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SZOPKA JELENIOGÓRSKA, czyli WERNISAŻ – MMXVII / MMXVIII

Sala Muzeum Karkonoskiego.
Dyrektor Zawiłowa z Zastępcą
Dyrektora Józefem Kusiakiem
przygotowują salę. Ostatnie
przygotowania do Wielkiego
Wernisażu Wystawy Rocznej.
Zawiłowa podśpiewuje piosenkę
„Wernisaż, wernisaż” D. Stankiewicz
ZAWIŁOWA
„Jest taki jeden piękny pan
Którego bardzo długo znam
Niestety tylko z telewizji…”

KUSIAK
A któż wybrankiem twego serca?
Przecież już byłaś na kobiercu
ślubnym z Marcinem
szefem naszym dumnym!
ZAWIŁOWA
Józek, poeta się w tobie budzi,
co wierszem mnie nudzi?
KUSIAK
Ach, Gabrysiu, proza życia…
Widzę, płoną twoje lica!
Pojawia się Senator Mróz, a raczej
Prezydent Zawiła w masce Senatora Mroza. Zawiłowa i Kusiak nie
zauważają go. Zawiłowa podskakuje przestraszona, gdy Zawiła
szturcha ją za ramię. Kusiak udaje
obojętnego.

Przypatrz no się dobrze!

Rys. Maciej Lerchert

Osoby:
DYREKTOR ZAWIŁOWA
PREZYDENT ZAWIŁA – w masce
MROZA
RADNA RAGIEL – w masce CZERNOW
SENATOR MRÓZ
RADNY SARZYŃSKI – w masce
KUBICKIEGO
JÓZEF KUSIAK – ZASTĘPCA DYREKTORA MUZEUM
BYŁY PRZEWODNICZĄCY SIKORA
RADNY DZIEDZIC
RZECZNIK KUBICKI
RADNY OBAZ
POSŁANKA CZERNOW
ZASTĘPCA PREZYDENTA PACZÓSKI
ZASTĘPCA PREZYDENTA ŁUŻNIAK
w masce G. SCHETYNY
G. SCHETYNA
L. WROTNIEWSKI, NOWY i BYŁY
PRZEWODNICZĄCY

ZAWIŁOWA
wściekła
Poznaję! Pan M.R.Ó.Z.
Zostanie po was tylko gruz.
syczy do Kusiaka
Bądź mężczyzną!
Nie czekaj! Pomóż!
KUSIAK
odpowiada oficjalnie
Senator Mróz był zaproszony
na dzisiejszy wernisaż.

ZAWIŁOWA
syczy
No wiesz, Józek.
Nie daruję ci tej…, tego…
Ale, ale zaraz, zaraz
zbita z pantałyku, do siebie
Głos Mroza jakiś dziwnie znajomy.
ZAWIŁOWA
przestraszona i z obrzydzeniem I ten sweterek czerwony...
odtrąca rękę „Mroza”
ZAWIŁA „MRÓZ”
Co pan tu robi, do cholery!
Ciepło, coraz cieplej!
Tak bez zaproszenia?
Co za tupet! Precz!
ZAWIŁOWA
Gdyby nie twój sweterek,
niepewnie
ZAWIŁA w masce MROZA
miałabym wiele rozterek.
Ma… ma… mar… cin??
Tylko spokojnie. No i jak?
Ale ta maska? Po co?
ZAWIŁA „MRÓZ”
ZAWIŁOWA
ZAWIŁA
Jam ci!
Bezczelność! Co „i jak”?
Będzie dla mnie pomocą!
Twój Marcinek!
Proszę wyjść!
Won!
Podekscytowany
ZAWIŁOWA
Siadajcie i słuchajcie.
Palcem dotyka łysiny maski.
ZAWIŁA „MRÓZ”
Przed nami rok wyborczy.
Potworność! Ten łysy czerep!
Ej, Gaba, nie poznajesz mnie?
Sondaże na łeb spadają

cienia szans nam nie dają.
Więc obmyśliłem fortel!

i z PiS-em wygramy!
Józek, będziesz Kaczyńskim!
A t y Gaba - Machałkową!
Taką bronią pokonamy
ZAWIŁOWA i KUSIAK
Wgapiają się w Zawiłę oczami partię obcą nam i wrogą!
wychodzącymi z orbit. Razem A gdy już poznamy wyborców
korzystną dla nas wolę,
maski zrzucimy.
ZAWIŁA „MRÓZ”
I dalej będziemy
z miną tiumfatora
robić swoje!

Więcej na stronie 2
Założymy ich maski

Kolejne wydanie gazety
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KUSIAK
z zachwytem
Świetny pomysł, panie prezydencie!
A mówią o panu, żeś beztalencie.
Ale…
ZAWIŁA „MRÓZ”
Ale kto tak mówi!?
Jakie znowu „ale”?!
Szybko mi tu gadaj!

No co ty?!
Chociaż, może i trochę...
W fejsbuka sam muszę
wklepywać jakieś dyrdymały
o Jeleniej Górze
w Karkonoszach. Banały.
Patrzcie! Aż mi palce popuchły!
A wypalenie!?
Właśnie miałem rzucić palenie.

ZAWIŁOWA
Przytyka palec do ust.
Ciiicho! Ktoś idzie i śpiewa? SłyKUSIAK
Tak mówi ulica, jeszcze nie za- szysz?
granica...
Dobiegają dźwięki piosenki
I ja się na Kaczora nie nadaję!
na melodię „To idzie młodość”
(pieśń socrealizmu, słowa:
ZAWIŁOWA
A ja Machałkową nigdy nie zo- Ludwik Starski)
stanę!
„Co tak dudni, co tak grzmi?
Ona w ministry poszła…
Niebo huczy, ziemia drży.
Po prostu: rozpacz.
Choć to dobrze, bo nie przyje- Czy wichura groźna dmie?
Czy to burza idzie? Nie!”
dzie
na nasz wernisaż.
Pojawia się Sarzyński w masce
Kubickiego i śpiewa na całe
KUSIAK
gardło chrypiąc starczo:
Przynajmniej będzie cisza…
ZAWIŁA „MRÓZ”
Pomysł mój genialny!
Tylko zapał wasz marny.
ZAWIŁOWA
do Zawiły „Mroza” z troską
Zdrowia nie szkoda?
Za dużo pracujesz!
I miastem się przejmujesz.
Może czas odpocząć?
Ta władza cię wypala.
ZAWIŁA „MRÓZ”
zirytowany
Gabrysiu! Zaraz, zaraz.
Własnego męża nie znasz?!
Ja znikam i tylko czytam.
Pod biurkiem i po kryjomu.
(tylko błagam, nie mów nikomu!)
A Sztab ludzi za mnie robi.
KUSIAK
rozmarzony śpiewa na melodię „Do zakochania jeden
krok”
Gdy prezydentem byłem ja, to miałem taki super sztab! Nic więcej.
Gdy prezydentem byłem ja, kochał mnie cały super sztab! Nikt
więcej.
Dopóki się nie znalazł ten, co
nigdy nie wymawiał „er”
Gdy prezydentem byłem ja, gdy
prezydentem byłem ja...
ZAWIŁA „MRÓZ”
Przecież u mnie sami twoi.
Wierni dla idei!
Choćby piorun strzelił
oni pójdą za mną!
Tylko ten PIS, wstrętny, tfu!
Wykosił mi doradców dwóch.
KUSIAK
I co? Przybyło roboty?
ZAWIŁA „MRÓZ”

„To idzie młodość, młodość, młodość
I śpiewa chórem piosenką jak
wiatr
I spadnie jak burza,
Jak w maju ulewa
Po której odradza się świat!”
ZAWIŁOWA
Józek! Komuś t y zaproszenia
wysłał?!
To przecież ten Kubicki,
Rzecznik Najwyższej Komisji!!!
ZAWIŁA „MRÓZ”
do ucha Zawiłowej
Pojęcia nie mam, jak on tu dotarł.
Trzeba mu będzie popędzić kota.
Razem z Mrozem miał siedzieć
w Warszawie.
Jak zresztą cała poselska elita.
Dlatego ja się tą maską bawię.
ZAWIŁOWA
odpycha Zawiłę
Podobno ma kandydatkę
na moją ciepłą posadkę!
KUSIAK
Pani Dyrektor wybaczy.
Musiałem zaprosić Pana Rzecznika.
Twarz z telewizji znana
zupełnie jak tego pana,
o którym pani śpiewała sama...
ZAWIŁOWA
syczy do Kusiaka
Zamilcz potworze!
Do Sarzyńskiego „Kubickiego”,
z fałszywą grzecznością.
Witamy Pana Rzecznika!
Co tam w Warszawie słychać?
Jak się miewa Pani Hania?
ZAWIŁA „MRÓZ”
Oliwer jakiś taki zgarbiony.

