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Tu mobilny PSZOK
Mobilny PSZOK to ciężarówka
ze specjalnym kontenerem, która
co tydzień ustawiana jest w różnych częściach naszego miasta.
To właśnie tu można zostawić tzw.
odpady problematyczne. Zalicza
się do nich m.in.: leki, farby, kwasy, rozpuszczalniki, akumulatory,
baterie, małe AGD, sprzęt RTV,
drukarki, skanery, faksy.
8 września z mobilnego PSZOK-u mogli skorzystać mieszkańcy
ul. Czarnoleskiej i okolic. 15
września PSZOK pojawi się przy
ulicy Wróblewskiego, niedaleko
kościoła, 22 września będzie
stacjonował na osiedlu Żeromskiego przy placu rekreacyjnym,
a w ostatni weekend września
(29.09.) pojawi się na parkingu
TESCO przy Alei Jana Pawła II. Akcja prowadzona jest w godzinach
od 10:00 do 13:00.
Z mobilnego PSZOK korzystać
mogą tylko mieszkańcy Jeleniej
Góry, dlatego każdy zainteresowany jest zobligowany do okazania
pracownikom MPGK dokumentu
potwierdzającego zameldowanie,
bądź fakt odprowadzania opłat za
wywóz śmieci.
(P. Guszała)
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Ponad 20 osób sprzątało urokliwe miejsce, ale nie tylko

JELENIA GÓRA

Dla Sołtysiej Góry
Grupa ludzi, którym zależy na rewitalizacji terenu z
wieżą widokową, spotkała się, aby nie tylko posprzątać
las w czynie społecznym, ale też omówić pomysły i możliwości ocalenia urokliwego miejsca od zapomnienia.
Akcja zainicjowana przez Marcina
Roszaka zasługuje na uznanie. Poprzez
portal społecznościowy Facebook i
lokalne media zainteresował sprawą
wieży widokowej wiele osób. Część z
nich znalazła czas i ochotę, aby pojawić
się w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej przy ul. Leśnej
i - korzystając z uprzejmości dyrektora
placówki - spotkać się, powspominać
czasy dzieciństwa, kiedy to bawili się
na Sołtysiej Górze zwanej też Strzelecką
Górą oraz przedyskutować pomysły na
ożywienie tej części Cieplic.
To właśnie sentyment do miejsca,
ale też rozumienie potencjału turystycznego zmobilizowały uczestników do
wsparcia akcji. Co istotne, teren należy
do miasta, więc ewentualne kolejne
działania powinny być łatwiejsze do

przeprowadzenia. Tyle w teorii, bo w
praktyce stan, w jakim znajduje się
wieża widokowa świadczy o poważnych
zaniedbaniach.
Wśród uczestników byli starsi mieszkańcy - wspominali zjazdy na nartach
i sankach z górki, na której znajdowała
się niegdyś skocznia narciarska. Byli też
ludzie powyżej 30. roku życia, którzy
dzieciństwo spędzali m.in. na Sołtysiej
Górze, a niektórzy mają już swoje dzieci i
była to doskonała okazja, aby edukować
kolejne pokolenie, że warto czasem
wziąć sprawy w swoje ręce, a nie czekać
na łaskę urzędników.
Marcin Roszak - organizator akcji już wcześniej złożył pismo do Urzędu
Miasta, w którym wyraził chęć wydzierżawienia wieży, aby ją wyremontować,
jednak dostał odpowiedź odmowną.

Jest nowy plac zabaw

Fot. Przemek Kaczałko

JELENIA GÓRA

(373)

- Mam nadzieję, że widząc duże zainteresowanie wieżą, władze miasta
zmienią nastawienie. W mojej ocenie
koszt remontu wieży może wynieść
od 200 do 500 tysięcy złotych, jednak
podstawa to bezpieczeństwo mówił
o konieczności zamówienia ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego
obiektu Marcin Roszak. Dopiero

JELENIA GÓRA

po takim badaniu można mówić o
realnych kosztach remontu.
Druga sprawa poruszana podczas spotkania to ożywienie całej
góry. W planach jest organizacja
imprez rowerowych czy biegowych,
wytyczenie szlaków i ścieżek edukacyjnych.
Przemek Kaczałko

Przy budynku dawnego Gimnazjum Nr 4 przy ul. Karłowicza
w Jeleniej Górze powstał nowy
plac zabaw, który będzie służył
przede wszystkim uczniom klas
I–III Szkoły Podstawowej Nr 11,
ale od godz. 16:15 do zmierzchu
ma być otwarty również dla dzieci
spoza szkoły.
Plac zabaw otwarto oficjalnie
4 września. Zamontowano tu
sześć nowych urządzeń oraz
wykonano nawierzchnię, która
ma być bezpieczna dla małych
użytkowników. To nie jedyne
inwestycje.
- Przewidujemy na tym terenie
kompleks dla dzieci w wieku 7-10
lat oraz boisko, które będzie odnowione - powiedział Eugeniusz
Sroka, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 11.
Boisko będzie nadzorowane
przez dwa jeleniogórskie kluby:
Karkonosze i KKS. - Ponadto zamówiliśmy ramy poliwęglanowe,
które pozwolą, aby pani, która
pilnuje dzieci na placu zabaw, jednocześnie widziała dzieci grające
w piłkę -poinformował dyrektor
Eugeniusz Sroka.
(P. Kaczałko)

Biegające luzem zwierzaki stanowią zagrożenie

Problem w Parku Norweskim
- W cieplickim Parku Norweskim bardzo często można spotkać pieski biegające swobodnie, podczas gdy ich właściciele spacerują kilkadziesiąt metrów dalej – skarży się
nasza Czytelniczka.
- „Psiarze” zupełnie nie przejmują się,
że w parku jest plac zabaw, a dróżkami
chodzą spacerowicze i jeżdżą rowerzyści. Dziwię się właścicielom psów, którzy
akurat w tym miejscu puszczają luzem
swoich pupili, gdyż w tym rejonie Cieplic
nie brakuje terenów zielonych. Myślę,
że w Parku Norweskim zbyt rzadko
pojawiają się strażnicy miejscy. Może ich
częstsza obecność by zdyscyplinowała
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krnąbrnych właścicieli piesków.
Jak przyznaje p.o. komendanta
Straży Miejskiej Jacek Winiarski, funkcjonariusze dość często interweniują w
sytuacjach związanych z wyprowadzaniem psów na spacer.
- Aby skutecznie walczyć z nieprawidłowymi zachowaniami w Parku
Norweskim musimy mieć więcej dokładniejszych danych na ten temat

– mówi Jacek Winiarski. - Na przykład,
w jakich godzinach i w jakich rejonach
parku pojawia się najwięcej psów
biegających bez smyczy. Dlatego zachęcamy waszą Czytelniczkę do kontaktu
ze Strażą Miejską. Dodam, że dzięki
współpracy z mieszkańcami, udało nam
się ograniczyć podobne zachowania w
parku na Wzgórzu Kościuszki.
Grzegorz Kędziora
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Sprawdzaj polityków jak pośredników pracy
Od wielu lat Polacy emigrują za pracą za granicę – niekiedy korzystając z usług pośrednictwa
pracy. Należy przy tym pamiętać, że nieuczciwych
pośredników, obiecujących coś innego, niż w rzeczywistości – jest wielu. Podobnie jest z politykami
samorządowymi, którzy przed wyborami obiecują
„złote góry", a życie weryfikuje ich wiarygodność.
W dobie internetu istnieje wiele
możliwości weryfikacji potencjalnego
pośrednika pracy. Należy sprawdzić opinie na jego temat, a najlepiej
skorzystać z pomocy firmy, z której
korzystał ktoś bliski – znajomy czy
rodzina – przekonuje Kazimierz Klimek, który dużą część swojego życia
spędził za granicą. W trakcie swojej
kariery zawodowej jako elektryk
czy hydraulik wielokrotnie spotykał
osoby z Polski, w tym z naszego
regionu, które nie miały szczęścia do
pośredników – wówczas pomagał
im. - Lepiej skorzystać ze sprawdzonej
polskiej firmy i zarobić mniej, ale
mieć opłacone wszystkie składki, niż
korzystać z firmy „krzaczek", która
obiecuje wysokie zarobki, ale na miejscu zabiera paszport i niekiedy trzeba
pracować za darmo – przestrzega
K. Klimek, który wspomina historię
jednego z kolegów. - Przyjechał na
miejsce, gdzie było jak w chlewie. Po
tym, jak opublikował to w internecie, ta
firma w miarę uregulowała należności,
ale to, co zapadło mu w pamięć nie jest
miłym wspomnieniem – opowiada K.
Klimek, który apeluje, aby w podobny
sposób podejść do wyborów samoROZMAITOŒCI
rządowych.
- Należy poświęcić trochę czasu, aby
sprawdzić czy ktoś nie jest gołosłowny,
czy jest stały w „uczuciach". Może taki

człowiek mniej obiecuje, ale latami pomaga, jest solidny i przedstawia realny
program – powiedział Kazimierz Klimek. - Jeżeli przed wyborami znajdują
się nagle środki na różne zadania, a
przez lata ich nie było, to jest niepoważne traktowanie ludzi – podkreślił nasz
rozmówca, który apeluje, żeby stawiać
na sprawdzonych kandydatów. - Czasami człowiek, który podniesie papierek
za sąsiadem, zasadzić kwiatki za
własne pieniądze – może być lepszym
radnym, niż z partyjnego rozdania –
dodał Kazimierz Klimek.
W przypadku złego wyboru –
podobnie jak korzystając ze złego
pośrednika pracy – odczujemy to na
własnej skórze. Do tej pory nikt nie
odpowiedział za zwiększony koszt
budowy basenu z wodami termalnymi, czy fontannę przy „baniakach".
Gdyby ktoś sprawował nad tym właściwy nadzór, byłoby znacznie taniej
– uważa K. Klimek przypominając, że
jako mieszkańcy dopłacamy do tego
przez błędy władz miasta. Jako człowiek, który za granicą spędził wiele
lat – widząc bardziej funkcjonalne
rozwiązania w Holandii, Francji czy
Niemczech, chciałby korzystać z
lepszych wzorców. - Wybierzmy człowieka, a nie szyld partyjny – apeluje
Kazimierz Klimek.
ts
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Samotność - problem naszych czasów
Każdy etap naszego życia przychodzi niespodziewanie. Zdaje nam się, że
dopiero przed chwilą beztrosko biegaliśmy po rodzinnym domu, że chodziliśmy do szkoły, zaledwie wczoraj zostaliśmy rodzicami, a tu nagle mamy
60-70 lat, dzieci mieszkają z wnukami w innym mieście, a my jesteśmy na
emeryturze…

