 768
500 zł do 10.000 zł dla dziaWywóz kontenerów na gruz, łalności gospodarczych - już
nieczystości stałe tel. 506 847 od pierwszego dnia. Wystar069
czy dowód osobisty. Niskie raty
miesięczne. Zadzwoń ! - 690
USŁUGI
198 988

EDUKACYJNE

1500 ZŁ Pożyczka za 0 ZŁ! Język polski profesjonalne
Szybka pożyczka 1500 zł na
przygotowanie do matury tel.
30 dni - oddajesz tyle ile poży504 788 652
czasz, brak opłat i 0 % odseKorepetycje Matematyka/
Fizyka - Studentka matematyki tek. Oferta dla osób w wieku od
udzieli korepetycji z matema- 18 - 75 lat. Zapraszamy. - 690
tyki i fizyki w zakresie od szkoły 198 988
podstawowej po szkołę śred- Bank odmówił? Gotówka bez
nią. 35 zł za 60 minut. Dojazd
BIK - Szybka pożyczka pozado ucznia! +730113285
bankowa na dowód osobiKurs języka angielskiego bez- sty. W ofercie 35 firm, wysoka
płatny - Całkowicie bezpłatny
przyznawalność - bez weryfikurs dla osób nieczynnych
zawodowo, w wieku powy- kacji w bazach. Również dla
żej 25 lat z terenów wiejskich. osób z komornikiem, oraz bezZapraszam do kontaktu anna@ robotnych. Kwoty od 500 zł do
comma.edu.pl - 792 465 055
200.000 zł - 690 198 988

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

Kredyty i pożyczki na dowód
- Szybka pożyczka na dowód
osobisty - wypłata w gotówce,
lub na konto. Kwoty od 500 zł
do 75.000 zł - niskie raty miesięczne. Akceptujemy każdy
rodzaj dochodu, oraz negatywne wpisy w bazach. Zadzwoń
! - 690 198 988
Kredyty pozabankowe bez
BIK - Nowe Biuro Kredytowe
Jel. Góra ul. Różyckiego 4g-obok baru Kubuś Zaprasza.
Ponad 20 firm pozabankowych. Kredyty bez BIK, na
oświadczenie również z komornikiem do 25000zł. Umów się
tel. 509870880 - 509 870 880

Leasing | Wynajem | Kredyt
- Oferta Leasingu, Wynajmu
długoterminowego i kredytów
samochodowych. Finansowanie pojazdów, maszyn i sprzętu
medycznego: - również na
oświadczenie - od 1 dnia działalności - ze złą historią kredytową
- kom. 795 005 835, e-mail: infoności gospodarczej. Wystarczy @i-leasing.eu
dowód osobisty. Nie spraw- Likwidacja chwilówek!
dzamy BIK. Raty miesięczne. Zamień swoje chwilówki na
Możliwość wliczenia pożyczki jedną miesięczną ratę, płatną
co miesiąc. Zadzwoń: 502w koszty. - 690 198 988
723-783
Konsolidacja kredytów Zamień wszystkie swoje raty Najlepsze Kredyty bankowe
w jedną, niższą. Długi okres - Oferta Kredytów Bankowych w
kredytowania i niskie opro- jednym miejsu: - kredyty gotówkowe i konsolidacyjne - kredyty
centowanie. Kwoty od 1000 zł
i pożyczki hipoteczne - kredyty
do 550.000 zł - wszystko na
dla Firm i Rolników - wysouproszczonych zasadach - minikie kwoty na długi okres - bez
mum formalności. Zapraszamy
zabezpieczeń - kom. 795 005
- 690 198 988
835, tel. 75 619 7 619
Kredyty gotówkowe konsolidacje - Kwoty kredytu od 1.000
zł do 550.000 zł - procedura
uproszczona, bez zaświadczeń. Możliwość negocjacji
odsetek z bankiem. Niskie raty
miesięczne. Zamień swoje raty
w jedną mniejszą. Zadzwoń 690 198 988

Najlepsze pożyczki pozabankowe - wiele pożyczek pozabankowych w jednym miejscu:
- również na oświadczenie - dla
osób ze złą historią kredytową bez sprawdzania baz - wysokie
kwoty na długi okres - dla Firm
Zapytaj o ofertę! - kom. 795 005
835, tel. 75 619 7 619