ZAWIŁA „MRÓZ”
do ŁUŻNIAKA „SCHETYNY”
Widzi pan, panie ministrze.
To dla was przecież piosenka.
SARZYŃSKI „KUBICKI”
Też kiedyś tak śpiewaliście.
Fakt, eee, ledwo żyję...
Razem z Zawiłą, Pokojem!
A, kawę, nie po próżnicy,
I czwartym jeszcze jednym
w słoiku przywiozłem ze stolicy.
hmmm, gno...
Łużniak „Schetyna”
Nabrać was mi się zachciało.
zauważa Zawiłę w masce Mro- raczej Hubertem.
I, eee, chyba mi się udało.
za. Krzywi się z niesmakiem.
SARZYŃSKI „KUBICKI”
KUSIAK
O, pan senator Mróz! Nie w sto- na stronie
Nabrać? Ale na co?
Myślę o nim ze wstrętem!
Nabrać to teraz pan Rzecznik licy?
Przecież dziś jest ważne posiemoże.
ŁUŻNIAK „SCHETYNA”
dzenie!
Jest okazja. Przy korycie
do ZAWIŁY „Mroza”
kasa płynie obficie.
Nie mów do mnie „ministrze”,
ZAWIŁA „MRÓZ”
bo cię zniszczę!
do siebie
SARZYŃSKI „KUBICKI”
Mów, proszę: Panie PrezydenNie poznał mnie nawet Grześ.
do siebie
cie!
Oddam tej masce cześć!
Nie poznali mnie?!
Fakt, długo go nie widziałem.
Eee, ale jaja!
SARZYŃSKI „KUBICKI”
I zmienił się. Dziwny taki…
Jaja jak Jelenia cała!
na stronie
Wychudł, zmizerniał.
Co za nadęcie!
Jakby z makijażem
do wszystkich, ze śmiechem
na swej zacnej twarzy.
KUSIAK
Pani Dyrektor
do wszystkich
do Łużniaka „Schetyny”
i Panie Wicedyrektorze!
E tam, nieważne…. Przecież i tak Słuchajcie! Znowu piosenka!
oraz Panie Senatorze!
Zbliża się kolejny gość.
mamy większość.
Też przy brzegu koryta
Co tam po mnie. I tak mówią, że Zaciera ręce
wszyscy, eee, stoita!
Damy sobie dzisiaj w kość!
jestem leniem
KUSIAK
Wchodzi były Przewodniczący
SARZYŃSKI „KUBICKI”
Cicho!
Rady Sikora w stroju karatedo Zawiły „Mroza”
Co za licho!
Ładny pan przykład młodzieży ki, śpiewa na melodię „King
Znów ktoś śpiewa!
Bruce Lee” Franka Kimono,
dajesz!
Pojawia się Zastępca Prezy- Obijać się na, eee, wernisażach wymachując rękami i posadenta Łużniak w masce Grze- mając pewność, że w kieszeni pując
senatorska gaża.
gorza Schetyny.
SIKORA
Śpiewa na melodię „Tysiące
Nie rycz, rado, nie rycz!
ŁUŻNIAK „SCHETYNA”
rąk” (słowa Feliks Rybicki)
Ja znam te twoje numery!
zdziwiony
Twoje łzy płyną mi na koszulę
Ooo, co za matoły...
„Tysiące rąk,
Z napisem:
widzę, że PiS pęka.
miliony rąk,
„Bo Rychu Swetr u to mój
Kłócą się partyjne doły.
a serce bije jedno.
mistrz!”
Marzenia lat
„Bo Rychu Swetr u to mój
KUSIAK
uskrzydlą nas,
mistrz!”
nadstawia ucha
szeregów nikt nie zliczy!”
Co ja słyszę? Znów ktoś idzie!
ZAWIŁA „MRÓZ”
Wszyscy patrzą na niego „kwaDobiegają dźwięki melodii Witamy! Witamy Młodego szefa!
dratowymi oczami”.
piosenki „Trzej przyjaciele Taki to trochę nietakt,
że osobno wchodzicie?
z boiska” A. Boguckiego
ZAWIŁOWA
szepcze wściekła do Kusiaka. Wchodzą trzymając się jeden Dlaczego rada nie w kupie?
drugiego radny Dziedzic, WiJózek! Jak mogłeś?!
Zaprosiłeś Pana Przewodniczą- ceprezydent Paczóski i Rad- SARZYŃSKI „KUBICKI”
ny Obaz. Śpiewają na całe po cichu
cego?!!
Jak zwykle jedność ma, eee,
Zabierać mu cenny czas!? To gardło.
Trzej przyjaciele z prezydium: w dupie.
podłe!
sekretarz, działacz i członek.
On całe swoje życie
Żyć bez siebie nie mogą , kariery SIKORA
poświęca na walkę z PIS-em!
Trudno to stadko okiełznać.
Murem stoi za KODem i Obywa- zawsze stęsknione.
Choć partię im rozwiązali, nie Zwłaszcza, gdy w kraju nędza.
telami!
A nie t am jakieś wer nisaże. jedno starcie wygrali
I wciąż im się marzy baśń o czer- ZAWIŁOWA
Z nami.
No właśnie. Trudy i męka!
wonym sztandarze!
Społeczne niepokoje!
KUSIAK
W sklepach puste półki!
KUSIAK
asekuracyjnie
z ekstazą
Akurat jego nie zapraszałem.
Witam mą drogą egzekutywę!
Za waszej partii wskazaniem
przestał być naszym lokalnym
SARZYŃSKI „KUBICKI”
imamem.
po cichu
Teraz rządzi w Kieleckim…
Eee, stara wiara...
Pamiętają mą lwią grzywę
ŁUŻNIAK „SCHETYNA”
artystycznie, eee, farbowaną.
Ale wciąż tu mam poparcie!
Lepiej milczeć, bo mnie rozpoznają
Jestem przecież nie do zdarcia!
Głos przemęczony.
Może się kawki napije?

Miliony jeleniogórzan
mówią mi, co ich wkurza!
No i tęsknią!
Tęsknią za Platformą!
Naszą!
Obywatelską!

RADNY OBAZ
Zupełnie jak za Gomułki!
Gorzej jak za Gierka!
Był wtedy kawałek cukierka
Podobno kartki wprowadzą.
SIKORA
Żyć godnie nie dadzą!
Czystki robią w sądach!
RADNY OBAZ
A w mieście same okrągłe ronda!
SIKORA
zdumiony
No co ty, to przecież robota naszych…
RADNY OBAZ
Hmm, no tak, masz rację.
Póki w mieście rządzą nasi,
jeszcze mamy demokrację!
ŁUŻNIAK „SCHETYNA”
A jak przegramy?
Policyjną wprowadzą godzinę!
I ze wsi i do miast będą przepustki!
RADNY DZIEDZIC
z nostalgią
Tylko brakuje tu Ruskich…
SIKORA
Za to mamy kochaną Unię! I artykuł siódmy!
ZAWIŁA „MRÓZ”
do Sikory
Pan przewodniczący staje się już
nudny….
do siebie usprawiedliwiająco
Musiałem zareagować
Mróz też tak by się zachował
KUSIAK
To prawda. Są problemy.
Ale my nie pomrzemy!
Kto się zawsze wyżywi?
ZAWIŁA „MRÓZ”
Władza!
KUSIAK
Brawo Senatorze! Władza sobie
dogadza.
Czeka na nas muzealny bufet!
PACZÓSKI
zgorszony patrzy na Kusiaka,
Zawiłę „Mroza” i Sarzyńskiego
„Kubickiego”
Co za tupet! Co za zbieranina!
Nasi ludzie z obcym elementem!
Cuchnie mi tu klasowym przekrętem!
Zdradą idei Marksa, Engelsa,
Lenina!

Cała Szopka Jeleniogórska
na naszym portalu:

JELO NKA.COM
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2017-12-15 godz. 20.00 - 2018-01-26 godz. 22.00
PRACA
DAM PRACĘ

Dam pracę w stabilnej restauracji - Pilnie poszukuję kucharki-kucharza, pokojową, pomoc
kuchenną praca od zaraz.
Szukam osoby pracowitej i
sumiennej w swojej branży
odpowiedzialnej. Pilne telefon
- 667 125 515

Barman/ka Jelenia Góra Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni barmana/kę. Zakres
obowiązków, serwowane
kawy, piwa, wina, soków, przygotowywanie deserów (lody,
Dermokonsultantka/
ciasto). Pełen etat z weekensprzedawca - Poszukudami, wolne w tygodniu. - 606
jemy kandydatów na stano991 616
wisko sprzedawcy na wyspie
Czarny Kamień Resort & UrbanSPA w Galerii SudecSPA w Szklarskiej Porębie kiej Atrakcyjne wynagrodzezatrudni recepcjonist(k)ę. CV nie, premie sprzedażowe,
proszę wysłać na adres m.ma- możliwość rozwoju i awansu,
zur@czarnykamien.com. - 757 szkolenia sprzedażowe i pro693 854
duktowe - 731 003 113
Czarny Kamień w Szklar- Dysponent w dziale logiskiej Porębie zatrudni kucharza styki - Dr. Schneider poszui pomoc kuchenną. Atrakcyjne kuje osoby ze znajomością
wynagrodzenie tel.668 032 języka niemieckiego (warunek
101 kuchnia@czarnykamien. konieczny-codzienne kontakty
com
w tym języku) do pracy jako
Czechy - praca także dla par dysponent. Praca na stałe-w
- Praca na produkcji automo- godzinach: 8-16. - rekrutacja@
tive. Także dla par! Czechy- dr-schneider.com
Mlada Boleslav, Bor i Liberec.
Zarobki: 2.800-3.900 zł netto
(na rękę). Zakwaterowanie:
hotele pracownicze. CV na:
info@persona-direktservice.
pl - +48 533 105 666
Dam pracę pani w pensjonacie w Karpaczu emerytka/rencistka, w ramach pracy między
innymi: przyjmowanie gości,
obsługa jadalni i pokoi tel. 502
982 360