Hubert Papaj
Chyba każdy z nas z pewną obawą myśli o starości, o samotności.
O tym, czy będą nas boleć wszystkie
kości, że będziemy musieli chodzić i czekać w kolejce do lekarzy,
że na naszej twarzy pojawią się
zmarszczki. Bardzo często lęk przed
starością związany jest z obawą, że
w ostatnim etapie swojego życia
pozostaniemy sami, bez kontaktu
z bliskimi, bez przyjaciół czy też
osób, którzy będą mogli się nami
zaopiekować.
Często seniorzy zostają sami po
odejściu współmałżonka oraz usamodzielnieniu się dorosłych dzieci.
Obecne, często bardzo szybkie tempo życia, wszechobecny pośpiech,
stres, wyjazdy do pracy za granicę
lub do innego miasta sprawiają, że
niestety relacje rodzinne ulegają
rozluźnieniu. Kontakty między
członkami rodzin stają się coraz
rzadsze - z jednej strony z braku

czasu lub z powodu dużej odległości
dzielących członków rodziny. Zapomnieniu ulegają już czasy, gdy pod
jednym dachem mieszkały wspólnie
wielopokoleniowe rodziny, gdy
dziadkowie mogli uczyć wnuków i
bawić się z nimi, gdy do każdej kolacji, nie tylko wigilijnej, zasiadały
całe rodziny.
Dziś szacuje się, że blisko połowa
osób w zaawansowanym wieku
mieszka samotnie. Bardzo często
seniorzy muszą zmagać się ze złym
stanem zdrowia, oraz tracą sens
życia i często popadają w depresję.
Samotność jest wyjątkowo odczuwalna w święta, urodziny ,w
dniu Wszystkich Świętych. Nawet
okresy wakacji potrafią być przykre.
Wspominane są wtedy letnie miesiące z przeszłości: gdy wyjeżdżało
się nad jezioro czy do rodziny na
wieś. Niestety, często barierą przed
wyjściem z domu staje się własna
klatka schodowa.
Czy jednak ten etap naszego życia
musi tak wyglądać? Czy osoby na
emeryturze mogą i potrafią jeszcze
cieszyć się życiem, czy mogą i
powinny być dalej aktywne zawodowo, społecznie?
Ogromną rolę może tu odegrać
samorząd, miasto, w którym żyją
seniorzy. Każdej osobie, po wielu
latach ciężkiej pracy, często pracy

okupionej swym zdrowiem, na emeryturze, rencie należy się szacunek
i godne życie. Nie mówimy tu tylko
o czysto symbolicznej wdzięczności,
ale o realnych działaniach.
Osoba, która przechodzi na emeryturę, posiada bardzo szerokie i cenne doświadczenie zawodowe, wiedzę
i umiejętności, które zdobywała całe
swoje dorosłe życie. Niejednokrotnie
w wielu miejscach na świecie aktywni emeryci intensywnie działają,
dzieląc się swoją wiedzą z innymi.
Emerytura to też czas na rozwijanie
swoich dawnych pasji, odkrywanie
nowych zainteresowań, a przy tym
nawiązywaniem licznych kontaktów
interpersonalnych. Takie osoby
powinny być angażowane w różnego rodzaju projekty i działania, w
których ich wiedza i doświadczenie
mogą być pomocne. Z jednej strony
mówię tu o angażowaniu takich osób
w procesy nauczania na różnych
poziomach. Wiedza, którą przyswaja
się podczas nauki, powinna być
uzupełniana opiniami praktyków.
A przecież wiele osób, czasem całe
życie, zajmowało się daną dziedziną
nauki. To właśnie takie jednostki są
nieocenionym źródłem prawdziwej
wiedzy i doświadczenia. Z drugiej
strony jest wiele zawodów, profesji
w których takie osoby mogłyby się
dalej realizować i rozwijać.

Dodatkowo rolą państwa, samorządu jest dbanie o warunki życia
swoich obywateli, mieszkańców
a szczególnie tych, którzy kilkadziesiąt lat pracowali, służyli dla
swojego kraju. Mam tu na myśli
godne warunki życia, zapewnienie wystarczających środków
na normalne funkcjonowanie,
programy refundacji leków, zniżki, ulgi w korzystaniu z wielu
obszarów codziennego życia jak
min komunikacja miejska, podatki, itp.

Poza tymi elementami bardzo
ważną kwestią jest umożliwianie
dalszego sprawnego funkcjonowania poprzez likwidację wielu barier
w codziennym życiu, barier architektonicznych, tworzenie miejsc
i form aktywnego wypoczynku,
rekreacji ale też likwidacja barier
w ludzkiej mentalności.
Powinniśmy wszyscy pamiętać,
że ten etap naszego życia czeka
każdego z nas, że czas nieuchronnie płynie a to, jak traktujemy
naszą historię, osoby, które są w

jesieni swego życia świadczy o nas
samych i naszym społeczeństwie.
Nie zapominajmy o prostych gestach: uśmiechu, życzliwej rozmowie, aktywnym słuchaniu drugiej
osoby. Niekiedy tak niewiele trzeba, aby druga osoba poczuła się
dowartościowana i spełniona, Senior nie powinien być zamknięty
w czterech ścianach. Świat dalej
stoi otworem dla człowieka. Niezależnie od PESEL-u, zacznijmy do
dostrzegać i działać.
ts

Centrum Usług Wspólnych, czyli błędne koło oświaty
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”. Autorem tych słów jest kanclerz Jan
Sariusz Zamoyski, założyciel Zamościa, wielki hetman koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i
mimo że od tego czasu upłynęło już ponad 400 lat,
ta uniwersalna sentencja dalej jest aktualna.
Ciągle różni politycy, samorządowcy, rozmaitej maści funkcjonariusze publiczni bardzo chętnie
przytaczają słowa Zamoyskiego, ale
czy rozumieją ich sens?
Dziś często na oświatę, edukację
patrzy się przez pryzmat wydatków
budżetowych, zwolnień, problemów
z naborami, itd. zapominając, że
oświata to klucz do dynamicznego
rozwoju. Oświata przy sprawnym
zarządzaniu może i powinna być kołem zamachowym, napędzającym
każde miasto. Przykładem niech
będzie Uniwersytet w Heidelbergu,
liczącym niespełna 150 tys. mieście,
który zajmuje 1. miejsce w Niemczech i 46. miejsce na świecie.
Szukanie oszczędności w oświacie oczywiście jest pewnym rozwiązaniem, ale dużo lepszym jest
szukanie możliwości dodatkowych
dochodów. Aplikowania o środki zewnętrzne, finansowanie inwestycji i
doposażenie szkół z projektów.
Jednym z takich, w moim odczuciu, złych i nie do końca przemyślanych pomysłów jest ponowna
próba tworzenia jednej, centralnej
księgowości dla szkół. To już przerabialiśmy i to dwukrotnie, najpierw
funkcjonował MZEASz, potem
Zespół Obsługi Oświaty i za każdym
razem pomysł okazywał się zły. Dziś
z niewiadomych powodów kolejny

raz ten pomysł powraca. Może to
kwestia zasady, że do trzech razy
sztuka?
Mam wrażenie, iż decydenci
zapomnieli, że samorządność to
decentralizacja i subsydiarność.
Tymczasem taka centralizacja by się
przyczyniła do ograniczenia autonomii szkół i dodatkowo obciążyła
dyrektorów częstymi wyjazdami,
wizytami w kolejnej instytucji,
nie mówiąc już o potencjalnej fali
zwolnień.
Należy pamiętać, iż obecny
system funkcjonowania, czyli
pozostawienie działu kadr i księgowości w szkołach, to wygoda
dla pracowników, rodziców, byłych
pracowników oraz bezpośrednia
dostępność do obsługi ekonomicznej, kadrowej.
Zamiast szukać pozornych
oszczędności, warto pomyśleć nad
utworzeniem swego rodzaju funduszu, budżetu, który miałby na
celu pokrycie wkładów własnych
dla wszystkich potencjalnych
projektów zewnętrznych, z których
mogłyby korzystać jeleniogórskie
szkoły. Doświadczenie wielu gmin
pokazuje, iż możliwości w tym
zakresie są duże i że dzięki temu
dzieci mogłyby uczyć się w dobrze
wyposażonych klasach
ts
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2018-06-22 godz. 21.20 - 2018-07-28 godz. 23.00
PRACA
DAM PRACĘ
Ciekawa praca w Cukierni
Sowa! - Obecnie poszukujemy pracowników do stałej
pracy w Cukierni Sowa w
Jeleniej Górze. Zdecydowane
osoby prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr: 783 230
913
Czarny Kamień Resort&SPA zatrudni kierownika
SPA. CV proszę przesyłać
mailowo: administracja@
czarnykamien.com - 602
645 390
Czarny Kamień Resort&SPA zatrudni pracownika
SPA. CV proszę kierować
na maila: administaracja@
czarnykamien.com - 602
645 390
Czarny Kamień Resort&SPA zatrudni recepcjonistę/
kę. CV proszę przesyłać
mailowo: administracja@
czarnykamien.com - 602
645 390
Dam pracę od zaraz - Firma
zajmująca się sprzedażą internetowa poszukuje sumiennej
osoby do pakowania przesyłek(do kopert A4), sprawdzania i wypakowywania towaru
itp. praca od 7-8 do 15 od pon
do piątku w Mysłakowicach 669 491 010
Dołącz do zespołu Term
Cieplickich! Prowadzimy
nabór do serwisu sprzątającego w Termach Cieplickich.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV do dnia
07.09.2018 do godziny 12:00
na adres: kinga.nowak@termycieplickie.pl z podaniem w
tytule maila: B/K 27.08.02.
Doradca Klienta ING
Express - Businessface Sp.
z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko: Doradcy
w Punkcie ING Express w
Jeleniej Górze w galerii Nowy
Rynek. Jeśli masz ukończoną
min. szkołę średnią aplikuj! 222 557 036
Doradca klienta PZU
- Poszukujemy osoby do
pracy w Oddziale PZU na
stanowisku: doradca klienta:
w Jeleniej Górze, ulica 1
Maja 76 Oferujemy ciekawą
i rozwojową prace w młodym
zespole. - 665 663 360
Elewacje + docieplenia
- Zatrudnię pracowników do
pracy przy elewacji i dociepleniach. Bardzo mile widziane
doświadczenie w branży.
Praca na terenie i okolicach
Jeleniej Góry - 534 942 437