Nowa firma pożyczkowa Szybka pożyczka pozabankowa bez weryfikacji BIK. Niskie
raty miesięczne. Kwoty od 500
zł do 75.000 zł. Konsolidujemy
również chwilówki. Wystarczy
dowód osobisty, akceptujemy
wszystkie źródła dochodów. 690 198 988
Nowa pożyczka Easy Money
- nowa firma: Pożyczka pozabankowa do 10.000 zł - Na
oświadczenie do 5.000 zł. Weryfikacja w 15 minut, wysoka
akceptowalność. Forma wypłaty
czek giro (na poczcie), lub przelew bankowy. Zapraszamy. 690 198 988
Pogotowie Gotówkowe!
Szybka obsługa, szybki przelew, szybka decyzja kredytowa.
Zadzwoń: 502-723-783
Pomoc finansowa dla każdego. Brakło kasy na wydatki?
Nie martw się jesteśmy po to,
aby Ci pomóc. Minimum formalności. Zadzwoń i dowiedź
się więcej 731-377-456
Pożyczka bez pośredników.
Szybko, bezpiecznie i uczciwie.
Zadzwoń: 502-723-783
Pożyczka na Twoje marzenia
- Chcesz spełnić swoje marzenia ale zabrakło Ci gotówki?
Zadzwoń już teraz i umów się
na spotkanie 724 104 631
Pożyczka z dojazdem do
domu! Niksie comiesięczne raty.
Zadzwoń: 502-723-783
Pożyczki bez pośredników!
- Pożyczki pozabankowe bez
pośredników! Do 10,000zł na
oświadczenie! Zadzwoń: 502723-783
Super pożyczka! - minimum
formalności - nawet do 25
tysięcy złotych - bezpiecznie na dowolny cel Więcej informacji pod numerem telefonu - 503
787 385
Szybka pożyczka - Express
gotówkowy. Decyzja kredytowa
w 24h! Zadzwoń: 502-723-783

Tanie Pożyczki bez BIK
BIG KRD - Pożyczka pozabankowa na dowód osobisty,
wypłata w 15 minut, kwoty od
500 zł do 40.000 zł - niskie
raty, okres kredytowania do
72 miesięcy. Nie pobieramy
opłat za obsługę. Zadzwoń 753 070 400

USŁUGI
FOTOGRAFICZNE
Fotografia - fotografujemy pojazdy, przedmioty,
urządzenia do sprzedaży. Bardzo wysoka jakość i odwzorowanie, dojazd Dolny Śląsk tel.
510 156 541
Fotografia - fotografujemy
z dużą precyzją i odwzorowaniem - produkty przemysłowe
do handlu, dla firm reklamowych, dojazd Dolny Śląsk tel.
510 156 541

USŁUGI
GASTRONOMICZNE
Praca w restauracji - Poszukujemy na stanowisko kelnera/
kelnerkę, z doświadczeniem
lub bez. Możliwość podpisania umowy zlecenie/o pracę.
Książeczka sanepidu lub
szybka możliwość jej wyrobienia. 604 057 060 - 606
500 102
Zapraszamy na obiady
domowe. Codziennie posiadamy inne MENU (zupa +
drugie danie = 13zł) Na stałe
w ofercie polecamy: -Placka
po węgiersku -Schabowego
-Płata z kurczaka -Mielonego
-Rybę - 534 740 540

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

tel. 533-67-55-66

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

Podejmę pracę - Zaopiekuję
się osobą starszą. Solidna i
energiczna Pani - 603 213
Napiszę program desk- 875
topowy - Witam, napisze
USŁUGI
program (WinForm/WPF)
RÓŻNE
przeważnie współpracujący
z bazą danych lub działa- Pomoc przy rejestracji cudzojący na plikach. Ogólnie .Net ziemców. Pomożemy w przyDesktop. Większy projekt jak gotowaniu wniosków na pobyt
i projekt do szkoły. Email: kur- czasowy oraz stały, uzyskanie
socenter@gmail.com - 725 zezwoleń na wykonanie RP tel.
733 887 806
784 514
Naprawa komputerów (tż. Serwis okien i drzwi - Naprawa
HTML/CSS - Naprawa opro- okien i drzwi. Wymiana zamków,
gramowania komputera- wkładek, klamek, zawiasów,
(software)a także wymianę uszczelek i szyb. Regulacja,
ulepszanie komputerów, konserwacja, regeneracja.
o c z y s z c z e n i e s y s t e m u Montaż nawiewników, samoi sprzętu komputerowego. zamykaczy, zabezpieczeń antyKorepetycje z informatyki, wyważeniowych. Robert - 607
wsparcie HTML, CSS, C i 720 825