Firma z Jeleniej Góry zatrudni
dekarzy z doświadczeniem. 506-027-079
Kaletnikowi zlecę usługę
tel. 500 029 337
Kelner/barman - Praca
dla ambitnej młodej osoby z
doświadczeniem. Elastyczne
godziny pracy. Atrakcyjna
stawka godzinowa. Dostępna
od zaraz na umowę. - 570
581 896

Kelner/ka - Czarny Kamień
w Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnera/kelnerkę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, umowa o
pracę, elastyczne godziny
pracy. CV proszę kierować na
maila restauracja@czarnykamien.com - 757 693 854
Kelner/ka Szklarska
Poręba - Czarny Kamień w
Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnera/kelnerkę. Atrakcyjne
wynagrodzenie, umowa o
pracę, elastyczne godziny
pracy. CV proszę kierować na
maila restauracja@czarnykamien.com - 535 291 086
Kelnerka od zaraz 10zł
- Zatrudnimy doświadczoną
kelnerkę do pracy w centrum Jeleniej Góry. Elastyczne
godziny pracy, praca w zgranym zespole, umowa, wysokie
napiwki, bonusy uzależnione
od wkładu pracy. - 570 581
896
Kelnerkę do pracy przyjmę
w restauracji na deptaku w
Karpaczu. Zapewniam umowę
o prace, koleżeński zespół,
wynagrodzenie miesięczne na
rękę 2800 złotych plus Premia.
Tel. 663 641 259
Kelnerki - kelnerki i kelnerów zatrudnię 604 057 060
KierowcaC+EADR - Zatrudnimy w Sobótce kierowcę C+E
z ADR lub gotowością ich zrobienia. Stanowisko kierowcy
zamiennie z pracą na miejscu. Praca od poniedziałku
do piątku w godz.8-16 Kontakt
506 120 221

Kierowca kat.B+ traktor - Praca dla kierowcy z
okolic Rębiszowa, Mirska,
Starej Kamienicy lub okolic.
Konieczne prawo jazdy kat.B
+ umiejętność jazdy traktorem
i obsługa maszyn rolniczych.
Zarobki do 3 tys + premie 697 335 585
Kierowca Taxi - Stowarzyszenie Taxi Sudety potrzebuje
do współpracy kierowców 665 665 722
Kierowca w hurtowni kat
B - Zatrudnię kierowcę w hurtowni piwa-napoi. Praca przy
załadunku, rozładunku i rozwożeniu towaru. Więcej info w
siedzibie firmy, Jel.Góra Krzywoustego 1 - 601-388-792

Kierownik budowy Jelenia Góra - Firma budowlana o
ugruntowanej pozycji na rynku
zatrudni kierownika budowy.
Szczegóły w załączniku do
ogłoszenia. Kontakt tel. 71 712
73 40, aleksandra.wiacek@
foxxfinance.pl
Konkurs dotyczący zatrudnienia - Dyrektor Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
ogłasza konkurs na umowę
na zastępstwo. Stanowisko
p.o. protokolanta. Więcej informacji na stronie sądu - 07564-15-132
Konwojent-pracownik
fizyczny - Zatrudnię w hurtowni
piwa-napoi osobę na stanowisku konwojent-pomocnik załadunku i rozładunku towaru.
Więcej info na miejscu w siedzibie. Jelenia Góra Krzywoustego 1 - 601-388-792

Kucharka/kucharz na
stałe - Praca w małym, zgranym zespole, restauracja w
Hotelu Bella max 55 miejsc,
doświadczenie w przygotowaniu smacznych, domowych
potraw. Również doświadczona pomoc kuchenna.
Umowa, praca na stałe - 606
549 175
Kucharz - zatrudnię do
kuchni w pizzeri Diabolo w Karpaczu praca w systemie dwa
dni na dwa. - 797 236 615
Kucharz z doświadczeniem
- Zatrudnimy doświadczoną
osobę do pracy w renomowanej restauracji na pozycje
Kucharz. Kuchnia nowoczesna z polską, miła atmosfera,
luźne godziny pracy, napiwki,
bonusy. Chętnie przyjmę na
praktykę. - 570 581 896

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD
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Kucharz, kucharka od zaraz
- Pensjonat/Karczma w Szklarskiej Porębie zatrudni od zaraz
kucharza, kucharkę. - 607
203 546
Kurs j. angielskiego - Zapraszamy do udziału w kursie z
j.angielskiego na poziomie
średniozaawansowanym. Kurs
przeznaczony jest dla osób
zainteresowanych wyjazdem
do Anglii z Promedica24. Więcej informacji: 519 690 458
Magazynier logistyki wewn.
- Dr. Schneider zatrudni osoby,
posiadające uprawnienia do
obsługi wózków widłowych
do pracy na różnych stanowiskach. 3 zmiany. Comiesięczne premie. Bezpłatne
dojazdy. - rekrutacja@drschneider.com
Manager Restauracji Zatrudnimy doświadczonego
managera/managerkę restauracji do pracy w renomowanej
restauracji w centrum Jeleniej
G. Wszelkie info na spotkaniuproszę o kontakt telefoniczny.
- 570 581 896
Mechanik - elektromechanik - Polcolorit S.A. zatrudni
mechanika-elektromechanika
z wykształceniem min. zawodowym. Mile widziane uprawnienia SEP do 1 kV. Praca w
systemie trzyzmianowym. CV
prosimy składać na adres hritaly@marazzigroup.com - 75
75 473 30
Menadżer realizacji inwestycji - Kowary Carpets zatrudni
Menadżera Realizacji Inwestycji ze znajomością tematyki dotyczacej dokumentacji
budowlanej oraz nadzoru nad
realizacją inwestycji budowlanych w zakresie pokryć podłogowych - egregorczyk@
axprocarpets.com
Montaż - Dr. Schneider
zatrudni pracowników produkcyjnych przy montażu
części - 3 zmiany. Umowa o
pracę, bezpłatne dojazdy z
Jeleniej Góry i okolic, bogaty
pakiet socjalny: Lux Med, Multisport, ZFŚS - rekrutacja@drschneider.com
Monter wykładzin i/lub
paneli - Zatrudnimy na etat
monterów wykładzin lub osoby
do przyuczenia. Oferujemy
atrakcyjne wynagrodzenie,
samochód służbowy. - 607
292 400
Narzędziowiec - Dr.Schneider zatrudni narzędziowca z
doświadczeniem przy naprawach form wtryskowych i umiejętnościami ślusarskimi. Praca
3 zmianowa. Bezpłatny dojazd
z wielu miejscowości. Wiele
dodatków socjalnych. - rekrutacja@dr-schneider.com
Opieka w Niemczech
- Legalna praca od zaraz.
Zarobki od 1300 e,plus zwrot
za dojazd 150e. Wymagana
kom. znajomość języka. Nie
pobieramy żadnych opłat.
Szczegółowe info pod nr tel.
Zapraszamy chętne Panie i
Panów - 511 844 939

Opiekunka od 27.12 - 1350€
- Pani Annelise jest bardzo
miłą osobą, ma 86 lat, 55 kg,
170cm, mieszka sama w domu
jednorodzinnym w Trier, jest
chodząca, wymagana komunikatywna lub dobra znajomość
j. niemieckiego. Umowa zlecenie. - 721 177 679
Opiekunki os. starszychNiemcy - Praca dla opiekunek
osób starszych. Sprawdzone
miejsca, legalne zatrudnienie,
wysokie składki ZUS, przejazdy komfortowymi busami.
Z nami będą Państwo pracować legalnie, w oparciu o aktualne wymogi prawne. - 734
427 734
Pani do lepienia pierogów Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni panią do lepienia pierogów oraz wyrobów mącznych.
Mile widziane doświadczenie.
Więcej informacji telefonicznie
lub mailowo. - 606 991 616
Pani do sprzątania restauracji - Restauracja w Jeleniej Górze zatrudni panią do
sprzątania restauracji. Praca
na pełen etat. Więcej informacji telefonicznie lub mailowo
kontakt@mazurkowachata.pl
- 606 991 616
Panią porządkową zatrudnię
- Poszukujemy osobę do pracy
w restauracji do prac ogólnych
tj. sprzątanie sali i kuchni,
mycie okien, toalet, podłóg,
zmywanie naczyń, pomoc w
kuchni, krojenie, panierowanie, rozkładanie towaru. - 570
581 896
Pilnie zatrudnię tapicera
(praca od zaraz) lub podejmę
w s p ó ł p r a c ę . A tr a k c y j n e
warunki. - 880 044 951
Pomoc kuchenna - od zaraz
- Od zaraz zatrudnię pomoc
kuchenna, restauracja Relax Jelenia Góra tel. 669 754 122
Pomoc kuchenna - zatrudnię pomoc kuchenną praca
od poniedziałku do piątku w
pizzerii Diabolo w Karpaczu. 797 236 615
Poszukuje kelnerki Zatrudnimy 2 kelnerki/barmanki z doświadczeniem.
Luźne godziny pracy, wysoka
stawka godzinowa. Praca od
zaraz. Dla ambitnych możliwość awansu i podwyżki gwarantowana na piśmie. Umowa!
- 570 581 896
Poszukujemy elektryka
do pracy przy konserwacji
oświetlenia ulicznego na terenie Jeleniej Góry. Wymagane
prawo jazdy kat. B. email:
podnosnik.jg.gmail.com - 660
398 840
Praca dla gospodyni domowej z okolic Mirska, Rębiszowa, Starej Kamienicy. W
zakres obowiązków wchodzi
dbanie o dom i ogród oraz
przygotowywanie śniadań i
posiłków. Stawka 12 zł/h + premia - 697 335 585
Praca kelnerki - Zatrudnię do
pracy kelnerki w pizzerii Diabolo w Karpaczu praca może
być w dni wolne od szkoły 797 236 615
Praca kierowca kat.b na
auto z winda dobre zarobki 601 561 366
Praca kierowca kurier
umowa dobre wynagrodzenie
- 601 561 366