Exact Systems poszukuje
osoby do kontroli jakości
części samochodowych do
Drezna. Do zatrudnienia
wymagamy prawa jazdy i
auta-zwracamy koszta przejazdów. Możliwość zatrudnienia od zaraz. - +48 725 260
473 / work@exactsystems.
de
Firma Boryniec & Boryniec
zatrudni dekarza/pomocnika
dekarza na stałe. Praca głównie w obrębie powiatu jeleniogórskiego. Wymagania:
Wiedza i umiejętności dekarskie niezbędne do samodzielnej pracy. - 889 780 050
Firma developerska zatrudni
specjalistę do spraw sprzedaży-praca w Jeleniej Górze.
Oczekiwana wysoka kultura
osobista, zaangażowanie,
uczciwość. CV na email
sprzedaz@czarnykamien.
com - 795 040 200
Firma Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Radomierzu k/
Jeleniej Góry zatrudni magazynierów z uprawnieniami na
wózki widłowe. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Firma Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Radomierzu k/
Jeleniej Góry zatrudni młodszego kontrolera jakości.
- rekrutacja@dr-schneider.
com
Firma Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Radomierzu k/
Jeleniej Góry zatrudni na
umowę o pracę pracowników
porządkowych. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Firma eventowa - współpraca - Poszukuję osoby do
współpracy w zakresie prowadzenia firmy eventowej.
- 502 558 395
Firma Gramet zatrudni
konstruktora siłowników
hydraulicznych. wymagane
doświadczenie. Atrakcyjne
zarobki - 605 377 911
Firma Make Bud z Jeleniej
Góry zatrudni pracowników
do prac budowlanych - elewacje i docieplenia. Szukasz stabilnego zatrudnienia i dobrych
warunków pracy - czekamy
na Ciebie! - 534 942 437
Firma Make Bud z Jeleniej Góry, zleci wykonanie
elewacji na terenie Legnicy
rzetelnej firmie z doświadczeniem w branży. Możliwość
długotrwałej współpracy ! 609 453 967
Firma z Jeleniej Góry poszukuje osoby na stanowisko
specjalisty ds. jakości. - 756
464 648

Firma z Jeleniej Góry poszukuje pracownika z dobrą
znajomością j niemieckiego.
Znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym
atutem; Dziedzina: handel
zagraniczny. Wymagana
dobra znajomość pakietu
MS - 756 413 312
Firma z Jeleniej Góry poszukuje: - instalatorów przyłączy
wodno-kanalizacyjnych i C.O.
Oferujemy: -prace na terenie
Jeleniej Góry - wypłaty - tygodniówki - 781 089 688
Firma z Jeleniej Góry
poszukuje: -pracowników
budowlanych -cieśli -zbrojarzy -murarzy - instalatorów
wewnętrznych -dekarzy Oferujemy: -praca na terenie
Jeleniej Góry -wypłaty - tygodniówki - 781 089 688
Firma z Jeleniej Góry
zatrudni pracowników do
prac elewacyjnych i dociepleniowych. Stabilna praca i
dobre warunki wynagrodzeń.
Dołącz do zespołu ! - 609
453 967
Fornir kamienny do położenia - Do położenia fornir
kamienny na dwóch kolumnach przy wejściu do budynku.
Specjalista z doświadczeniem
w kładzeniu forniru potrzebny
od zaraz. - 602 402 185
Hotel Tango zatrudni pokojową, dobre warunki pracy i
płacy, umowa o pracę kontakt
email: kierownikgastrodg@
onet.pl tel. 695 553 935
Hotel Tango zatrudni szefa
kuchni, kucharza. Umowa o
pracę dobre warunki pracy i
płacy. Praca w systemie 2/2.
Cv proszę wysłać na kierownikgastrodg@onet.pl - tel.
695 553 935
JTEC Sp.z o.o. w Jeleniej
Górze zatrudni pracowników na stanowisku sortowacz-monter małych części
plastikowych. Wymagane
zdolności manualne. CV na
adres info@jtec.pl tel. 696
352 022
Kasjer sprzedawca Zatrudnię kobietę na stanowisko kasjer, sprzedawca
w sklepie pamiątkowym na
deptaku w Karpaczu. Praca
dwa dni na dwa dni wolne. 783 139 283
Kelner/ka Jelenia Góra Restauracja w Jeleniej Górze
zatrudni kelnera z doświadczeniem na pełen etat. CV
prosimy wysyłać na kontakt@
mazurkowachata.pl, więcej
informacji telefonicznie - 606
991 160

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

Adres:
XO-DQD3DZáD,,
-HOHQLD*yUD

Kelner/kelnerka w
Szklarskiej - Mała Bawaria w
Szklarskiej Porębie zatrudni
kelnerów/kelnerki. Przyjazna
atmosfera. elastyczny grafik.
Umowa zlecenie lub umowa
o pracę- do wyboru. Wysokie
wynagrodzenie. tel. +48 798
328 245 - praca@malabawaria.pl
Kelner/pomoc-Świeradów Zdrój, - Poszukuje osoby do pracy w małej
gastronomii w Świeradowie
na stanowisku kelner/pomoc
kuchenna Język niemiecki
podstawowy. Samodzielność
w wykonywaniu powierzonych zadań, wysoka dbałość
o czystość. - 695 376 707
Kelnerkę do pracy
w restauracji w Karpaczu
przyjmę. Wynagrodzenie
3tys.zł miesięcznie na rękę.
Tel. 572 018 035
Kierowca Taxi - Sudety
Taxi Jelenia Góra poszukuję
do współpracy kierowców na
atrakcyjnych warunkach. więcej info pod nr 665 665 722
Kierownik zespołu doradców - Nie możesz awansować
w Firmie? Zostań kierownikiem zespołu doradców finansowych. Stałe wynagrodzenie
+ prowizja z zespołu, pakiet
benefitów, wsparcie, szkolenia, rozwój, samodzielność
w budowie zespołu. - 604
774 536
Konsultant klienta - Co
teraz robisz? Chcesz tak pracować do końca życia? Zostań
konsultantem w branży finansowej! Oferujemy 2500/m-c,
+ prowizja do 120% wartości
sprzedaży, benefity, szkolenie
i wdrożenie. Zadzwoń - 604
774 536
Kontrola jakości-bez
języka-De - Exact Systems
zatrudni do kontroli jakości
części samochodowych w
Niemczech. Praca dla kobiet,
mężczyzn i par. Wymagamy
p.jazdy i auta (zwracamy
koszta przejazdów). Możliwość pracy bez języka niemieckiego. - +48 725 260 473
/ work@exactsystems.de
Kontroler jakości - Dr.
Schneider zatrudni kontrolera
jakości. Praca w systemie
trzyzmianowym. Wymagamy
umiejętności technicznych,
znajomości Excela. Mile
widziana znajomość języka
niemieckiego. - rekrutacja@
dr-schneider.com
Kucharz - Poszukujemy
osoby dyspozycyjnej, ambitnej i otwartej na wyzywania,
najlepiej po szkole Gastronomicznej. Osoby z doświadczeniem mile widziane. E-mail
hotelstacjanadkwisa@wp.pl
nr tel. 518 505 006
Kucharz / kucharka Restauracja Zielony Piec w
Leśnej poszukuje pracowitej i
kreatywnej osoby na stanowisko kucharz / kucharka. Więcej informacji pod numerem
telefonu: 505 109 840
K u ch a r z / p o m o c
kuchenna - Obiekt Czarny
Kamień zatrudni osobę do
pracy w kuchni/śniadaniową.
Praca od 07.00 -15.00 CV
proszę przesyłać na adres:
joanna.matejewicz@czarnykamien.com - 668 032 101
Kucharza do pracy w
restauracji w Karpaczu
przyjmę. Wynagrodzenie
4tys zł miesięcznie na rękę.
Tel. 572 018 035