USŁUGI
INFORMATYCZNE

inne! Z dojazdem do domu! - Wykonuję kompleksową
+48792502920
wycinkę drzew oraz przycinkę
P o g o to w i e K o m p u t e - z zastosowaniem technik alpinirowe + Internet - Naprawa stycznych. Na wykonaną usługę
komputerów PC i laptopów mogę wystawić fakturę. - 721
wszystkich marek. Odwiruso- 832 529
wanie, czyszczenie, instalacja
USŁUGI
systemu. Wymiana części,
SPRZĄTANIE
czyszczenie chłodzenia, odzyskiwanie danych. Konfiguracja Pięknie wyczyszczę - dywany,
internetu. Usuwanie reklam. - tapicerkę domową; łóżka,
kanapy, sofy. Karcher, wielolet605 233 937
nie doświadczenie, zapraszam
USŁUGI
- 607 155 751

KSIĘGOWE

Księgowość, podatki,
kadry BHP - Kancelaria Podatkowa TAX. Jelenia Góra,
Wolności 17a/1. Podatki,
księgowość, kadry, płace,
BHP profesjonalnie. Reprezentacja w czasie kontroli i
postępowań podatkowych
(długoletnie doświadczenie).
- 510 243 264

USŁUGI
MUZYCZNE
DJ Imprezy, zabawy przyjęcia
- Obsługuję takie imprezy jak
: - imprezy okolicznościowe,
typu urodziny, rocznice, przyjęcia weselne - wesela
nowoczesne "Urban wedding"
- imprezy firmowe - integracyjne - imprezy tematyczne,
- 785 999 017

Podciśnieniowe czyszczenie dywanów, wykładzin,
tapicerek, usługi również w firmie. Odbieramy - przywozimy,
wysoka jakość usług. Zapraszamy tel. 609 172 300
Podejmę pracę - Posprzątam,
umyję okna, poprowadzę dom.
Solidna, energiczna Pani - 603
213 875
Tanio posprzątam i umyję
okna - mieszkania, domy, biura
tel. 732 959 566

USŁUGI
TRANSPORTOWE

Firma przeprowadzkowa przeprowadzki, usługi transportowe , taxi bagażowe
Świadczymy kompleksowe
przeprowadzki oraz usługi transportowe. Jesteśmy profesjonalną firmą, legalnie działającą
Profesjonalny zespół i na rynku od 2006r. Zatrudniamy
DJ z dużym doświadczeniem pra - 662 335 533
i sporym repertuarem, od klasyki po najnowsze hity. Tel. Firma przeprowadzkowa Świadczymy kompleksowe
783 011 110
przeprowadzki. Jesteśmy
Wesela, imprezy, DJ wokal profesjonalną firmą, legalnie
na żywo. Muzyka akorde- działającą na rynku od 2006r.
onowa, repertuar polski Zatrudniamy pracowników,
zagraniczny, oświetlenie, którzy są godni zaufania oraz
nagłośnienie, cena umowna co najważniejsze nigdy nie byli
"Muzyk Orkiestra" tel. 75 75 kara - 662 335 533
339 21, 692 046 727
Przeprowadzki /tanio /
Zespół Muzyczny Silver transport. Utylizacja starych
Efi Band oferuje oprawę mebli. Tel. 660 468 908
muzyczną wesel i różnego
rodzaju imprez okoliczno- Usługi transportowe 24H kraj
ściowych. Gwarantujemy zagranica - 601 561 366
dobrą zabawę i komplekUSŁUGI
sowe prowadzenie imprez,
ZDROWIE/URODA
profesjonalne nagłośnienie i
Analiza stanu organizmu oświetlenie - 509 500 215
Badanie urządzeniem Quantum
określa m.in poziom witamin,
USŁUGI
minerałów, aminokwasów, choOPIEKA - OSOBY
lesterolu, metali ciężkich, różDoświadczona opiekunka nych toksyn oraz opisuje stan
zaopiekuje się dzieckiem, organów i układów organizmu
osobą starszą tel. 504 545 w ciągu zaledwie 2 minut. - 510
522
126 927
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CHIRURDZY ONKOLODZY
Poradnia Onkologiczna ONKOMED
Jelenia Góra , ul. Letnia 2
'U:LHVĄDZ-DQLN
'U*HUDUG2ZVLDĆVNL
CHOROBY PIERSI
ZNAMIONA BARWNIKOWE
KONSULTACJE ONKOLOGICZNE
BADANIA PROFILAKTYCZNE

