
Klimatyzacja, instalacje elek-
tryczne, ogrzewanie akumula-
cyjne. Tel. 506-646-960.

Kompleksowe remonty – kafel-
kowanie, hydraulika, gładź itp. 
Tel. 509-198-004.

Kompleksowe usługi BRUKAR-
SKIE od 99 zł/m2 – tel. 514-
-109-700 lub 514-109-800.

LUXFER kompleksowe 
remonty - panele, gładzie, 
łazienki tip. 501-344-877.

Malowanie od 2 zł/m2, tapety 
rolka 20 zł, gładź 14 zł, panele 
podłogowe 10 zł/m2. Myjemy 
po remoncie. Tel. 32 235-61-
-32, 607-969-758, wycena 
gratis.

Malowanie, tynki, gładź, płyty 
k-g, sufity pod., panele, murar-
skie. Tel. 885-201-617.

Meble na wymiar: kuchenne, 
szafy, garderoby, wnęki, dora-
bianie szafek. Usługi transpor-
towe. Tel. 603-895-924.

Montaż instalacji elektrycznych 
dla domów jednorodzinnych. 
Tel. 502-554-365.

Ocieplanie budynków, remonty 
elewacji, usługi ogólnobudow-
lane. Tel. 793-68-99-55.

Ocieplenia budynków, remonty. 
Tel. 607-969-200.

OKNA I DRZWI PCV i ALU 
- NAJTANIEJ, POMIAR 
GRATIS (regulacja, serwis) 
Tel. 32 414-06-16 lub 693-
-819-858.

PROFESJONALNE STRONY 
INTERNETOWE w atrakcyjnych 
cenach. Zaprojektujemy stronę 
www specjalnie dla Ciebie. Tel. 
505-636-557.

Projektowanie, architektonicz-
ne, adaptacje, świadectwa 
energetyczne Pro-Invest. Tel. 
509-785-343, 509-286-996.

Przeprowadzki – transport, 
fachowo od 21 lat, komplekso-
wym meblowozem na miejscu 
oraz dalekie trasy. Wywóz 
starych mebli, sprzętu AGD 
– RTV. Tel. 601-891-762, 695-
-991-747.

Remonty drobne i komplekso-
we, kafelki, tapety, panele, gip-
sy, drzwi, okna, elektryka, gaz, 
wod-kan. Tel. 602-288-031 lub 
32 279-01-49 po 20.00. www.
grupa-remontowa.pl

REMONTY klatek schodo-
wych, malowanie, tapetowa-
nie, gipsy, panele. Tel./fax 
230-59-52, 606-463-883.

Remonty kompleksowe, kafel-
ki, malowanie, gipsy, panele, 
łazienki, itp. 502-861-231.

Remonty, budowa domów, 
ocieplenia; demontaż, utyliza-
cja acekolu. Tel. 600-447-384.

RTV – naprawa domowa, tel. 
32 279-42-79, 605-285-957.

Serwis www.zlota-raczka.net. 

Sprzedam komfortowe miesz-
kanie, 50 m2 w Gliwicach 
wraz z wyposażeniem, oko-
lice Rynku, wolne od zaraz.       
Tel. 515-181-585.

Sprzedam lub wynajmę 
mieszkanie 90 m2, Gliwice 
Zwycięstwa, ok. Rynku. Tel. 
501-799-020.

Sprzedam M4, 63,5 m2, IV p., 
os. Kopernika, 210 tys. zł. lub 
zamienię na M2, M3. Tel. 698-
-482-923.

Sprzedam mieszkanie         
2-pokojowe, po kapital-
nym remoncie w Zabrzu. 
Do zamieszkania od zaraz.         
118 tys. Tel. 515-181-585.

Sprzedam mieszkanie do re-
montu. Blok 2 pięto, 3 pokoje 
67 m2. Tel. 796-444-633.

Sprzedam mieszkanie trzypoko-
jowe na os. Gwardii Ludowej. 
Tel. 604-691-952.

Superkomfort 37 m2 z balko-
nem komunalne, na większe. 
Tel. 511-820-105.

Szukam mieszkania do wy-
najęcia, 2 pokoje, na terenie 
Gliwic. Tel. 782-116-131.

Wydzierżawię działkę budowla-
ną na Ostropie, ul. Tokarska. 
Pow. 2046 m2, ogrodzona 
– woda, prąd. Bez pośredni-
ków. Tel. 515-974-578, 507-
-616-062.

Wynajmę 2 mieszkania po 
remoncie, 2 i 3 pokojowe. 
Oba z tarasem, ogródkiem i 
garażem. Gliwice, ul. Toszecka, 
1200/1400 zł. 791-810-434.

Wynajmę tanio mieszkanie 
dwupokojowe od zaraz. Wiad. 
506-555-376.