ATRAKCYJNA PRACA
OPIEKUN SENIORÓW
W NIEMCZECH

12 000 PLN

W DWA MIESIĄCE, SZCZEGÓŁY: WWW.PROMEDICA24.PL
BEZPŁATNY KURS JĘZYKOWY PO NIM PRACA GWARANTOWANA!
PEŁNA ORGANIZACJA WYJAZDU I POBYTU – BEZPIECZNA I
LEGALNA PRACA

tel. 789 218 008

Kucharza-szefa kuchni
do pracy przyjmę w restauracji w Karpaczu Tel. 572
018 035
Lektor ang/niem - Szkoła
j ę z y k o w a L i n g u a Te r r a
zatrudni lektora języka
angielskiego i niemieckiego.
Zainteresowanych prosimy
o przesłanie CV pod adres
biuro@linguaterra.pl lub kontakt telefoniczny - 793 300
227
Magazynier/operator
- zatrudnię magazyniera prętów stalowych/operatora piły/
kierowcę wózka widłowego
- 605 377 911
Magazynierów bez
uprawnień - Zatrudnimy
magazynierów do pracy z
wózkami ciągnionymi. Praca
w systemie 3-zmianowym.
Zapewniamy bezpłatny transport do pracy i bogaty pakiet
benefitów. CV na rekrutacja@
dr-schneider.com
Magazynierzy - praca Zatrudnimy magazynierów
z uprawnieniami na wózki
widłowe. Praca w systemie
3-zmianowym. Zapewniamy
b e zp ł a tn y tra n sp o rt d o
pracy i bogaty pakiet benefitów. CV na rekrutacja@drschneider.com - rekrutacja@
dr-schneider.com
Marketing - jeśli jesteś
osobą z otwartym umysłem,
kreatywną oraz działającą nieszablonowo, ta praca jest dla
ciebie! Czekamy na odważnych ludzi z wielka pasją i
chęcią tworzenia nowych
trendów - 698 948 894
Masażystka /kosmetyczka - Obiekt Czarny
Kamień w Szklarskiej Porębie
zatrudni lub nawiąże współpracę z kosmetyczką / masażystką. CV prosimy przesyłać
mailowo na adres : joanna.
matejewicz@czarnykamien.
com - 602 645 390
Metafora zatrudni kelnerkę 11zl netto/h - Restauracja Metafora pub znajdująca
się w ścisłym centrum Jeleniej Góry zatrudni do pracy
młodą osobę na stanowisko
kelnerki. Brak doświadczenia nie stanowi problemu,
wszystkiego Cię nauczymy.
Od kandydatów oczekujemy
dyspozycyjności, chęci do
pracy i uczciwości. Elastyczny
grafik pracy i 11h na godz. od
początku. Jeżeli masz pytania
dzwoń tel. 504 995 338

Na atrakcyjnych warunkach
zatrudnię kadrową - biuro@
artdomdeveloper.pl
Obiekt Czarny Kamień
Resort & Spa zatrudni kelnera/kelnerkę. CV prosimy
kierować na adres : administracja@czarnykamien.com
- 535 291 086
Obsługa baru - Szklarka
Bistro - Poszukiwana osoba do
obsługi baru w Szklarka Bistro
na dworcu PKP w Szklarskiej
Porębie. Praca zmianowa (do
ustalenia z obecną ekipą).
Wynagrodzenie 12 zł netto/h. - mm@szklarkabistro.pl
/ 608710859
Obsługa klienta - Zatrudnię do nowo otwartej atrakcji
turystycznej "Świat kolejek" w
Karpaczu pozytywnie nastawioną i uśmiechniętą osobę
do jej obsługi. Kontakt: 502
333 379
Operator mini koparki pilnie - Zatrudnię doświadczonego operatora mini koparki
do budowy ścieżek rowerowych w leśnym terenie w
okolicach Jeleniej Góry, praca
dobrze płatna, legalna, elastyczny grafik. 512 839 742;
509 781 123
Opieka w DE - Szukam
opiekunki osób starszych
z podstawowym niemieckim, gotowej do podjęcia
pracy w Niemczech od zaraz.
Podopieczna do samotna,
seniorka, mieszkająca w okolicy Monachium. Stawka 1200
€ netto. - 721 177 679
Opieka w DE 1400€ netto
- Respekt Sp. z o. o. szuka
opiekunki z komunikatywną
lub dobrą znajomością j.
niemieckiego do podopiecznej w 67098 Bad Durkheim,
seniorka jest chodząca, ale
wymaga asekuracji. Mieszka
sama w mieszkaniu - 721
177 679
Opieka w Niemczech Legalna praca przy opiece dla
pań i panów od zaraz. Wynagrodzenie minimum1300 e
netto plus 150 e zwrot za
dojazd. Miejsca są sprawdzone, nie pobieram żadnych
opłat ani prowizji. - 511 844
939

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

Opiekunka 1200-1650 Firma KaMa Care w Jeleniej
Górze szuka pań chętnych
na wyjazd. Zatrudnienie na
umowę zlecenie, ubezpieczenie, pokrycie kosztów
podróży. Wymagana komunikatywna znajomość niemieckiego: - 607 670 214
Opiekunka do dziecka - J.
Góra - Poszukuję opieki dla
1,6 rocznego synka w czasie kiedy nie może chodzić
do żłobka-częste choroby,
opieka na tzw. telefon, okolice
Kolegium Karkonoskiego.
Stawka 12zł/h .bartekr1@
poczta.onet. - 791 410 099
Opiekunka- podst. niemieckiego - Pośrednictwo
Respekt Sp. z o. o. szuka
opiekunki z podstawowym
niemieckim do seniorki w
Bad Rappenau,obok Stuttgartu. Podopieczne jest chodząca, potrzebuje wsparcia
w codziennych czynnościach
jak - 721 177 679
P.W.Juro-Trans Zakład
Drzewny w Kowarach zatrudni
pracowników produkcyjnych,
montażystów architektury
ogrodowej, palet drewnianych
oraz młodocianych pracowników do nauki zawodu stolarz.
- 757 182 528
Pilnie! Opiekunka j.podstawowy - Firma KaMa Care z
Jeleniej Góry, poszukuje od
już pani z podstawami niemieckiego do małżeństwa.
Wynagrodzenie 1600 e/mc
+kp.Zmiany co 5-6 tyg. - 607
670 214
Pilnie! Opiekunka z pr.
jazdy - Szukamy pilnie 2
pań-opiekunek z komunikatywnym niemieckim i prawem
jazdy-konieczny warunek
ponieważ jest daleko na
zakupy. Umowa zlecenie,
pokrycie kosztów transportu.
Firma KaMa Care Jelenia
Góra - 607 670 214
P o k o j o wa , p o m o c
kuchenna umowa - Zatrudnię
pokojową i pomoc do kuchni.
Gwarantowana umowa o
prace. Wszelkie informacje
pod numerem telefonu. - 512
496 805

Pomoc kuchenną przyjmę
do pracy w restauracji w
Karpaczu. Umowa o pracę,
wynagrodzenie od 3tys.na
rękę miesięcznie. Tel. 663
641 259
Pomoc przy remoncie
Niemcy - Szukamy pomocnika przy małym remoncie
oraz troszkę w gastronomi.
Praca jest legalna od zaraz
w Niemczech. Praca jest
z bezpłatnym zakwaterowaniem i wyżywieniem.
Proszę o informacje o
sobie SMS lub mail - 0049
15237844897
Poszukujemy kandydatów/ tki na stanowisko
pracownik magazynu logistycznego - 00 48 668
356 905
Poszukujemy kierownika sali w restauracji w
Jeleniej Górze. CV prosimy wysłać na kontakt@
mazurkowachata.pl, więcej informacji telefonicznie
- 606 991 160
Poszukujemy pracowników do produkcji wyrobów
garmażeryjnych, centrum
Jeleniej Góry praca jednozmianowa. Zapewniamy
umowę o pracę wysokie
wynagrodzenie - 606 991
160
Potrzebny mechanik
z kilkuletnim doświadczeniem w zawodzie. Praca
w Gryfowie Śląskim. - 603
499 068
Praca - magazynier/
kierowca - Importer narzędzi z siedzibą w Jeleniej
Górze zatrudni pracownika
stanowisko magazynier/
kierowca. Praca pn.-pt.
od 8.00 do 17.00, jasne
warunki, atrakcyjne wynagrodzenie. CV na adres:
iza@irontools.pl - 502 276
046
Praca dla budowlańców.
Regipsy ocieplanie poddaszy malowanie gładzie
ekipa 3 osobowa potrzeba
pomocnika i pracownika
samodzielnego - 505 919
900
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Praca na zmywaku - Lokal
Metaforapub w Jeleniej Górze
zatrudni Panią do pracy na
zmywaku. Praca w godzinach
wieczornych. Poszukujemy
osób dostępnych 5 dni w
tygodniu. Zapraszamy do
kontaktu 504 995 338
Praca Niemcy budowlaniec
- Witam, poszukuje osoby
z własną działalnością do
pracy przy wykończeniach.
Fachowca bądź kogoś do
przyuczenia. Więcej informacji podam na tel. albo
maila. - +491622872852 /
innenbau@gmx.de
Praca w Czechach na produkcji - Automotive. Zarobki:
3.000 - 3.900 zł netto.
Zakwaterowanie: darmowe
lub dofinansowane. Różne
lokalizacje. CV na: praca@
persona-direktservice.pl
Szczegóły? Zadzwoń! - 571
255 502
Praca w Niemczech
SENIOR 24 - Opieka nad osobami starszymi w Niemczech.
Wymagana min. komunikatywna znajomość j.niemieckiego. Legalne zatrudnienie,
wysokie wynagrodzenie.
Senior24,ul.Wolności25 /za
Biedronką/ tel. 501211345,
757141099
Praca w weekendy! Cukiernia Sowa poszukuje
osób uczących się do pracy w
weekendy w cukierni w Jeleniej Górze. Zainteresowane
osoby prosimy o kontakt
telefoniczny pod nr tel.: 783
230 913
Prace rozbiórkowe do Niemiec - Szukamy fachowców
budowlanych do prac rozbiórkowych i ogólnobudowlanych w Niemczech. Wysokie
zarobki, stała praca, opłacone
pensjonaty. CV na biuro@
ruben-bau.eu. 534188717,
576033941, 534570013
Pracownicy budowlani Poszukujemy pracowników
budowlanych. Oferujemy: stabilne zatrudnienie - praca
w Jeleniej Górze - wypłaty
tygodniówki - 667 329 092
Pracownicy produkcyjni
- Duża firma produkcyjna Flywood w Karpnikach zajmująca
się produkcją elementów giętych poszukuje pracowników
produkcyjnych. Nie wymagamy doświadczenia! Praca
trzyzmianowa, bezweekendowa! - +48 757677031/
office@flywood.pl
Pracownik działu księgowego - Firma Flywood s.c. z
siedzibą w Karpnikach (12 km
od Jeleniej Góry) zajmująca
się produkcją elementów gięto-klejonych zatrudni osobę
do pracy biurowej przy księgowości i finansach. - + 48
882 459 139 / sk@flywood.
pl