og£oszenia
Praca Niemcy Bawaria Firma Bayer + Riedl Personalservice GmbH poszukuje
pracowników znających j.niemiecki. Miejsce pracy 84130
Dingolfing Bawaria. Kontakt tel. Pn-Pt 8:00-17:00 lub
wysłać CV na a.teichert@bayer-riedl.de - 882 067 218
Praca od zaraz - zatrudnię Panią do pracy w kuchni
i barmankę do mojego baru
miła atmosfera w pracy, praca
w godz.6-14,10-18 i tel. 75 76
78 641 - 504 272 623
Praca w hotelu w godz. 19-7
- Praca w hotelu w Cieplicach
w godz. nocnych, obsługa
gości w restauracji, w recepcji, prace porządkowe 4 razy
w tygodniu. j.niemiecki lub
angielski wymagany. CV na
recepcja@hotelbella.pl. - 606
549 175
Praca w KFC JG Nowy
Rynek - Poszukujemy osób
do pracy w restauracji KFC w
Nowym Rynku. Dowolny etat.
Mile widziana książeczka sanepidowska. Umowa o pracę lub
zlecenie. Prosimy wysyłać CV
na adres: 103300@amrest.eu
- 571 407 413
Praca w kuchni, Hotel LAS
- Stabilizacja, umowa o pracę,
idealny zespół! Zapraszamy
kucharzy, pomoce kuchenne!
Więcej szczegółów pod podanym numerem telefonu! - 600
983 355
Praca w Niemczech - dla
opiekunek i opiekunów osób
starszych. Bardzo dobre
warunki zatrudnienia oraz
wysokie wynagrodzenie.
Wymagana znajomość j.niemieckiego min.komunikatywnie.Senior24, Wolności 25(za
Biedronką) 757141099 - 757
141 099
Praca w sklepie - Szukam
chętnych do pracy w sklepie.
Miłe, sympatyczne osoby,bez
względu na wiek i posiadane
doświadczenie. Praca dwu
zmianowa. Atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt - 721 411
444
Praca w Świeradowie Zdrój
- Firma Pami zatrudni pracownika do utrzymywania czystości na stacji wyciągu Ski Sun
w Świeradowie Zdrój. Praca
na cały etat - umowa. - 606
699 633
Praca w willi w Karpaczu.
Umowa - Praca w Willi w centrum Karpacza, przygotowywanie śniadań, sprzątanie
pokoi, umowa o pracę 15 zł
netto/godz. - 601 571 222
Pracownik działu handlowego - AxPro Carpets zatrudni
osobę do działu handlowego
ze znajomością j.niemieckiego
lub angielskiego lub rosyjskiego z doświadczeniem lub
do przyuczenia. Praca w biurze w J.Górze+wyjazdy służ.
do klientów - egregorczyk@
axprocarpets.com
Pracownik działu projektowego - AxProCarpets zatrudni
Projektanta ze zmysłem plastycznym i estetycznym oraz ze
znajomością programów graficznych. Osoba powinna być
otwarta, ambitna, kreatywna,
mile widziana znajomość j.angielskiego - egregorczyk@
axprocarpets.com
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Pracownik porządkowy
- Dr. Schneider zatrudni Pracownika porządkowego - pełny
etat, umowa o pracę, bezpłatne dojazdy do/z pracy,
bogaty pakiet socjalny, ZFŚS.
Wymagana gotowość do pracy
w systemie 2-zmianowym. rekrutacja@dr-schneider.com
Pracownik produkcyjny
- Dr. Schneider zatrudni pracowników produkcyjnych na
montażu i na wtryskarni - 3
zmiany. Umowa o pracę, bezpłatne dojazdy z Jeleniej Góry
i okolic, bogaty pakiet socjalny:
Lux Med, Multisport, ZFŚS rekrutacja@dr-schneider.com
Pracownik Sortowni
Magazynu Jelenia Góra ul.
Spółdzielcza 35 Zadania: •
Rozładunek i załadunek samochodów z przesyłkami • Sortowanie przesyłek Oferujemy:
• Umowę Zlecenie, stawka
13,70 zł/h - 606 899 111
Produkcja/Kontrola
Breidenbach - Exact Systems
zatrudni do kontroli jakości
tarcz hamulcowych ważących
ok. 8 kg. w Breidenbach. Praca
w systemie 4-brygadowym.
Wymagamy p.jazdy i samochodu (zwracamy koszty
przejazdu).Praca bez języka.
- +48725 256 386 / work@
exactsystems.de
Przedstawiciel - Jelenia
Góra - Poszukujemy przedstawiciela do pracy na terenie
Jeleniej Góry i okolic. Oczekujemy wykszt. min. średnie, niekaralność, dyspozycyjności.
Dojrzały wiek dla nas to atut!
Praca stała lub dodatkowa. 601 350 361
Przy wykończeniu wnętrz
umowa - Zatrudnię osobę
do prac wykończenia wnętrz
na umowę o pracę. Dobre
wynagrodzenie i możliwość
doszkalania. Atutem będzie
znajomość podstawowych
technik szpachlowania malowania, prawo jazdy B. - 502
180 032
Przyjmę do pracy mechanika samochodowego tel. 75
75 334 46
Przyjmę kierowcę kat B Przyjmę do pracy na stanowisko kierowca, dobre zarobki,
wymagane prawo jazdy kat B
- 531 859 972
Recepcja - Karpacz - Hotel
w Karpaczu poszukuje osoby
na stanowisko recepcjonista/
recepcjonistka. CV wraz ze
zdjęciem prosimy wysyłać na
adres email recepcja@ksiezagora.com.pl - 730 611 104
Recepcja- Hotel Gołębiewski w Karpaczu zatrudni
recepcjonistkę/tę. Wymagana
znajomość języka obcego.
Mile widziane doświadczenie w hotelarstwie. CV proszę
wysyłać na mail: m.staszewska@golebiewski.pl - 503
011 546
Recepcja Szklarska Poręba
- Czarny Kamień Resort &
SPA w Szklarskiej Porębie
zatrudni recepcjonist(k)ę. CV
proszę wysłać na adres d.lachowicz@czarnykamien.com.
- 533 352 214

Recepcja Szklarska Poręba
- Czarny Kamień Resort & SPA
w Szklarskiej Porębie zatrudni
recepcjonist(k)ę. CV proszę
wysłać na adres m.mazur@
czarnykamien.com. - 757 693
854
Recepcjonista hotel SPA
*** - Pałac Margot w Karpaczu
zatrudni na recepcje, wymagana znajomość j. angielskiego lub niemieckiego, mile
widziane doświadczenie.
Wysokie wynagrodzenie. CV
na e-mail marketingpalac@
gmail.com lub tel. - 609 179
679
Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni barmana/kę
(zakres obowiązków przygotowywanie kawy, napoi, piwo,
wino oraz deserów - ciasta
oraz desery lodowe) CV prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl - 606 991
616
Restauracja w Jeleniej Górze zatrudni Panią do
sprzątania restauracji w Jeleniej Górze. Więcej informacji telefonicznie lub mailowo:
kontakt@mazurkowachata.pl
- 606 991 616
Sortowacz, monter - JTEC
Spółka z o.o. zatrudni pracowników do montażu drobnych
części z tworzyw sztucznych. Wymagane zdolności
manualne, praca akordowa 1
zmiana CV przesyłać: info@
jtec.pl - 696 352 022
Spawacz/Lakiernik/Ślusarz - Niemiecka Umowa
o pracę. Okolice Drezna
10,52€/h netto + 20€ netto
diety (j.niemiecki). Południe
Niemiec 11,51€/h netto + 32€
netto diety(bez j.niemieckiego). Prawo jazdy+auto.
Praca od zaraz! - 662757607
/ tomasz.urbaniak@runtimeservices.de
Specjalista ds. Turystyki Entuzjastycznych, pozytywnie
nastawionych osób lubiących
pracę w zespole, z doświadczeniem w sprzedaży oferty
turystycznej lub pilotażu wycieczek i komunikatywną znajomością języka angielskiego.
- 731 743 187
Sprzątanie hali - JTEC
Sp.zo.o.zatrudni osobę do
sprzątania hali/umowa zlecenie/ CV:info@jtec.pl lub.
tel.696352022.Praca na terenie Jeleniej Góry. - 696 352
022
Sprzątanie sklepu odzieżowego - Poszukujemy osoby
do sprzątania sklepu odzieżowego 2 tyg w miesiącu. Praca
od poniedziałku do niedzieli
co drugi tydzień, od godziny
7:30-10:30. Stawka za przepracowane 2 tyg w miesiącu
700,00 - 732 918 358
Sprzedawca - Obsługa
Klienta - Urban Spa SA
zatrudni obsługę Klienta na
wyspie sprzedażowej w Galerii Sudeckiej w Jeleniej Górze,
14-18zł/h brutto, elastyczne
godziny pracy, premie, szkolenia, kontakt: rekrutacje@
urbanspagroup.com - 731
001 637
Sprzedawca - Zatrudnię
dziewczynę w sklepie pamiątkowym w Karpaczu "Szkatułka" praca w systemie dwa
dni na dwa. - 797 236 615