Z. Starego lokale parter 70m2 
i 140m2 do wynajęcia. Tel. 
601-416-655.

Zakład kamieniarski lub 
pomieszczenia – wynajmę, 
ewentualnie sprzedam. Tel. 
604-582-491.

.DEKARSTWO-BLACHARSTWO. 
Wieloletnie doświadczenie. Tel. 
(32) 270- 13-34, 886-181-199.

„DEKARSTWO-BLACHAR-
STWO BUDOWLANE” 
SOLIDNIE I FACHOWO. Tel. 
888-820-581.

Autokary i mikrobusy do wyna-
jęcia, ilość miejsc: 15-35-45-
-58, tel. 603-893-021.

Azbest, acekol, eternit – de-
montaż, utylizacja. Tel. 792-
-013-569.

Bałucki- TELEWIZORY naprawy 
domowe. Tel. (32) 234-86-65, 
692-666-418.

Biuro Rachunkowe, Licencja 
MF, Księgi Handlowe, KpiR, 
VAT, ZUS. Tel. 032 270-08-68.

Budowa obiektów, domów, 
ocieplenia budynków, prace 
sztukatorskie, inst. Wod-kan, 
elektryczne, pro – invest. Tel. 
509-785-343, 509-286-996.

Czyszczenie dywanów, wy-
kładzin, tapicerki skórzanej, 
wnętrz samochodów. Tel. 509-
-272-472, (32) 238-15- 13.

1001mieszkan.pl, nowy 
śląski serwis nieruchomo-
ści. Sprzedajesz mieszkanie, 
dom lub działkę? Zamieść 
swoją ofertę BEZPŁATNIE!!!

Al. Majowa, 67 m2 lub zamie-
nię na 1 pokój Starówka, I p. 
Tel. 32 231-93-24, 888-563-
-995.

Do wynajęcia mieszk. 140 m2, 
wys. stand., Zabrze, czynsz 
1100 zł + media. 514-668-400.

Gliwice - sprzedam komfortowe 
3-pokojowe mieszkanie, pow. 
ponad 100 m2, w reprezenta-
cyjnej dzielnicy. 603-980-939.

PYSKOWICE – sprzedam bazę 
magazynową 1,18 ha.: 5 
magazynów o pow. 2 tys. m2 + 
waga 50 t. Tel. 510-392-027, 
500-078-413. 

Sikornik, sprzedam M4, 47 m2, 
8 piętro, balkon 4,5 m., ume-
blowane. Tel. 784-360-326.

Sklep dwupoziomowy 130 m2 
Gliwice, ul. Krupnicza 16 wy-
najmę. Tel. 607-168-699.

Sprzedam 3-pokojowe miesz-
kanie, 75 m2 w Gliwicach, 
okolice Rynku, II piętro.       
Tel. 515-181-585.

Sprzedam dom Wilcze Gardło, 
połowa bliźniaka 131m2, dział-
ka o pow. 1526M2, możliwość 
wydzielenia działki 600 m2. 
Tel. 607-339-781.

Dekarstwo, papa termozgrze-
walna – 29 zł/m2. Gwarancja 
10 lat. Wymiana rynien. Tel. 
792-013-569.

DRZWI DO DOMÓW                                
i MIESZKAŃ                   

ANTYWŁAMANIOWE                       
sprzedaż, montaż.            

Gliwice, Lotników 54,            
Tel. 32 330 27 82

ELTECH - Alarmy, Domofony, 
Kamery, Elektryka. Gliwice/
Zabrze. Tel. 665-803-424.

ELEKTRYK awarie, remonty, 
przeróbki – rzetelnie. Uprawnie-
nia. Tel. 502-507-680.

Firma DAREX instalacja CO-
-WOD-KAN-GAZ, uprawnie-
nia. Tel. 798-293-847

GRUZ-WYWÓZ: • worki 1,2 m3 
• podstawiamy własne konte-
nery od 2,5 m3 • odbieramy 
odpady wszelkiego rodzaju. 
Posiadamy do wynajmu ZSYPY 
BUDOWLANE. Tel. 0-601-403-
-385, 032 232-39-64 (całodo-
bowo 7 dni w tygodniu).

HURTOWY SKUP METALI 
KOLOROWYCH I ZŁOMU 
STALOWEGO „GRYF”, 41-800 
Zabrze, ul. Legnicka 37, www.
gryf-hurtowyskup.pl, Tel. 32 
275-60-06.

Hydraulik. Tel. 792-233-623.

Kancelaria Prawna JURIS 
- doradztwo, pozwy, od-
szkodowania, odwołania 
ZUS, Kindergeld, Gliwice.               
Tel. 32 332-69-03,       
www.juris.info.pl

Kierownik budowy, nadzory, 
prowadzenie robót w zastęp-
stwie inwestora. 501-466-184.
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Naprawy, remonty, montaż. 
Tel. 601-716-747.