ROZMAITOŒCI
og£oszenia
Pracownik zakładu drzewnego - Poszukujemy na stanowisko pracownik produkcji.
Niemcy Bawaria - 00 48 784
092 550
Promowanie telefonii,
internetu - Jeśli należysz do
tych ludzi, którzy lubią mieć
pełną kontrolę nad każdym
aspektem swojego życia,
mam dla Ciebie nowy produkt. Używając go do swoich potrzeb zbudujesz swój
dochód pasywny. Co Ty na
to? - 727 938 086
Przedstawiciel -kierowca - Hurtownia zatrudni
przedstawiciela handlowego-kierowcę. Atutem będzie
doświadczenie w kierowaniu
busem. Praca częściowo w
delegacji. Umowa o pracę,
dobre wynagrodzenie. CV:
franczak@hurtownia-irena.
pl - 606 785 230
Przyjmę do pracy budowlańców na docieplenia i
wykończenia wnętrz dobrze
płatna - 781 288 250
Przyjmę do pracy w lokalu
gastronomicznym w Szklarskiej Porębie gwarantujemy
wspaniała atmosferę wysokie
wynagrodzenie pakiet szkoleń więcej informacji pod nr
tel. 786 176 635
Przyjmę murarzy i pomocników do pracy na budowie.
Więcej informacji udzielę telefonicznie. - 570 625 177
Przyjmę uczennicę na
praktykę w sklepie z bielizną.
Więcej informacji w sklepie z
bielizną ul. Jasna 11 Jelenia
Góra tel: 600 343 885 lub
bieliznajg@gmail.com lub
784 479 441
Recepcja- Departament
Logistyki i Informacji - to
dział odpowiedzialny za organizację, planowanie i kontrolę pracy poszczególnych
departamentów w Hotelu.
Oferujemy: * możliwości rozwoju zawodowego * ciekawą
pracę w międzynarodowym
środowisku * zatrudnienie na
podstawie umowy o pracę *
atrakcyjne wynagrodzenie 698 948 894
Renomowana kawiarnia w
Szklarskiej Porębie zatrudni
osobę z wysoką kulturą osobistą na stanowisko barmankelner. Mile widziana osoba z
doświadczeniem, niepaląca.
Oferty słać na : zbych.fan@
gmail.com - 534 000 335
Restauracja Mazurkowa
Chata zatrudni pomoc do
kuchni wysokie wynagrodzenie - 606 991 160
R e s ta u r a c j a R e l a x
w Jeleniej Górze zatrudni
kucharkę, od zaraz tel. 669
754 122
R e s ta u r a c j a R e l a x
w Jeleniej Górze zatrudni
pomoc kuchenną oraz kelnerkę tel. 669 754 122

29 maja2018
2017 r.r.
10 września

Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni kelnera/kę.
Praca na pełen etat lub weekendy. CV prosimy wysyłać na
kontakt@mazurkowachata.
pl. Więcej informacji telefonicznie - 606 991 616
Restauracja w Jeleniej
Górze zatrudni kucharza z
doświadczeniem. Praca na
pełen etat. Wysokie wynagrodzenie. Więcej informacji
telefonicznie - 606 991 160
Restauracja w Karpaczu
zatrudni kucharza. Informację
na miejscu ul. Karkonoska 25
i pod numerem telefonu - 600
805 363
Restauracja w Karpaczu
zatrudni od zaraz pomoc
kuchenną z doświadczeniem.
Informację pod numerem
telefonu - 600 805 363
Spec. ds. aparatury medycznej - Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością zajmująca się sprzedażą i serwisowaniem sprzętu medycznego
zatrudni pracownika na stanowisko specjalisty ds. aparatury medycznej. - 668 038
538
Sprzedawca - Karpacz Poszukujemy pracownika do
pracy w Sklepie Turystycznym w Karpaczu. Oferujemy
zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę, atrakcyjny
system wynagradzania,
Wymagania gotowość do
pracy w systemie zmianowym
- 607 799 610
Sprzedawca Sklep Jubilerski - Do salonu Artimex
poszukujemy studentów na
stanowisko: sprzedawca,
miejsce pracy: CH Tesco
pełen etat. Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
CV na maila: artimexspj@
wp.pl - 502 615 871
Szukam solidnego pracownika przy ocieplaniu budynków - 601 980 283
Szukamy chętnych pań
- opiekunek z komunikatywnym niemieckim i prawem
jazdy na 2 fajne, sprawdzone
zlecenia do seniorek. Zatrudnienie przez firmę, pokrycie
kosztów podróży, internet 607 670 214
Szukamy osoby do sprzątania 3-4 razy w tygodniu od
7:00 do 16:00. Stawka 13zl
za godzinę Mały pensjonat
Karpaczu - 516 983 675
T r a k t o r z y s ta o r a z
hydraulika - Zatrudnię operatora maszyny rolniczej oraz
instalatora- hydraulika. Praca
na umowę. - 533 332 143
Warsztat samochodowy
na terenie Niemiec zatrudni
blacharza samochodowego,
informacja w j. polskim tel.
004915754944326
Zatrudnię dekarzy umowa
wysokie zarobki zapraszam 793 676 758
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Zatrudnię do prac ziemnych, wymagane prawo jazdy
kategorii B - 693 232 084
Zatrudnię do pracy fizycznej i na maszynach (quad,
wozidło, ubijarka) przy budowie tras rowerowych w okolicach Jeleniej Góry. Dobrze
płatna, legalna, elastyczne
godziny pracy. Kontakt: 509
781 123, 512 839 742
Zatrudnię do regipsów Niemcy - Praca na budowie
w Niemczech dla 2 /osób.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, zakwaterowanie,
stałą pracę. - 536 803 552
Zatrudnię ekspedientkę
do sklepu spożywczego w
Jeleniej Górze Kiepury. Praca
od zaraz atrakcyjne warunki
zatrudnienia. - 609 299 500
Zatrudnię frezera, tokarza,
spawacza. Również mile
widziani emeryci, którzy chcą
sobie dorobić tel. - 695 681
574
Zatrudnię kelnerkę w pizzerii "Diabolo" w Karpaczu
kontakt w pizzerii lub pod tel.
- 797 236 615
Zatrudnię pizzera do
lokalu na Zabobrzu - 509
768 934
Zatrudnię pracownika do
kuchni w pizzerii w Karpaczu
systemie pracy dwa na dwa
kontakt w pizzerii Diabolo lub
tel. 797 236 615
Zatrudnię pracowników
budowlanych do pracy przy: budowie murków kamiennych
- pracach dociepleniowych.
Mile widziane doświadczenie. Stabilna praca. Osobą
z problemem alkoholowym
dziękujemy ! - 609 453 967
Zatrudnię stolarza, do
pracy przy produkcji i renowacji mebli współczesnych
antycznych. Elastyczne
godziny pracy , możliwość
przyuczenia do zawodu . 697 800 440
Zatrudnię stolarza, praca
samodzielna, jednozmianowa, produkcja mebli z
drewna. Firma stolarska w
Barcinku, Stara Kamienica.
Kontakt do 17.00, tel. 608
435 483
Zatrudnię stolarzy do
zakładu produkcyjnego w
Piechowicach. Umowa o
prace. - 603 686 033
Zatrudnię stolarzy, pomocników, pracowników produkcji, produkcja drzewna, ul.
Wiejska 54a, firma Wimar,
informacje w biurze lub telefonicznie kobiety, mężczyźni
- 607 307 913
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Zatrudnimy automatyka
z wykształceniem technicznym i uprawnieniami SEP
1 kV, praca w systemie
3-zmianowym. Oferujemy
bogaty pakiet socjalny. CV
na rekrutacja@dr-schneider.
com
Zatrudnimy magazynierów z uprawnieniami na wózki
widłowe. Praca w systemie
3-zmianowym. Zapewniamy
bezpłatny transport do pracy
i bogaty pakiet benefitów. CV
na rekrutacja@dr-schneider.
com - 504 406 020
Zatrudnimy na umowę o
pracę specjalistę ds. sprzedaży, mile widziane doświadczenie w obsłudze klienta.
Wymagane prawo jazdy
kat. B CV na adres : biuro@
artdomdeveloper.pl Art-Dom
Developer Sp.z.o.o - 795
040 200
Zatrudnimy osobę na
stanowisko kontrolera jakości. Wymagana znajomość
rysunku technicznego i podstawowych narzędzi pomiarowych. Oferujemy bogaty
pakiet socjalny. CV na rekrutacja@dr-Schneider.com
Zatrudnimy pracowników produkcyjnych do pracy
na montażu. Zapewniamy
darmowe dojazdy do pracy
i bogaty pakiet socjalny. CV
na rekrutacja@dr-schneider.
com
Zatrudnimy serwisanta z
wykształceniem technicznym
i uprawnieniami SEP 1KV,
praca w systemie trzyzmianowym. Oferujemy bogaty
pakiet socjalny. CV na rekrutacja@dr-schneider.com
Z-ca kierownika Służba
Pięter - Na atrakcyjnych
warunkach zatrudnię dyspozycyjną osobę na stanowisko z-cy kierownika służb
pięter - obiekt Szklarska
Poręba - 697 353 685
Z-ca szefa kuchni - Jeżeli
jesteś osobą, która posiada
otwarty umysł, jest kreatywna, spostrzega to co
się dzieje dookoła, ma
naturalną pogodę ducha
i zaraża swoją pozytywną energią innych i
chcesz wyznaczać nowe
trendy kulinarne dołącz
do zespołu Master Chef’s
i Mistrzów Cukiernictwa …
Oferujemy: zatrudnienie w
stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę - 698
948 894