5(-(675$&-$bb
Bars-zabieg dla ciała i umysłu - Głęboki energetyczny
proces uwalniający od ograniczających myśli, emocji, napięć
i schematów działania; otwierający i przyciągający radość,
zdrowie, obfitość i poczucie
spełnienia w życiu. - 510 126
927
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
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
Dyplomowany fizjoterapeuta - Witam. Wykonuje
wszystkie rodzaje masażu: klasyczny, leczniczy, relaksacyjny.
Posiadam profesjonalne i indywidualne podejście do klienta.
Dojazd na terenie Jeleniej Góry
i okolic. Wiecej informacji pod T
- 794 777 317
Salon Urody szuka pracowników - Szukamy osoby chętne
na stanowisko stylistka rzęs
lub stylistka paznokci. Osoby
chętne proszę o wysyłanie CV
pod adres: pjunger@o2.pl - 721
325 986

KUPIĘ

MIESZKANIA
SPRZEDAM

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

- Usługowy murowany 50 m,

Zamienię komunalne Kowary
- zamienię na większe mieszkanie 30m2 w Kowarach na większe. Nowa łazienka, duży pokój
i duża kuchnia. blisko sklepy,
dworzec. Zamienię na Kowary
lub inne miasto. - 737 666 256

kościele - 507 311 803

DOMY
KUPIĘ

kony oraz piwnica. 79,36 m2
DOMY
powierzchni użytkowej, połoSPRZEDAM
żone na 9 piętrze (z windą). 603 815 048
Dom w centrum Jeleniej Góry
Piechowice Centrum Sprze- - Dom do remontu, 276 m2
dam - Sprzedam piękne, sło- (parter + piętro + wysokie podneczne 3 pokojowe mieszkanie dasze), nowa blachodachówka,
w Piechowicach z widokiem blisko centrum z kawałkiem ładna Karkonosze. Mieszkanie nej działki dookoła domu (ul.
znajduje się w Centrum mia- Kasprowicza). Cena 230 tys. sta, obok szkoły, blisko przed- 602 180 643
szkola, sklepów i przychodni, w Sprzedam dom- Wojcieszyce,
bloku. - 601 148 425
dom do remontu + działka z

Pilne sprzedam mieszkanie mediami tel. 731 299 149
46m2 z ogródkiem do wproDOMY
wadzenia, wysoki standard w
MAM DO WYNAJĘCIA
JG przy ul. Elewów 2, cena
226 tys zł do negocjacji tel. 691 Wynajmę osobne mieszkanie
141 010
w prywatnym domu, 100 m2 w
Sosnówce. Dwa pokoje, kuchnia, łazienka, salon, taras, garaż
MIESZKANIA
dla auta. Świeżo wyremontoCHCĘ WYNAJĄĆ
Pokoje pracownicze Podgó- wane. Cena 1100 zł miesięczrzyn - Wynajmę pokoje dla pra- nie plus media, kaucja 1100 zł.
cowników 600zł /os za miesiąc - 690 359 757
Szukam małej kawalerki
do wynajęcia, Karpacz i okolice, ew pokoju z aneksem i
łazienką, od stycznia 2018,na
dłuższy okres. Kobieta pracująca, spokojna, bez nałogów 508 443 923