Szef kuchni Jelenia Góra
- Poszukujemy szefa
kuchni z doświadczeniem w restauracji Mazurkowa Chata. Wymagania:
doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu
kuchnią. Więcej informacji telefonicznie lub kontakt@mazrukowachata.pl
- 606 991 160
Trener animator dla
dzieci - Masz status
ucznia/studenta i znasz
grę Minecraft i masz lub
chcesz zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi
6~12 lat przy nauce podsta programowania to
zapraszam do kontaktu.
Umowa zlecenie stawka
25/h - 665 336 011
U lt i m a A u t o z a t r u d n i
sprzedawcę samochodów
nowych w Salonie Kia w
Jeleniej Górze. Aplikacje prosimy przesyłać na
adres praca@ultima-auto.
pl lub w siedzibie firmy
przy ul. Fałata 1 w Jeleniej Górze - praca@ultima-auto.pl
Wellness Beauty Mobilna fajna praca. Jelenia góra. Karpacz. Cieplice
. Forma zatrudnienie oraz
g o d zin y p r a cy d o u st a lenia. Dobre zarobki i
możliwość rozwoju. SV
na adres goldcon@onet.
pl oferta ważna do 2.28
.2018 - 509 902 174
Z at r u d n i ę k e l n e r k ę /
barmankę - Poszukujemy
doświadczoną osobę do
obsługi w renomowanej
restauracji w centrum J.
G ó r y. B a r d z o w y s o k i e
napiwki (uzależnione od
zaangażowania), luźna
atmosfera, praca od
zaraz, umowa, bonusy. 570 581 896
Z at r u d n i ę o p e r a t o r a
urządzeń krusząco-przesiewających. Praca na
podstawie umowy o pracę.
Więcej informacji udzielę
telefonicznie. - 601 566
570
Z at r u d n i ę o s o b ę d o
pracy na zmywak. Praca
codziennie, w godzinach
19/19:30-23:00 Więcej
informacji pod numerem
telefonu 668 331 624
Zatrudnię pokojową pensjonat w Karpaczu,
umowa o pracę tel. 516
983 675
Zatrudnię Pokojową i
Pomoc kuchenną w Pensjonacie w Szklarskiej
Porębie. Możliwe zakwaterowanie. - 691 233 526
Zatrudnimy doświadczoną osobę do pracy
w renomowanej restauracji w centrum J. Góry.
Dowolne godziny pracy,
miła atmosfera, wysokie
napiwki. 10zł na rękę od
zaraz - 570 581 896
Zatrudnimy na umowę
o prace pracowników produkcyjnych z II grupa niepełnosprawności. - 609
492 718
Zatrudnimy od zaraz
kucharkę - pani na emeryturze mile widziana, praca
Karpacz tel. 502 982 360
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Z at r u d n i m y p a n a w
pensjonacie w Karpaczu,
prace konserwatorskie emeryt/rencista tel. 502
982 360
Zmywak - zatrudnię pracownika na zmywak w dni
wolne od szkoły w pizzerii
Diabolo w Karpaczu. kontakt tel. lub w pizzerii Diabolo - 797 236 615

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

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM
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

MOTORYZACJA
KUPIĘ
Auto kasacja auto skup
- Skup wszystkiego - 511
209 408
Autozlomowanie 533
533 443
A u t o z ł o m o wa n i e Dbamy o zadowolenie
n a s z y c h k l i e n t ó w, b o
wiemy, że nasz profesjon a l i zm j e s t k l u c z em d o
ich zaufania. Mamy świadomość, że jedna transakcja może przerodzić się
w stałą współpracę - 500
403 803

Autozłomowanie 885
775 445
Kupię każde auto. Skup
aut sprawnych uszkodzonych powypadkowych stan
rok bez znaczenia, auto
odbieramy własnym transportem. Gotówka i dokumenty do wyrejestrowania
od ręki. Dobre ceny zapraszam - 721 912 463
Kupię każdy samochód
złom - Kasacja pojazdów legalne dokumenty,
stan obojętny, możliwość
dojazdu lawetą - 792 182
217
Kupię Mercedesy 190/124
Kaczki Busy i inne. Toyoty
Corolla, Starlet, Camry i
inne diesel benzyna gaz.
Tel. 724 131 669
Kupimy każde auto
uszkodzone i sprawne, z
opłatami lub bez, zabieramy własnym transportem, formalności i gotówka
w 15 minut, holowanie aut
powypadkowych, pomoc
drogowa, autolaweta - 881
225 859
S k u p a u t o d 2 0 0 0 r. tel. 500247769 - Specjalizujemy się skupem
samochodów osobowych
d o s t a w c z y c h o d 2 0 0 0 r.
Dojazd gotówka natychmiast. Wystarczy sms
Zaufało nam już wielu
klientów.
Skup samochodów
wszystkie marki - Kupimy
każde auto uszkodzone i
sprawne, z opłatami lub
bez, zabieramy własnym
transportem, formalności i gotówka w 15 minut,
holowanie aut powypadkowych, pomoc drogowa,
auto laweta - 881 225
859
Skup, kasacja samochodów - Każde auto stan
obojętny, legalne dokumenty, najlepsze ceny 513 718 808
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MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Fiat Stilo 2003 r 1,9 jtd 5tys
- Witam, mam do sprzedania
samochód Fiat Stilo, przebieg
263 tys, diesel, silnik 1.9 JTD,
samochód w ciągłej eksploatacji, w bardzo dobrym stanie.
Cena 5.000 zł - 608 344 453
Mitsubishi Galant 2002r
2.0b+G - Galancik pierwsza
rejestracja 2003r. 2 lata w
kraju. instalacja założona dwa
lata temu STAG. Wymienione
ostatnio, cewki ngk, świece
ngk, olej nalatane ma 5 tys.
liqui moly 5w30. Zrobione
zawieszenie. - 534 105 149
Sprzedam Audi A4 kombi
1,8 125km z instalacją LPG
sekwencja oc do lutego 2018
przegląd do lutego 2018 lpg do
2025r auto sprawne na wyposażeniu posiada; immo abs
centralny zamek el. szyby, el.
lusterka wsp - 721 912 463
Sprzedam fiata grande
punto 1.3 JTD, 3D, oryginalny
przebieg 164 km, stan idealny
wizualny i techniczny! w ciągłej
eksploatacji. Zapraszam na
oględziny. tel. 784 042 000
Sprzedam Forda Mondeo
1997r, cena 1700 zł ważne
opłaty długie tel. 669 801 832
Sprzedam seat alhambra
1,9 tdi 90KM siedmioosobowego auto sprawne przegląd
do styczeń 2018 oc ważne
auto posiada; immo wspomaganie kierownicy centralny
zamek abs el.szyby el.lusterka climatronic radio - 721
912 463
Sprzedam VW Touran
1,9TDI 7-osobowy, rok w kraju,
nie wymaga wkładu finansowego, 2006r, przebieg 225 tys
tel. 603 139 918
Sprzedam VW Touran
1,9TDI, rok w kraju, 7 osobowy, 2006r, czarny, przebieg
223 tys km, tel. 603 139 918

ANONSE
MATRYMONIALNE
Eromasażyk 130 godz.
Sympatyczna 37lat zgrabna
z ładnym biustem 2 i fajnym
tyłeczkiem zaprasza na chwile
nie codziennych przyjemności
od 12-19 - 730 497 616
Francuzik Kameralnie u
Emi zapraszam od 13-18ej
finał dowolny - 730 497 616
Konkretny sponsor dla
kobiety z fajnym biustem i
pupą - 667 092 876
Lodzik, numerek, masażyk
w centrum.30.i 31 zapraszam
również. Tel. 888 177 906