MOTORYZACJA
CZĘŚCI - SPRZEDAM

Opony Yokohama geolandar m+s - nowe Yokohama
g033 215 70 r16 - cena 1150
- 787 145 138

MOTORYZACJA
KUPIĘ

Auto skup dobre ceny
511209408 - Jeżeli chcą Państwo sprzedać swój używany
osobowy samochód i liczą
na szybką i bezproblemową
transakcję to zapraszamy do
kontaktu z naszym skupem
samochodów
Auto złomowanie - auto
skup - Auto kasacja zdecydowanie odbieramy własnym
transportem! - 669 186 750
Auto złomowanie
787009777 - Skup aut osobowych terenowych oraz
busów cale i uszkodzone
płacę najwięcej oferuję dojazd
do klienta umowa wraz z
gotówką od ręki
Kupie każde auto
669186750! - Auto kasacja
zdecydowanie odbieramy
własnym transportem!
Skup samochodów osobowych, ciężarowych, motorów,
maszyn budowlanych oraz
rolniczych. Płacimy "od ręki"
gotówką - najlepsze stawki w
regionie! - 787 009 777

MOTORYZACJA
SPRZEDAM

Audi A3 1,6 LPG 2005, 17
900zł - Na sprzedaż Audi
A3 8P z 2005r. z silnikiem
1,6 o mocy 102 KM. Auto
posiada instalację gazową.
Pojazd jest bardzo ekonomiczny, zadbany w dobrym
stanie technicznym. Przebieg
245000 km. Nr tel 883266537
- 883 266 537
BMW 740i limuzyna 1995r.,
benzyna, cena do uzgodnienia tel. 881 761 207
Bmw serii 3 2001 rok - kombi,
koloru srebrnego ładny kolor,
auto posiada elektr. szyby,
lusterka, wymienione sprzęgło, auto jest sprawne nie
potrzeba wkładu finas. opłaty
Oc przegląd do pazdzier.+
opony zimowe - 729 335
122
Do sprzedania Citroen
C5. Rocznik 2008, 2.0Hdi,
100KM, udokumentowany
przebieg 187790. - 512 299
341

Fiat 126p "Maluch" - rocznik 1999, po kapitalnym
remoncie. Przegląd ważny
do 26.06.2019. Cena 6500zł.
Kontakt pod nr tel. 793 534
870
Ładny, zadbany Hyundai
i30 - Sprzedam używany
samochód os. Hyundai i30
z 2007 r. czarny, poj. 1.4,
benzyna, 109 KM, oryginalny
przebieg 225 tys. km. Ładny,
zadbany w bardzo dobrym
stanie technicznym. Cena:
18.900 zł - 793 022 001
Nissan Almera Tino 2,2
dci - Sprzedam rodzinny
samochód Nissan Almera
Tino 2,2 2004r. 112 KM. Stan
dobry. Samochód w ciągłej
eksploatacji,223 tyś. przebiegu. Ważne OC i PT. Cena:
8500 (do negocjacji). - 886
815 889
Opel Corsa C - 1.0 na łańcuszku rozrządu. Auto sprowadzone z Francji w 2011
r. Jestem pierwszym właścicielem w kraju. Przebieg 120
tyś. km. Ważne OC. Cena
4000 zł do negocjacji. tel. 601
861 219
Opel-Agila 2004 r. - silnik
1,2 b.ekonomiczny, sprawny
technicznie, przegląd do
czerwca 2019. Opony letnie
i zimowe. Zadbany, serwisowany, pierwszy właścicielkupiony w salonie, pełna
dokumentacja techniczna.
Cena 4.400,- - 664 975 062
Skoda Felicia 1.3, 96r. benzyna 1.3, przebieg 166
567km. Bezwypadkowy,
sprawny technicznie, oznaki
korozji na błotnikach. Przegląd ważny do 10 maja
2019r., ubezpieczenie do 10
października tego roku. Cena
1000 zł. - 505 422 884
Skoda Octavia 2003 rok
1.9 tdi - auto nie wymaga
nakładu finansowego, świeżo
po wymianie rozrządu, ubezpieczenie do 26.04.2019,
przegląd 19.03.2019. Cena
7100 zł. Więcej pod numerem
telefonu - 665 951 366

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

Sprzedam Honda Shadow
VT600 - motor jest w bardzo
dobrym stanie i nie wymaga
wkładu finansowego, posiada
mnóstwo dodatków i piękny
aerograf, wymieniony olej
i filtry K&N, przebieg 5800
mil, przegląd VIII.2019, oc
do V.2019 17000zł - 695
507 480
Sprzedam Toyotę Auris
2008 rok z silnikiem 2.0
D4D. Auto posiada oryginalny lakier, bezwypadkowe,
zadbane. 100% oryginalny
przebieg udokumentowany w
książce serwisowej, przebieg
128 000km, cena 18600zł. 695 999 205
Suzuki Swift 1.3 2007+gaz
- ekonomiczne auto, było
mało eksploatowane, gaz
założony w 2015r. Przebieg
150000. Dodatkowo komplet
opon zimowych plus bagażnik dachowy (relingi). Rok
2007,poj.1.3, klimatyzacja i
inne udogod. 13200zł - 601
575 612
VW Golf5Gt 2006 1,4 benz+gaz 2 drzwi, sportowe
zawieszenie 2 kpl koł alu-felgi
do wyboru18cali z oponami
niskoprofilowymi lub 16 cali
155 tys, czarny cena 13 tys
tel. 607 220 746

USŁUGI
MATRYMONIALNE
21-latka zaprasza tylko
konkretnych panów do lat 45,
jeśli masz ochotę napisz lub
zadzwoń - 883-456-090
Andrzej 34 lata pozna
- Witam jestem wysokim
szczupłym blondynem, pracuję na roli, mam własne
gospodarstwo, szukam
kobiety poważnie myślącej
o życiu i założeniu rodziny.
Chętne panie zapraszam do
napisania lub zadzwonienia 785 172 838

Bardzo dobrze zapłacę
młodej dziewczynie w wieku
od 17-24 za loda lub sex
w hotelu ja jestem młody,
miły, zadbany i oczkuję tego
samego numer telefonu
podam na emaila mój email
to nowak352119@ineeria.pl
Fajny facet dobrze zasponsoruje ładną, niegrubą panią
lub parę do 40 lat na krótkie spotkania lub długie lub
wyjazdy tel. 576 218 177
Figlarna blondyneczka
czeka na ciebie w centrum
Jeleniej... - 888 177 906
Młoda namiętna Asia serdecznie zaprasza w centrum...numerek tylko 100 zł
tel. 509 644 864
Poznam mężczyznę w
wieku 40 - 48 lat, wolnego,
przystojnego, zaradnego z
wyższym wykształceniem i
charakterem. Cel: stały związek. - 691 236 981
Poznam wykształconego
wysokiego pana po 60-ce na
resztę swojego życia tel. 731
760 014

USŁUGI
BUDOWLANE

Brukarstwo remonty
mieszkań - Witam firma
podejmie zlecenia wszelkiego
rodzaju brukarstwo chodniki
podjazdy itp. oraz remonty
mieszkań, klatki schodowe
kompleksowo. Świadczymy
również niwelacje terenu
ogrody oraz murki oporowe 782 037 887
Brukarstwo, mury oporowe, remont. Wszelkiego
rodzaju kostka brukowa, mury
oporowe, ogrodzenia oraz
wszelkiego rodzaju remonty.
Na wszystkie usługi możemy
wystawić fakturę. Wolne terminy wrzesień. - 782 037
887
Elewacje, ocieplenia, izolacje. Tel. 536 803 552
Kanalizacja, udrożnianie
i oczyszczanie odpływów,
hydraulika kompleksowa tel.
609 172 300

Kostka brukowa, brukarstwo - Firma oferuje usługi
brukarskie; Wykonujemy:
- układanie kostki brukowej
, granitowej - parkingi chodniki - podjazdy - opaski
wokół domów - ogrodzenia
(murki ,panele ogrodowe) wystawiamy fakturę - 665
323 034
M a l o wa n i e r e m o n t y
sprzątanie - Jesteśmy
zgraną ekipą swoje zlecenia
wykonujemy szybko dokładnie oraz za przystępną cenę
zadzwoń jeśli potrzebujesz
więcej informacji - 510 822
838
Oferuje montaż ogrodzenia z paneli lub z siatki.
Oferuje również bramy oraz
furtki pod wymiar i kolor
oraz czyszczenie, naprawa,
spawanie, malowanie obecnego ogrodzenia. - 733 349
313
Pogotowie hydrauliczne
- Usuwanie awarii, naprawa
instalacji, ciśnieniowe
udrażnianie rur - WUKO
(200bar), modernizacja
instalacji, video-inspekcja
rur, biały montaż, przyłącza wod-kan. Pracujemy w
weekendy. - 737 828 066
Profesjonalne
usługi remontowe - Witam
wykonuje usługi remontowe wewnętrzne oraz
zewnętrzne. kompleksowo
domki oraz mieszkania.
Usługi złota rączka. prace
ogrodowe. zadzwoń a
dowiesz się więcej. - 534
105 149
Świadczę usługi remontowo budowlane. Malowanie, tynki, gładzie, płytki,
panele , regpisy itp. Dobrze
czysto i w rozsądnej cenie.
- 539 974 117
Tanie remonty w dobie
kryzysu. Remonty drobne
przeróbki budowlane na
Twoja kieszeń. Zadzwoń!
tel. 721 647 789
Zlecę wymianę okien 8
szt. w Karpaczu - 510 665
997

NAJTAÑSZY TRANSPORT
PRZEPROWADZKI
NEGOCJACJA CEN

tel.