SKUP ZŁOMU i metali koloro-
wych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość dojazdu 
z wagą. Płatność gotówką, 
bezpłatny transport. Tel. 515-
-191-401.

Sprzedam dom w Tarnow-
skich Górach (Reptach Śl). 
W rozliczeniu może być 
mieszkanie. 608-301-500.

Sufity podwieszane, panele, 
gładzie, kafelkowanie, ociepla-
nie, tynki. Tel. 887-675-700.

Szafy z drzwiami suwanymi, 
kuchnie, usługi. Tel. 501-806-
-017, www.rochell.pl.

Szkło- TRANS – BUD, Wieczor-
ka 23. Tel. (32)270-69-12, 
602-526-868, www.zumi.
pl. Polecamy drzwi, kabiny, 
ściany szklane, lustra, oprawy 
obrazów, wykończenia wnętrz, 
remonty. 

Świadectwa energetyczne, 
audyt, instalacje elektr., proj., 
wyk., pomiar. Tel. 798-303-
-835.

Transport od 1-10 TON. Węgiel, 
kruszywa, ziemia ogrodowa 
– ceny producentów. Tel. 667-
-413-700.

Transport, przeprowadzki, stałe 
zlecenia, 2 samochody, tanio. 
Tel. 503-992-431.

WĘGIEL WORKOWANY orzech, 
eko-groszek, groszek. Dowóz 
do Klienta. Tel. 515-191-401.

WOD-KAN, CO, GAZ – remonty 
oraz nowe instalacje, montaż 
kotłów, piecyków. Tel. 602-
-293-188.

Wywóz starych mebli, sprzętów 
RTV, AGD, gratów oraz wszyst-
kiego co zbędne. Szybko, 
tanio, solidnie, kompleksowo. 
Tel. 0503-992-431.

Zespół Muzyczny No 
Name: wesela, bankiety, 
studniówki, bale, imprezy 
integracyjne, festyny.   
www.nonameband.prv.pl 
Tel. 506-151-881.

Zespół muzyczny, wesela, fe-
styny, dancingi i inne imprezy. 
Tel. 509-668-230.

DEKARZA – Tel. 693-819-858.

Murarzy do montażu okien 
– Tel. 693-819-858.

Praca dla: murarzy, kafelkarzy, 
tynkarzy, cieśli, dekarzy. Tel. 
515-181-584.

Przyjmę emerytkę, rencistkę. 
Tel. 509-078-243.
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ZABRZE

ROKITNICA M-3, 52 m2, 137 tys.
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ustawne pokoje, Okna nowe PCV, 
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negocjacji.

Tel. 0793-943-636

URBANA M-4, 93 m2, 234 tys.

Ustawne mieszkanie  na trzecim 
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kuchnia , pomieszczenie 
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Tel. 0793-993-293

ZABORZE, M-4, 72 m2, 220 tys.
1�����	'����	����������(	+	��
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#'�����(	 ��/��( zabudowane szafy. 
Czynsz razem z funduszem wynosi 
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Tel. 0793-993-293

MIKULCZYCE M-4, 52 m2,174 tys.
����������	 ��	 *	 ��
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Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
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Kuchnia zabudowana ze s���
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piwnica oraz strych, na którym 
zrobiona jest pralnia. Do mieszkania 
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budynkiem. Czynsz wynosi zaledwie 
*<&	�'�����	
Tel. 0793-943-636

GLIWICE
���������	
�
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�2, 299 tys.
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oraz dwóch toalet. Ogrzewanie 
gazowe z piecem 2-funkcyjnym. Po 
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Tel. 0796-203-097

������	����	
�-2, 31 m2, 84 tys.
Mieszkanie na wysokim parterze w 
niskim bloku. Dwa pokoje, aneks 
��������(	 '�������	 �	 �-��	 ?'����	
!"	 �	 ������	 ��	 �
#���	 �	 ��������	
Czynsz ok. 140 �'�Tel. 0796-203-097

MILLENIUM M-2, 37 m2, 130 tys.
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PCV. Mieszkanie posiada balkon. 
!�����		���	*%&�'�Tel. 0796-203-097

KNURÓW

SZARYCH SZEREGÓW, M-4 59 m2

Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
po remoncie, pomieszczenia 
nieprzechodnie, balkon, niski blok, 
widok na park. Tel. 0793-679-367

AL. PIASTÓW, M-5 70 m2, 155 tys.
����������	 �	 ������	 ����	 �������	
Do odnowienia. Tel. 0793-679-367

���	��	
 ������	�	�

ul.Michalskiego, 1433 m2.

Tel. 0793-679-367

BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY, 
1469 m2�
�!"#$%&'�


Tel. 0793-679-367
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