Masaż lodzik z finałem seks
w gumce - miło kameralnie i
dyskretnie u sympatycznej i
zgrabnej Emilki na Zabobrzu
od 13 do 18, 30 minut za 120zl
- 730 497 616
Masaże relaksacyjne, całego
ciała/kręgosłupa. Kobieta z
10 letnim doświadczeniem.
Również masaże erotyczne-to
nie sex oferta. Wcześniejsza umowa telefoniczna, bez
dojazdów-jeśli nie mogę odebrać-SMS - 737 984 322
Miła dojrzała zaprasza lodzik
w gumce sex w gumce różne
pozycje jedna satysfakcja
dyskretnie tylko dla trzeźwych
30min 100zl, lodzik bez plus
50 - 730 497 616
Szukam koleżanek do znanej mieszkaniówki w centrum.
Posiadamy dobre zaplecze
reklamowe oraz duże grono
stałych gości. Mile widziane
też puszyste. 797 171 046
Szukam suki BDSM - Jeśli
lubisz być traktowana jak
suka lub chcesz spróbować to
zapraszam do kontaktu SMS
realny - 500 864 818
Szybki francuzik numerek
za 80zl lub 100zl. Dyskretnie i
kameralnie u filigranowej i miłej
37latki. Tylko dla panów trzeźwych zadbanych i z kulturką 730 497 616
Uwielbiam pieścić piersi Szukam kobiety która pozwoliła by mi pieścić swoje piersi.
Bardzo lubię to robić, tak więc
jeśli byłaś byś zainteresowana
to pisz śmiało. Na pewno dojdziemy do porozumienia. On
35 z Jeleniej. - 797 389 977
Zapraszam panie do współpracy. Duży ruch, mała konkurencja, elastyczne godziny
pracy. Tel. 797 171 046

USŁUGI
BUDOWLANE
Awarie hydrauliczne 24h.
Awarie gazowe 24h. Posiadamy uprawnienia do wykonywanych usług. Nie pozwól
osobie nieuprawnionej wykonywać te usługi. - 503 503
744
Cyklinowanie - Oferuję
usługi cyklinowania i renowacji
podłóg, drzwi i schodów. Więcej informacji pod telefonem.
- 576 043 253
Dachy nowe, renowacja starych, okna dachowe, obróbki
dachowe, kominowe, balkonowe, rynny, rury spustowe,
kominy tel. 784 196 933

29 maja2018
2017 r.r.
29 stycznia

Koparko ładowarka, zwietrzelina - Witam posiadamy
super zwietrzelinę kopana na
co dzień, robimy również prace
rozbiórkowe, posiadamy transport 15 ton, koparko-ładowarka
załadunki rozładunki odśnieżanie terenów i zabieranie śniegu
faktura. - 538 447 687
M a l o wa n i e - g ł a d z i e
agregatem lub tradycyjnie,
tapetowanie, gładzie, regipsy,
panele, cala wykończeniówka
czysto solidnie i terminowo.
konkurencyjne ceny, zapraszamy. - 572 822 255
Montaż stolarki pcv - duże
ilości. Współpraca z pojedynczymi pracownikami i firmami.
Miejsce montażu - Karpacz.
Umowa. Terminowe wynagrodzenia. Kontakt: wojciech.
lysiak@sunet.com.pl tel. +48
510 073 756
Naprawy malowanie wykończenia - Malowanie ścian.
Prace wykończeniowe. Składanie mebli. Usuwanie usterek
w domu. RTV i AGD. Serwis
PC. Czyszczenie i sprzątanie.
Złota rączka + ekipa. Zadzwoń
ustalić szczegóły! Dojazd Jelenia Góra + S - 730 330 100
Piaskowanie, antykorozja
- Piaskowanie z dojazdem do
klienta! Piaskujemy: -przęsła
ogrodzeniowe -mosty -konstrukcje stalowe -przyczepy i
naczepy -maszyny budowlane
i rolnicze -ramy, części, felgi
samochodowe oraz motocykli
- 600 270 020
Płytki, gładzie, malowania,
itp. - Kompleksowe remonty
wnętrz - 531 960 733
Prace remontowe, remonty
A do Z - Wykonujemy remonty
od A do Z starannie czysto i
dokładnie. Wykonujemy min;
Łazienki Adaptacje poddaszy,
docieplenia, zabudowy z płyt
GK Suche tynki, malowanie,
tapetowanie, układanie paneli,
drzwi i okna - 663 971 963
Profesjonalne usługi
remontowe - Oferuje Państwu
profesjonalne usługi remontowo-wykończeniowe, posiadam
wieloletnie doświadczenie i
szerokie grono zadowolonych
klientów. Zapraszam do kontaktu. - 534 105 149
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, uszczelek i szyb.
Regulacja, konserwacja i
regeneracja okuć okiennych
i drzwiowych. Montaż nawietrzaków, samozamykaczy,
czujników czadu. Robert - 607
720 825
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Stolarz przyjmie zlecenia
lub nawiąże współpracę tel.
669 801 832
Tanie remonty w dobie kryzysu, remonty, przeróbki
budowlane na Twoja kieszeń.
Zadzwoń! tel. 721 647 789
Usługi glazurnicze, podłogi
- Wykonuję prace glazurnicze,
podłogi panelowe, montaż
armatury sanitarnej oraz prace
hydrauliczne. Fachowo, czysto
i terminowo. - 721 779 958
Usługi koparko-ładowarkąmłot - Prace ziemne, rozbiórki,
wyburzenia, niwelowanie
terenu, załadunki i rozładunki
tirów-tanio - 886 666 896
Uszczelnianie drzwi wejściowych i okien. Wymiana
zamków, wkładek, klamek,
progów. Regulacja i konserwacja. Robert - 607 720 825
Wolny termin luty 2018. JCP JAHU zaprasza osoby
poszukujące firmy ogólnobudowlanej. Zwolnił się termin
w lutym 2018 roku. Kompleksowe remonty oraz wszelkie prace ogólnobudowlane
od elewacji aż po dach. Fv,
referencje, gwarancja - 889
140 620
Wykonam wszelkiego
rodzaju prace glazurnicze
oraz wykończenia wnętrz,
oprócz hydrauliki i prądu. - 530
128 600
Wykończeniówka
naprawy - Malowanie ścian.
Prace wykończeniowe. Składanie mebli. Usuwanie usterek
w domu. RTV i AGD. Serwis
PC. Czyszczenie i sprzątanie.
Złota rączka + ekipa. Zadzwoń
ustalić szczegóły! Dojazd Jelenia Góra + S - 730 330 100
Wymiana okien i drzwi Sprzedaż okien wymiana,
dostawa okien i drzwi - 531
960 733
Wynajmę sprzęt budowlany
- Wykonujemy kompleksowe
roboty rozbiórkowe, roboty
budowlane prace ziemne,
wykopy Posiadamy do wynajęcia: - koparki, - koparko-ładowarki, - spycharkę z laserem,
- wywrotki - podnośnik koszowy
- 601 566 570
Zdun piece kaflowe, kuchnie.
trzony kuchenne ,na pizze,
ponad 40 lat doświadczenia , kominki montaż zabudowa wkładów kominkowych,
szybko dobrze i rzetelnie - 888
141 965

USŁUGI
EDUKACYJNE
Part Time fluent english
and russian, mail: citizenac@
wp.pl
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USŁUGI
ELEK TRYCZNE
Elektryk - dobra cena/
jakość - Instalacje elektryczne, dobra cena/
jakość, darmowe wyceny,
s z y b k i e t e r m i n y, 8 8 3 326-707
Elektryk - instalacje
elektryczne, atrakcyjne
c e n y, s z y b k i e t e r m i n y,
883-326-707
Naprawa pralek, odkurzaczy, Jelenia Góra ul.
Karłowicza 25 tel. 603
835 483

USŁUGI
FINANSOWE
Bank odmówił Ci kred yt u ? M y n i e p o t ra fi my
odmawiać! Zadzwoń:
502-723-783
Lekka Pożyczka
na Nowy Rok - Lekka
pożyczka jak piórko.
Wysoka przyznawalność,
niska rata, długi okres
kredytowania, wysokie
kwoty, decyzja w 5 min.
Tel.: 570-411-129
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 również dla firm. Zapytaj
o ofertę! - kom. tel.: 795
005 835, e-mail: biuro@
millennium-kredyty.pl
Pogotowie gotówkowe! - Zabrakło gotówki
i nie wiesz co zrobić?
Nie ma na co czekać
zadzwoń do nas i umów
się na spotkanie. Decyzja w 10 min, bez zbędnych formalności, dla
każdego. Tel.: 570-411129
Pożyczka bez wysiłku
od 500 do 550 000 zł
bez zbędnych formalności. Decyzja w 5 min.
Akceptujemy różne źródła dochodu: umowa o
prace, 500+, alimenty itp.
Tel: 570-411-129