691 262 797

og£oszenia

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

USŁUGI
EDUKACYJNE

Chemia dla maturzystów
i studentów korepetycje na
każdym poziomie, doświadczony i długoletni nauczyciel,
kontakt - 664 459 936
Magister Chemii doświadczony z długoletnim stażem
szuka pracy - 664 459 936
Magister filologii angielskiej - witam, jestem doświadczoną korepetytorką języka
angielskiego i nauczycielem
w szkole podstawowej. Udzielam korepetycji na wszystkich
etapach nauki szkolnej - 781
014 154

USŁUGI
ELEKTRYCZNE

Elektryk 579 558 510
- Instalacje elektryczne,
Usuwanie awarii! Naprawa i
modernizacja starych, montaż
nowych instalacji, wycena i
dojazd gratis! Montaż instalacji
elektrycznych w domach od
podstaw! 579 558 510
Elektryka- instalacje/
naprawy - kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych.
Modernizacja i remont istniejących instalacji elektrycznych.
Mieszkania, domy wolnostojące, hale przemysłowe. 574233-280 - 535-409-434
Naprawa pralek, odkurzaczy, Jelenia Góra ul. Karłowicza 25 tel. 603 835 483

USŁUGI
MOTORYZACYJNE

Naprawa skuterów, motocykli - oferuję serwis i skup motorów, skuterów, quadów oraz
sprzedaż, doradztwo i import
pojazdów. Możliwy dojazd do
klienta. Proszę o kontakt pod
numerem telefonu 500 606
904 lub 519 651 456

USŁUGI
MUZYCZNE

Usługi ogrodnicze - Oferuję
usługi ogrodniczo porządkowe - 795 165 431
Usługi Ogrodnicze IL
Fiore - Profesjonalne usługi
ogrodnicze m.in. koszenie
trawników sadzenie drzew,
krzewów roślin odchwaszczanie, nawożenie, ochrona
przed szkodnikami, zakładanie trawników z siewu i rolki,
areacja i wertykulacja - 506
922 322
Usługi ogrodniczo-sprzątające - Oferuje koszenia
kosiarka samojezdna jak
i kosa spalinową, pielenie
rabat zakładanie trawników
z siewu, przycinanie żywopłotów, wertykulacja, opryski
oraz usługi sprzątające w
zależności od potrzeb - 795
165 431

Pedicure i manicure Zapraszam serdecznie na:
Przedłużenie paznokci 70zł
Dopełnienie 60 Żel na naturalnej płytce paznokcia 60zł
Manicure hybrydowy 50zł
Zdjęcie hybrydy/żelu 20zł
Pedicure hybrydowy 50zł Tel.:
731 377 456
Terapia antynikotynowa
biorez. - Terapia dla palaczy
chcących uwolnić się od
nałogu niezależnie od stażu
palenia i ilości wypalanych
dziennie papierosów. Bezbolesna, bezinwazyjna, nie ma
skutków ubocznych. - 510
126 927
Wykrywanie obciążeń
organizmu - wykrywanie
pasożytów, grzybów, bakterii, wirusów u dzieci i dorosłych bezinwazyjną metodą
diagnostyki NLS. Usuwanie
USŁUGI
patogenów metodą bioreSPRZĄTANIE
zonansu i naturalnymi kuraCzyszczenie dywanów, cjami. Więcej info: 510 126
wykładzin, tapicerek. Usługi 927
również w firmie, odbieramyprzywozimy. Wysoka jakość
RÓŻNE
usług. Zapraszamy tel. 609
KUPIĘ
172 300
Kupie
antyki,
stare szaKontenery na odpady
ble,
bagnety,
odznaczenia,
gruz itd. - możliwy załadunek
sprzątanie mieszkań, posesji stare meble, obrazy, srebrne
strychów piwnic, działek itd. sztućce, monety srebrne i
złote, zegary, zegarki, kieFV - 519 873 688
szonkowe, stare srebra ,munPosprzątam mieszkanie, dury, wyroby z bursztynu,
umyję okna tel. 534 349 963
bursztyn, płace najlepiej.
Steam Dream - myjnia - 695 702 259
parowa - pranie tapicerek,
dywanów, mebli, krzeseł,
RÓŻNE
mycie pojazdów oraz wiele
SPRZEDAM
innych usług. Szybko, rzetelnie, w dowolnym miejscu GKGOPR sprzedaje urządzei w dobrej cenie. Serdecznie nie do mechanicznej komprezapraszamy! - 790 203 538 sji klatki piersiowej Autopulse
Umyję okna - witam, Oferuję typ100 prod. ZOLL/2011r.
usługę mycia okien. Tel: 603 Cena wywoławcza 14 400
zł. Oferty w kopertach do
213 875
16.08.2018 r.-14:00. Adres:
Sudecka 79 Jel. Góra. OtwarUSŁUGI
cie ofert niejawne. Pytania
TRANSPORTOWE
8-15, tel: 691 116 605
Wyjazdy-przewozy do
Niemiec Holandii oraz Belgii Sprzedam tokarkę, frez adresu na adres. - 601 zarkę, pilę ramową, kuźnię
tel. 695 981 607
946 424
Sprzedam: witryna chłodnicza, waga elektroniczna,
USŁUGI
zamrażalka 150l, waga
ZDROWIE I URODA
uchylna, waga oszklona 3
Bars-zabieg dla ciała i
szt., metkownica tel. 508
umysłu - Sesje zwiększające
pewność siebie, uwalniające 604 171

Nauka gry: gitara akustyczna,
elektryczna, basowa i perkusja
- Jelenia Góra i okolica. Studio
Muzyczne ASM tel. 530 695
542
Wesela, imprezy, DJ wokal na
żywo, muzyka akordeonowa,
repertuar polski zagraniczny,
oświetlenie, nagłośnienie, cena
umowna "Muzyk Orkiestra" tel.
75 75 339 21, 692 046 727
od ograniczających myśli i
emocji, wzmacniające zdolUSŁUGI
ności podejmowania decyzji i
OPIEKA - OSOBY
dokonywania zmian w życiu.
Poszukuje opiekunki do - 510 126 927
starszej osoby. Cieplice - 796 Fizjoterapia masaż677 310
mobilnie - Magister fizjoterapii
Witam. Zaopiekuję się osobą świadczy usługi indywidualstarszą oraz poprowadzę nych zajęć z pacjentem jak
gospodarstwo domowe. Młoda również masaż u pacjenta
energiczna emerytka. Tel: 603- w domu. Masaż: klasyczny,
213-875
leczniczy, sportowy, izomeZaopiekuje się dzieckiem - tryczny. Marek - 790 756
607 717 137
880
Zaopiekuje się starszą Gabinet Terapii Naturalosobą lub małżeństwem w nych - szczegółowa diagnoza
zamian za mieszkanie, teren stanu zdrowia, indywidualne
Jeleniej Góry, oferty poważne dobieranie ziół, suplementów
tel. 798 692 607
diety, metod leczenia, wsparcie i pomoc w podejmowaniu
USŁUGI
decyzji i rozwiązywaniu proRÓŻNE
blemów. - 534 808 808
S e rw i s o k i e n i d r z w i
- Naprawa okien i drzwi. Paznokcie - Zapraszam
Wymiana zamków, wkładek. na paznokcie hybrydowe,
klamek, zawiasów, uszczelek żelowe, akrylowe oraz pedii szyb. Regulacja, konser- cure i hybrydę na stopach.
wacja, regeneracja. Montaż Pracuje na renomowanej
nawiewników, samozamyka- firmie i produktach najwyższej
czy, zabezpieczeń antywy- jakości. Instagram-stylizaważeniowych. Robert - 607 cja_paznokci_karykowska
720 825
- 690 570 298

MIESZKANIA
SPRZEDAM
3 pokojowe w centrum JG
- Piękne, duże mieszkanie,
3 pokoje 78m2 w Jeleniej
Górze. Cena 172900 zł Nieruchomości Aplauz - 570
699 800
Cieplice 92 m 4 pokoje bezpośrednio. Mam do sprzedania duże mieszkanie w
centrum Cieplic. Mieszkanie
bardzo zadbane, nie wymagające żadnych remontów.
Bardzo funkcjonalne , przestronne, duża kuchnia i duża
łazienka. - 515 095 552
Duża kawalerka do sprzedania 35 m w Piechowicach z
dużym balkonem .Mieszkanie
do remontu. Super lokalizacja
na parterze wszędzie blisko.
Cena 120 tyś. do negocjacji 697 798 205
Kowary ul. Sienkiewicza, 3
pokoje, 67,55 m2, 3 piętro w
bloku, ogrzewanie gazowe +
kominek!, cena 179900 zł do
negocjacji! - 530 885 917