W komis przyjmujemy modną,
MIESZKANIA
sezonową odzież damską,
MAM DO WYNAJĘCIA
dziecięcą, męską, buty, torebki.
Zabobrze. Sklep Sara, ul. Kawalerka ok. MZK - W
Różyckiego 4a. Tel. 506 092 spokojnej dzielnicy, dla osób
lubiących naturę, wszystko
349. Zapraszamy na zakupy
nowe, dwa balkony. Ogrzewanie gazowe. Od stycznia 1250
MIESZKANIA
zł+ media. Proszę dzwonić po
KUPIĘ
18 - 796 190 588
Kupię mieszkanie 2 pokoPokój dla pracującego mężjowe na Zabobrzu 2 lub 3 za
czyzny. Cieplice - 518 116
gotówkę na ostatnim piętrze
316
. Bez pośredników - 500 727
Wynajmę dla dwojga kawa110
lerkę 7 km od Jeleniej Góry tel.
Kupię mieszkanie w centrum
605 209 637
- Małżeństwo kupi mieszkanie
w kamienicy w ścisłym cen- Wynajmę kawalerkę w centrum miasta - Plac Ratuszowy trum Jeleniej Góry, informacje
i okolice, deptak. Może być do pod numerem - 519 127 061
remontu. Kontakt: 500 032 258 Wynajmę pokój z kuchnią
lub iwona694@interia.pl
oraz łazienką w Sosnówce.
Mieszkanie zdecydowanie Do dyspozycji jest również
kupię - Małe mieszkanie za ogródek, miejsce na grilla oraz
rozsądną cenę zdecydowanie miejsce parkingowe. Więcej
kupię, także do remontu, płatne informacji pod telefonem: 757
gotówką. - 604 567 395
522 147

- Do wynajęcia lokal Handlowo

Zamiana mieszkanie - witam
serdecznie zamienię 1 duże
mieszkanie o pow. 160 m2 w
centrum Jeleniej Góry na 2
mniejsze mieszkania. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny. - 697 711 919

Do sprzedania/ wynajmu Dom do 30km od Jeleniej Góry
mieszkanie 2 pokojowe w Cie- - Kupię dom, najchętniej poniemiecki do remontu z możliwoplicach, - 668 199 048
Mieszkanie-Zabobrze ścią zamieszkania do 150 tyś.
- 4 pokoje - Mieszkanie roz- Okolice Jeleniej Góry do 30km.
kładowe, wyremontowane, 4 Kontakt telefoniczny lub e-mail:
pokoje, kuchnia, przedpokój, andrzejskutnik@o2.pl - 691
łazienka, osobne wc, dwa bal- 334 300

w tym opłaty - 600 313 043

Lokal Handlowo - Usługowy

DOMY
ZAMIENIĘ
Zamienię dom na Kaszubach
180m2, 4 pok., 2 łazienki, kuchnia, garaż, ogród 1380m2, ogrodzony, obok jest jezioro na dom
w górach tel. 513 994 600

DZIAŁKI/GRUNTY
KUPIĘ
Kupię ziemię w Maciejowcu
lub okolicach. kontakt: 510
262 030

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM

woda, prąd, toaleta, witryna,
parking, 2 wejścia, dobra lokalizacja, strych 1100 + Vat - ul
Cieplicka, przy przystanku i

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 lokal restauracyjny Siedlęcin ul. Perła
Zachodu 2 tel. 601 196 567
Mamy do wynajęcia lokal usługowy o pow. 24m2 oraz pokój
biurowy o pow. 17m2 w budynku
SARP na parterze, przy ul. Wolności 2, tel. 75 75 265 36
Tanio wynajmę halę magazynową 500m2 w tym 80m2
socjalno - biurowe. Obiekt monitorowany, ochrona całodobowa,
ogrodzone, blisko centrum, 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
Wynajmę lokal w centrum
Szklarskiej Poręby, 40m2 tel.
609 269 612

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Sprzedam teren pod inwestycję ul. Goduszyńska 7 Jelenia Góra Droga Krajowa nr3
Trasa Czeska, droga wylotowa
na Szklarską Porębę. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania działka o numerze:
39/4 - 502 711 678

250 metrów powierzchni - Bez-

LOKALE
MAM DO WYNAJECIA

rach magazyn 9000m2, wiaty

Lokal 55m2 ul1-go Maja
1300zł - lokal do wynajęcia od
zaraz przy głównej ulicy. Lokal
z zapleczem, toaletą i możliwością aranżacji na własne
potrzeby - 606 412 235

pośrednio. JG-Spółdzielcza 44.
Na magazyn, hurtownie lub czysty warsztat. - 504161761
Magazyn z pełną logistyką
- Mam do wynajęcia w Kowa4000 m2, plac 1,5ha, biurowiec
i pomieszczenia gospodarcze
z pełną logistyką. Obiekt ogrodzony, ubezpieczony i z całodobową ochroną. - 660 692 007
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