Pożyczka dla Ciebie! Wysoka przyznawalność,
rata dopasowana do Twoich potrzeb, długi okres
kredytowania, pieniądze
w tym samym dniu. Idea l n a p o ż y c z k a d l a C i ebie! Tel: 570-411-129
Pożyczka na dowód
dla każdego - na małe
i duże wydatki. Minimum formalności, raty
miesięczne na każdą
kieszeń, długi okres kredytowania, pieniądze w
tym samym dniu od 500
do 500 000 zł. Tel.:570411-129
Pożyczki dla zadłużonych - Oferuję szybką
pożyczkę dla osób z
negatywnymi wpisami
w BIK, KRD itp. Kwoty
od 500 zł do 75.000
zł. Akceptujemy każdy
rodzaj dochodu-wystarc z y d o w ó d o s o b i s t y.
Niskie raty miesięczne.
Wypłata w 15 minut. 690 198 988
Pożyczki na dowód
w 15 min ! - Szybka
pożyczka bez BIK od
1000 zł do 30.000 zł z
niską ratą miesięczną.
Wystarczy dowód osobisty. Akceptujemy każdy
rodzaj dochodu. Wiek
pożyczkobiorcy od 18 do
80 lat. Zadzwoń i umów
się na spotkanie. - 690
198 988
Szybkie pożyczki dla
każdego - Pożyczki bankowe, pozabankowe,
chwilówki dla każdego.
Oferta nawet do 550 000
zł, prosty wniosek, błyskawiczna odpowiedź,
długi okres kredytowania, niska rata. Zadzwoń
570-411-129
W y p ł ata w 1 5 m i n u t
- Pożyczka - Szybka
pożyczka pozabankowa
od 500 zł do 75.000
z ł n a d o w ó d o s o b i s t y.
Nie sprawdzamy BIK,
nie dzwonimy do prac o d a w c y. A k c e p t u j e m y
wszystkie źródła dochod ó w, r ó w n i e ż a l i m e n t y,
oraz 500+.Raty miesięczne - 690 198 988

og£oszenia
ROZMAITOŒCI

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

Podejmę pracę - Zaopiekuję
się osobą starszą, pomogę
w prowadzeniu domu. Młoda
Księgowość, Podatki, energiczna emerytka. - 603
Kadry BHP - Kancelaria 213 875
Podatkowa TAX. Jelenia
USŁUGI
Góra, Wolności 17a/1.
OPIEKA - ZWIERZĘTA
Podatki księgowość JPK
Domowy hotel dla zwierząt
kadry płace BHP profe- Przyjmujemy pod opiekę psy
sjonalnie. Reprezentado 15 kg, koty, ptaki i gryzonie.
c j a w c z a s i e k o n t r o l i i Pupile przebywają w domopostępowań.(długoletnie wej atmosferze pod troskliwą
d o ś w i a d c z e n i e ) . - 5 1 0 opieką. Karmienie odbywa
243 264
się według wskazówek właściciela. Hotel mieści się w Lubaniu - 501 142 694
USŁUGI

USŁUGI
KSIĘGOWE

MOTORYZACYJNE

Naprawa skuterów - Naprawię każdy skuter. Możliwy
dojazd do klienta. Proszę o
kontakt pod numerem telefonu
500 606 904 lub 519 651 456.
- 500 606 609
Twój kierowca dyżurny kat.B
osobowe, dostawcze bus,
Polska-Europa, nie masz z
kim jechać? w razie potrzeby
dzwoń śmiało tel. 609 838
758

USŁUGI
MUZYCZNE
Cover Duo Acustic oprawa
muzyczna wesel bankietów
imprez okolicznościowych 885 300 622

USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Doświadczona opiekunka
zaopiekuje się dzieckiem,
osobą starszą tel. 504 545
522
Opieka - Zaopiekuje się
osoba starsza lub starszym
małżeństwem w zamian za
mieszkanie, teren Jeleniej
Góry, proszę o poważne oferty.
- 798 692 607
Opiekunka - Zaopiekuje się
dzieckiem, osoba starszą tel.
513 246 763

USŁUGI
RÓŻNE
Firma ogólnobudowlana
podejmie zlecenia wszelkiego
rodzaju budowlane oraz brukarskie. Wycinka drzew alpinistycznie oraz z podnośnika.
Niwelacja terenu koparką
ogrodzenia. Wystawiam fakturę - 782 037 887
Promocja-drzewo opałowe - Gałęziówka 40 zł do
negoc. olcha 90 zł/m, pnie
do kominka mieszane 100 zł,
transport we własnym zakresie, wycinka drzew tanio, możliwość pocięcia na klocki - 570
800 671
Serwis okien i drzwi Naprawa okien i drzwi.
Wymiana zamków, wkładek,
klamek, zawiasów, progów,
uszczelek i szyb. Regulacja ,konserwacja i regeneracja okuć okiennych. Montaż
nawiewników, samozamykaczy, zabezpieczeń. Robert 607 720 825
Sprzątanie strychów piwnic dom - oferuje kompleksowy
wywóz całej zwartości mieszkania domu strychu piwnicy
garaży , sprzęt agd ,wersalki
meble , przygotowanie obiektów do wynajmu , tanio szybko
i solidnie więcej info na tel. 506 960 561

OG£OSZENIA
WYSY£ANIE SMS

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

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

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

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

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

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

Wycinka drzew interwencja 24h - Witam firma podejmie zlecenia, wycinka drzew
w trudnych warunkach z podnośnika oraz alpinistycznie
pielęgnacja drzew. Jesteśmy
do dyspozycji 24h posiadamy
kontenery na gałęzie oraz
odpady różne - 782 037 887

USŁUGI
SPRZĄTANIE
Podejmę pracę - Sprzątanie, mycie okien, prasowanie, pomoc w innych pracach
domowych. Energiczna młoda
emerytka. - 603 213 875
Pranie dywanów. Karcher,
Bosch - Pranie dywanów,
wykładzin, sof, kanap, foteli,
krzeseł, kompletów wypoczynkowych itp. Sprzęt i
środki firmy Karcher, Bosch
Profesjonal. Teraz promcje
na wszystkie usługi prania.
Zapraszam - 733 354 815

USŁUGI
TRANSPORTOWE
Kierowca kat.B - awaryjnie
na zastępstwo, masz problem
z kierowcą, dzwoń śmiało tel.
609 838 758
Nie masz kierowcy dzwoń.
Kierowca dyżurny - awaryjnie,
na zastępstwo, dodatkowo
na wyjazd po samochód.
Dowiozę - poczekam- przywiozę, dzwoń śmiało tel. 609
838 758
Niemiec - Firma nasza oferuje Państwu przewóz z Polski do Niemiec w dniach
wtorek, piątek, niedziela, z
Niemiec do Polski w środy,
soboty, poniedziałki zawsze
w godzinach porannych. Oferujemy karnety rabatowe 515288606 /757869051
Przeprowadzki (tanio)
transport. Tel. 660 468 908!
Transport/przeprowadzki - - Transport towarowy busami do 3.5t na
terenie całego kraju - Możliwość przeprowadzki (wnoszenia i znoszenia rzeczy)
referencje - 697 335 784
Transport/przeprowadzki od 1zł - Transport towarowy busami do
3.5t na terenie całego kraju
- Możliwość przeprowadzki
(wnoszenia i znoszenia rzeczy) konkurencyjne uczciwe
stawki - 697 335 784
Transport-Bagażówka-Bus - Oferuję transport
towarowy samochodem marki
Transporter -T4. Transporty
w obrębie do 200 km od Jeleniej Góry. Przewożę Każdy
rodzaj bagażu.. Ładowność
do 900 kg. W aucie 2 miejsca dla pasażerów. - 669
147 881
Utylizacja starych mebli.
Tel. 660468908! Negocjacja ceny!

USŁUGI
TURYSTYKA

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
USŁUGI
ZDROWIE/URODA

MIESZKANIA
SPRZEDAM

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

Cieplice dwa pokoje 90
tys 2p - Sprzedam kawalerkę+jeden pokój 24m2+12m2
w Cieplicach przy koronie po remoncie 90tys 0048781153776
Mieszkanie 70m2 - Kowary
- Sprzedam mieszkanie w
samym centrum Kowar 70m2. 2 pokoje, łazienka,
kuchnia z przedpokojem,
osobno kotłownia + spiżarnia,
strych, piwnica. Mieszkanie
po kapitalnym remoncie. Bez
pośredników. - 500 028 549
Mieszkanie na sprzedaż
Płonina - Funkcjonalne mieszkanie położone na pierwszym
piętrze w bloku w miejscowości Płonina. Powierzchnia
mieszkania wynosi 65,3 m2
i składa się z dwóch pokoi,
kuchni i łazienki. Niski czynsz,
woda bezpłatna. - 515 871
159
Mieszkanie w Mysłakowicach - Sprzedam mieszkanie
dwupokojowe 56 m2. Cena
109 tys.(do małej negocjacji).
Więcej informacji udzielę telefonicznie. Proszę dzwonić po
godz. 15. - 721 817 080
Sobieszów - mieszkanie
76m2 - Sprzedam mieszkanie do remontu 76m2+strych.
Na strychu można zrobić
sobie pokój. Do mieszkania przynależy komórka i
miejsce na ogródek. Mieszkanie położone u podnóża
zamku Chojnik. Polecam! +48512593050

KUPIĘ
Kupię różne monety przed i
powojenne polskie niemieckie rosyjskie pruskie, srebrne
kolekcjonerskie, obiegowe,
okolicznościowe, dojazd do
sprzedającego gotówka od
ręki Jelenia Góra, Bolków
Gryfów i okolice - 506 960
561

SPRZEDAM
Sprzedam narożnik, składa
się z trzech części-sofa,
narożnik, wersalka, dla pierwszego klienta dołączam ławę
wykładaną płytkami gratis,
cena 150 zł tel. tel. 601 661
830
Sprzedam nawigacje
samoch. Navon A 500 5 cali
mapa iGO.Europa 2017r
funkcja tabletu stan idealnykomplet oraz zegarek komandirski wodoszcz. 200m. tel.
661 609 760
Sprzedam zestaw - Cena
za całość 120 zł - więcej
informacji na telefon - 607
837 009