M2 Park Sudecki Jelenia Góra
- Mam do sprzedania przepiękne słoneczne mieszkanie
mieszczące się w Jeleniej
Górze na Parku Sudeckim.
Mieszkanie o powierzchni
45m2 + duży balkon (7m2) i
duża sucha piwnica (10m2).
- 785 088 777
Mieszkanie Cieplice poddaszowe - Zapraszam do
zakupu mieszkania w Cieplicach ok.40m. Pokój, kuchnia,
wc i łazienka. Dwie szafy
wnękowe. Polecam super
lokalizacja na osiedlu XXlecia
z widokiem na park. Możliwość pozostawienia umeblowania. - 691 860 993
Mieszkanie M3, ogród 2
garaże - Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Pasieczniku (15km od Jeleniej Góry),
o powierzchni 65m2, w cenie
także piwnica ogród 360m2 z
altanką i placem zabaw. dwa
garaże. - 790 884 915
Sprzedam atrakcyjne
mieszkanie 53,6m (3 pokoje)
na 10 piętrze z windą z widokiem na Śnieżkę na osiedlu
Zabobrze II. Cena 190 tys. 514 681 514 w godz. 15-20
Sprzedam kawalerkę ul.
Gałczyńskiego 32m2 tel. 881
761 207
Sprzedam mieszkanie 53,7
m - Sprzedam mieszkanie
częściowo do remontu składające się z dwóch pokoi,
kuchni, łazienki z wc, spiżarki,
przedpokoju+pomieszczenie
gospodarcze. Mieszkanie
posiada okna pcv ogrzewanie
gazowe ul. szewska, cena 77
000 zł - 695 898 335
Sprzedam mieszkanie bez
pośredników 65m2 4 pokoje 793 455 020
Zabobrze II, 3 pokoje 65.5
m - Atrakcyjne 3 pokoje do
remontu. Niski czynsz 320 zł.
Tylko 2 mieszkania na klatce
schodowej, winda. Wokół
zieleń, w pobliżu galeria handlowa. Cena 225 000, do
negocjacji. - 535 183 697
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Mam do wynajęcia mieszkanie w centrum JG - 70m2,
4 pokoje, kuchnia, łazienka,
po remoncie, dla firm, mile
widziane dziewczyny z Ukrainy tel. 668 518 744
Mieszkanie 3 pok. ul.
Matejki - Do wynajęcia mieszkanie 3 pokojowe w centrum
Jeleniej Góry. Niezależny
rozkład , 2 balkony, kominek
"koza", ogrzewanie gazowe.
Cena 1750.00 zl + media:
woda, prąd, gaz. Wole od
października. - 667 297 926
Mieszkanie Szklarska
Poręba - Do wynajęcia mieszkanie przy Placu Sportowym. Doskonała lokalizacja.
Cicha i spokojna okolica.
Sąsiedzi mili i pomocni. Dwa
pokoje, kuchnia, przedpokój
i łazienka. Możliwa aranżacja. Długi okres najmu +48606101812
Wynajmę dla kobiety pracującej pokój z kuchnią i
łazienką, koszt 500 zł+podatek i media tel. 500 813 324
Wynajmę mieszkanie 60m2
w ścisłym centrum Jeleniej
Góry. 3 pokoje, kuchnia,
łazienka, pomieszczenie
gospodarcze. Mieszkanie
po generalnym remoncie(wszystko nowe). Do mieszkania przynależy także piwnica.
- 607 841 236

MIESZKANIA
ZAMIENIĘ

Zamienię mieszkanie kwaterunkowe we Wrocławiu 65m2
3m z balkonem na mniejszą
miejscowość. Interesuje mnie
podobne metrażowo mieszkanie. Więcej informacji pod
telefonem. 506 600 811

DOMY
SPRZEDAM

Poszukuję apartamentu
/ domku do wynajęcia na
długi okres czasu. Interesuje
mnie Karpacz lub b. bliskie
jego okolice. Min 2 sypialnie,
chociaż mały ogródeczek.
Wynajem od listopada 2018r.
- 530 454 848
Sprzedam działkę budowMIESZKANIA
laną o pow. 26ar (nr działki
CHCĘ WYNAJĄĆ
43312) w Kaczorowie tel. 502
Szukam mieszkania do 573 247
wynajęcia, małej kawalerki
tel. 513 246 763
DZIAŁKI/GRUNTY
Wynajmę apartament,
SPRZEDAM
Kowary (sypialnia+salon z Do sprzedania piękna działka
kuchnia +łazienka) dla 2-3 o pow. 1500 m2 w Jagniątosób. - 601 514 411
kowie obok Kościoła. Więcej
informacji pod nr. tel: +48 668
MIESZKANIA
393 108
MAM DO WYNAJĘCIA D z i a ł k a w J - G ó r z e Do wynajęcia na pl. Ratuszo- Dziwiszów - budowlana o
wym, słoneczne mieszkanie pow. 1019m² w Dziwiszowie
2 pokoje, kuchnia, łazienka, na osiedlu Leśne Zacisze.
39 m 2. Dla 2 , 3 osób.1000 Piękne tereny, mnóstwo ziezł plus 400 zł czynsz, plus leni, do centrum 5min samomedia. kontakt tel.608 595 chodem, wszystkie media.
Cena 75zl/m² - 885 342 947
236
Do wynajęcia od zaraz D z i a ł k a w J - G ó r z e kawalerka 19m2 przy ul. Dziwiszów - Budowlana o
Różyckiego. 430zł + czynsz pow. 2020m² w Dziwiszowie
(ok. 220zł) + media. Kaucja na osiedlu Leśne Zacisze.
1000zł. Kontakt pod nr 508 Wszystkie media, mnóstwo
zieleni, do centrum 5min.
865 603 lub 503169243
samochodem. Cena 75zl./
Do wynajęcia umeblowana m² bez pośredników. - 885
kawalerka 22m w centrum 342 947
Jeleniej Góry. Pokój z anek- D z i a ł k a w J - G ó r z e sem kuchennym, łazienka, Dziwiszów - budowlana o
balkon, piwnica. 750zł odstęp- pow.1001m²w Dziwiszowie
nego+czynsz (woda, śmieci) na osiedlu Leśne Zacisze.
270zł/miesięcznie. Kaucja Wszystkie media, mnóstwo
1000zł od 1-09-2018 - 601 zieleni, do centrum 5 min.
240 643
samochodem. Zamieszkaj
Mały pokój w domu jednoro- tam gdzie inni spędzają urlop.
dzinnym. Media, rtv, internet, Cena 75zl./m² - 885 342 947
dostęp do kuchni, łazienki, Sprzedam działkę w Lubomierzu - 606 629 018
spokój - 698 673 047
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LOKALE
SPRZEDAM

Hala magazyn 510m2 na
Zabobrzu - sprzedam halę
510m2 na Zabobrzu, hala
posiada ogrzewanie c.o
, dwie duże bramy wjazdowe, dwa poziomy po
255m2, na dole dwa duże
pomieszczenia, toaleta,
biuro, działka 300m2,
więcej pod tel. 798 138
892
Sprzedam lokal 267m2,
Zabobrze III tel. 508 604
171

LOKALE
MAM DO W YNAJECIA

Do wynajęcia lokal usługowy w centrum Cieplic
56m2 cena 1100 zł (na
sklep, usługi, biuro) tel.
507 311 803
Duży lokal- w centrum
przy ul. Szkolnej o pow.
277m2 w poziomie - 1, w
cenie 2500 netto. Lokal
po remoncie, również
pod gastronomię. - 795
040 200
Lokal 85 m2-Kopernika
2000/m-c - Wynajmę
lokal użytkowy 85 m2 (od
01.09.2018) w ścisłym
centrum Jeleniej Góry
ul. Kopernika 3. Lokal
nadaje się zarówno na
działalność handlową,
usługową- biuro nieruchomości, rozrachunkowe,
fryzjer - 660 737 401
Lokal handlowo - usługowy - Do wynajęcia lokal
w Cieplicach, woda, prąd,
2 wejścia, WC, witryna,
zaplecze - 56 m + strych
C e n a 1 2 0 0 + VAT l u b
sprzedam 249 000 zł.
Lokal przy przystanku i
kościele - 514 529 113
Lokal po remoncie w
c e n t r u m - Wy n a j m i e m y
lokal na parterze z witryną
o pow. 93 m2 ,przy ul.
Krótkiej 1. Pod dowolną
działalność. Cena najmu
4000 netto. - 795 040
200
Lokal Szklarska Poręba
55 m2 - Do wynajęcia
o d j e s i e n i 2 0 1 8 r. l o k a l
sklepu ogrodniczo-zoologicznego, położony w
samym centrum Szklarskiej Poręby, przy głównej
ulicy. Niskie opłaty dla
wspólnoty mieszkaniowej. Zgodne sąsiedztwo.
- +48606101812
Magazyny biura plac
od 6 zł/m2 - Do wynaj ę c i a m a g a z y n y, h a l e ,
biura, plac, przestrzeń na
reklamę. Dostępne media:
energia elektryczna w tym
siła, woda, kanalizacja,
ogrzewanie. Obiekt dozor o w a n y, m o n i t o r o w a n y,
oświetlony. Bezpośrednio, FVAT. - 501 245 242
Wynajmę tanio hale ocieplana, ogrzewana,
500m2 w tym 80m2 część
biurowa i socjalna. Obiekt
monitorowany, ochrona
24h/7, ogrodzona. ul.
Karola Miarki 18d Jelenia
Góra - 601 057 718

POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Oś r o d e k Ł y s a G ó r a
- Dziwiszów - Do sprzedaży lub wydzierżawienia
ośrodek Łysa Góra w Dziwiszowie:60 ha gruntów,
4 budynki, naśnieżanie,
5 wyciągów. - 667519118/
880909010/ 603759293
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REKLAMA

w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