ODDAM

Za darmo oddam gruz
budowlany, tynk, piec kaflowy
Wczasy nad Bałtykiem, w workach tel. 603 361 137
atrakcje - OW Sęk w Karwi,
MIESZKANIA
wczasy z wyżywieniem (2
KUPIĘ
posiłki), domki letniskowe
blisko Morza Bałtyckiego, Kupię mieszkanie 2 pokow cenie ognisko, rejs moto- jowe na Zabobrzu 2 lub 3
rówką, animacje dla dzieci. za gotówkę na ostatnim pięDuży teren, parking. FVAT. trze . Bez pośredników - 500
727 110
tel: 603 804 298

MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Kawalerka/pokój - Szukam do wynajęcia malej kawalerki lub pokoju z aneksem,
Karpacz i okolice, kobieta,
spokojna, pracująca, bez
nałogów. W rozsądnej cenie,
na dłuższy czas. - 536 870
529
Poszukuję do wynajęcia
dwupokojowego mieszkania w Parku Sudeckim. - 600
385 752
Szukam pokoju z aneksem
Karpacz - Szukam pokoju do
wynajęcia z aneksem kuchennym, na dłuższy okres czasu.
Najlepiej Karpacz, Miłków itp.
Osoba pracująca, spokojna,
bez nałogów. - 508 443 923
Wynajmę dom lub mieszkanie - Wynajmę dom, parter lub
połowę domu min 3 pokoje.
Może być również mieszkanie 3 pokoje byle z kawałkiem
ogródka do 1500zł pilne! - 726
770 831

og£oszenia

MIESZKANIA
MAM DO WYNAJĘCIA
Do wynajęcia pokój w domku
jednorodzinnym w mieszkaniu
czteropokojowym na parterze
do dyspozycji dwie kuchnie i
łazienka cena 700 zl z opłatami bez kaucji - 603 958 920
Kawalerka do wynajęcia
w centrum Jeleniej Góry, tel.
519 127 061
Mam do wynajęcia pokój w
mieszkaniu, w którym mieszkam z narzeczoną. Właścicielka zgodziła się. 600 zł plus
rachunki na osobę za miesiąc.
- 504 604 686
Osiedle Orle - Do wynajęcia 3 pokojowe w pełni urządzone mieszkanie + piwnica
na Os. Orlim. Do dyspozycji
suszarnia. Koszt 1 600 zł + 1
000 zł kaucja + liczniki. - 697
427 838
Wynajmę komfortowy pokój
- Mam do wynajęcia pokój
w mieszkaniu studenckim.
Mieszkanie jest bardzo estetyczne, ciepłe w pełni wyposażone. Usytuowane blisko
centrum. Zapraszam do oglądnięcia. - 669 538 053
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Sprzedam magazyn 425m2 Powierzchnia biurowa w
w tym biuro 75m2, ogrzewany Simet - Do wynajęcia pomiesztel. 500 168 910
czenie biurowe na terenie
Simet SA w Jeleniej Górze
LOKALE
ul.J.Pawła II 33. Świetne
CHCĘ WYNAJĄĆ
położenie z parkingiem, w
Chcę wynająć lokal - Jeśli nowoczesnym w pełni wypoposiadasz lokal do wynajęcia sażonym w media budynku.
w Jeleniej Górze lub okolicy - 756471412; ksonia@simet.
wyślij sms lub zadzwoń, my com.pl
oddzwonimy tel. 669 801 832
Powierzchnia magazyPoszukuje lokalu do wynanowa w Simet - Przedsięjęcia lub osoby (posiadającej
biorstwo Simet wydzierżawi
lokal) na cafe/internet-salon
powierzchnię magazynową w
gier, posiadam niezbędne
Jeleniej Górze o pow. 55 m2
dokumenty naw/w urządzenia
(w siedzibie na ul. J. Pawła II
tel. 669 801 832
33). Pomieszczenie wyposaSzukam lokalu pod salon gier
żone w media, do natychmiatel. 669 801 832
stowego zagospodarowania.
- 756471412; ksonia@simet.
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA com.pl
Mam do wynajęcia lokal do
110 m2 parter Bankowa 8 ścisłe centrum J.Góry parking 886 666 896

NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA

Odstąpię prosperujący Hala produkcyjna - Przedsklep wielobranżowy w Jele- siębiorstwo Simet wydzierżawi
niej Górze przy głównej ulicy. halę produkcyjną w Jeleniej
Wyposażony z towarem lub Górze o pow. 925 m2 (w siebez. Rezygnuje z powodu dzibie na ul. J. Pawła II 33).
DOMY
KUPIĘ
przejścia na emeryturę, czynsz hala wyposażona w media,
do natychmiastowego zagoKupię dom do remontu w 1500 zł tel. 796 163 552
okolicach (Chromiec, Kopa- Okazja centrum! - Na dogod- spodarowania. - 756471412;
niec, Stara Kamienica, Kwiecinych warunkach wynajmę ksonia@simet.com.pl
szowice itp.) - 669 147 881
lokal w ścisłym centrum Jele- Mały pokój jednoosobowy w
DOMY
niej Góry. Zapraszam na nie- domu jednorodzinnym, media,
CHCĘ WYNAJĄĆ
zobowiązującą prezentację! rtv, internet, dostęp do łazienki
Dzierżawa - Poszukuję do - 697-397-297, 75-75-22-980 i kuchni. - 698 673 047
wieloletniej dzierżawy /lub
umowa dożywotnia/ obiektu,
Znajdziesz nas m.in.:
domu, pensjonatu, hotelu itp
Tesco Cieplice, ul. Wolności
na ośrodek leczniczy w KarkoSanatorium Agat - Cieplice
Uzdrowisko Cieplice - Cienoszach. - 510 665 997

DOMY
MAM DO WYNAJĘCIA
Okazja duży lokal! - Na
atrakcyjnych warunkach
wynajmę duży lokal w ścisłym
centrum Jeleniej Góry. Zapraszam na niezobowiązującą
prezentację! - 697-397-297,
75-75-22-980

DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
Działka w J-GórzeDziwiszów - budowlana
w Dziwiszowie na osiedlu
Leśne Zacisze o pow.2020m².
Wszystkie media, piękne
widoki, mnóstwo zieleni, do
centrum 5min samochodem.
Zamieszkaj tam gdzie inni spędzają urlop. Cena 85zl/m²bez
posr. - 885 342 947
Działka w J-GórzeDziwiszów - Piękna działka
w budowlana w Dziwiszowie os. Leśne Zacisze o pow.
1001m². Wszystkie media, do
centrum 5 min. samochodem.
Piękne widoki mnóstwo zieleni
i cisza. Cena do negocjacji bez
pośredników. - 885 342 947

LOKALE
SPRZEDAM
Lokal handlowo - usługowy
- Sprzedam lokal 60 m usługowo handlowy woda, prąd,
zgoda na przyłącze do węzła
ciepłowniczego, tel. zaplecze sanitarno - magazynowe.
Lokal przy termach cieplickich
- Wolności 299 i przy przystanku - 507 311 803

plice
Sanatorium MSW - Cieplice
CM Orle - Cieplice ul. Cieplicka 83
Przychodnia Źródło - Cieplice ul. Sprzymierzonych
Zorka Społka z o.o - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Sanepid
Hurtownia Renoma - Jelenia Góra ul. Wolności
Medicta - Jelenia Góra ul. Wolności
Solarium - Jelenia Góra ul. Wolności
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra ul. Wolności 28
Kaufland - Jelenia Góra - Zabobrze
Chata Polska - Jelenia Góra - Zabobrze
Dzięciołowski - Jelenia Góra ul. Paderewskiego
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra ul. Mostowa
Pasaż Grodzki
Ratusz
Delikatesy DD - Jelenia Góra ul. Solna
Hotel Europa - Jelenia Góra ul. 1 Maja
Smakosz
Restauracja Relax - Jelenia Góra ul. 1 Maja 60
Przychodnia Zaborze - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Chata Polska Trzcińskiego
Szpital - Jelenia Góra ul. Ogińskiego
Ginekomed - Jelenia Góra ul. Kiepury
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra ul. W. Pola
Hurtownia Duko - Jelenia Góra ul. W. Pola
Energetyka - Jelenia Góra ul. w. Pola
Urząd Miasta - Jelenia Góra ul. Sudecka 29
Urząd Pracy - Jelenia Góra ul. Podchorążych
Starostwo
Firma przewozowa Ro-Ko - Jelenia Góra ul. Kazimierskiego 5
Hurtownia Best - Jelenia Góra ul. Sobieskiego 56
Bar Tado - Jelenia Góra ul. Karola Miarki
Prokostal - Jelenia Góra ul. Karola Miarki42
Jeleniaplast - Jelenia Góra ul. Społdzielcza
Draexlmaier
Nowa Zorka
Rembud
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra Rynek
Pub Belfast - Jelenia Góra Rynek
DD ul. Sobieskiego
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Klub Kwadrat - Jelenia Góra ul. Bankowa
MOS - Jelenia Góra ul. Sudecka
Przychodnia - Jelenia Góra ul. Nowowiejska
Szkoła tańca Kurzak-Zamorski
Pub Spokojnej Starości
DD Wincentego Pola
Urząd Skarbowy - Jelenia Góra ul. Wolności
Arnika Pl Piastowski
Jelfa
Biuro Informacji Turystycznej Plac Ratuszowy
Redakcja Jelonka - Jelenia Góra ul. M Skłodowskiej-Curie 13/2
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w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

