
• 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.

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

Meble na wymiar: kuchenne, 

Superkomfort, 37 m2 z balko-
nem, komunalne – na większe, 
może być do remontu. Tel. 
511-820-105.

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

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

Z. Starego 29, 70 m2 wynajmę 
na handel, usługi, inne. Tel. 
601-416-655.

!Czyszczenie dywanów (u 
lienta lub odbiór), tapicerek. 
Sprzątanie. Mycie okien. Firma 
BLITZ. Tel. 32 234-21-72, 510-
-286-736. 

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

AS-DREW parkiety – Oferuje-
my: bezpyłowe cyklinowanie, 
układanie parkietu. Tel. 691-
-539-589.

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 NAPRA-
WA domowa. Tel. 32 234-86-
-65, 692-666-418.

Biuro Rachunkowe, Licencja 

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

BRUKARSTWO Profi-Bruk 
– kompleksowo. Tel. 511-678-
-105.

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.

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

DIAGNOSTYKA SAMOCHODO-

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

Do wynajęcia mieszk. 130 m2, 
5 pok., 2 łazienki, wys. stand. 
Czynsz 1100 zł. Tel. 514-668-
-400.

Do wynajęcia w Zabrzu 
mieszkanie 140 m2, wysoki 
standard, II p, (1100 zł). Tel. 
514-668-400.

Gliwice, do wynajęcia miedrogo 
mieszkanie dwupokojowe. Tel. 
506-555-376.

Komunalne 40 m2, Gliwice 
– zamienię na większe, może 
być zadłużone. Tel. 607-762-
-014.

Kredyty oddłużeniowe pod 
zastaw hipoteki do 500.000 zł. 
Tel. 669-988-850.

Kwiaciarnia do wynajęcia, 
dobra lokalizacja, Gliwice. Tel. 
32 231-47-41.

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

Sprzedam mieszkanie 2-pok. 
47,5 m2, parter, Gliwice, ul. 
Libelta. Tel. 608-051-266.

Sprzedam ogródek 593 m2 
z murowaną altaną, wodą i 
prądem, ul. Królewskiej Tamy, 
koło ciepłowni gliwickiej. Tel. 
695-989-522.

WA oraz serwis AUTO-GAZ. 
Tanio – szybko – solidnie. 
Gliwice (centrum), Młyńska 4. 
Tel. 502-206-158. 

DRZWI DO DOMÓW                                
i MIESZKAŃ                   

ANTYWŁAMANIOWE                       
sprzedaż, montaż.            

Gliwice, Lotników 54,            
Tel. 32 330 27 82

Dorabianie kluczy, faktury 
VAT, domowe, samochodowe. 
Tesco, Gliwice, Tel. 602-579-
-331.

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

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

GRUZ-WYWÓZ: • worki 1,2 m3 

ciąg dalszy na stronie 13

szafy, garderoby, wnęki, dora-
bianie szafek. Usługi transpor-
towe. Tel. 603-895-924.

Montaż ogrodzeń draz furtek i 
bram. Tel. 602-322-434.

Montaże okien, remonty miesz-
kań. Tel. 693-819-858.

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

Piasek, żwir, kamień, ziemia 
ogrodowa, gruz – transport, 
koparka, brukowanie. Tel. 605-
-895-507.

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.
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ZABRZE
KOPERNIK 48 m2, 58 tys.
���������	��
�
Lokal jest usytuowany na 
��������	
�� ������� �� ����	���
�������� �������� ��� ������ �����
��
���
��	
�� �� ������ 	�������� ����
powierzchnia handlowa ok. 37 m2, 
dwa magazynki, toaleta, 
pomieszczenie socjalne. 

Tel. 0793-943-636


������, M-2, 32 m2, 110 tys.

�������� ���������� ��� �� �����	��
�� ��������� !������� "#��	����
wymienione instalacje, okna, drzwi. 
Nowe meble kuchenne razem ze 
���	����� $%&�� ����� 	���������
�	��
��'�	�����������������(���	�
atrakcyjna oferta.
Tel. 0793-993-293

OS. 
���������� M-2, 31 m2,
85 tys.
)���	������ ��� ��*�
�� �����	�� ��
��������� D��
�� ������
� ��+���
��	����+��	������/��*�	�����
��
#�	���������	�	��1����������5����	�
�����/��*��������������+���8����
nowe PCV, balkon. Bardzo niski 
�	
��	� ��� :;<	#�� ���	� 	�
ogrzewanie��� ��*�� ������	���
remontowym. Tel. 0793-943-636

SOBIESKIEGO, M-3, 60 m2, 150 tys.
&����� ��������� ����	������ ���
=� �����	�� �� ��������
�� &����
lokalizacja. Mieszkanie do remontu, 
"�	������� �������� �����/>�
������������������������	���1������
negocjacji! Tel. 0793-993-293

GLIWICE
DOM OSTROPA, 90 m2, 278 tys.

&��������*�
�����	��#�� 230 m2

w ��	��#���� �����
� @. Dach 
dwuspadzisty, kryty dachówka. Pom.
gospodarcze. Dom  podpiwniczony. 
Wszystkie okna pcv. CO z piecem 
��� ��"���� �� ������
�� 1���� ��
negocjacji. Tel. 0796-203-097

�������������-2, 31 m2, 84 tys.
Mieszkanie na wysokim parterze w 
niskim bloku. Dwa pokoje, aneks 
���5���
�� #�	������ 	� �-��� �#�����
18� 	� ������� ��� ��"���� �� ������
��
Czynsz ok. 140 	#�Tel. 0796-203-097

�������POGODNA M-3, 44 m2,
140 tys.
)���	������ ��� E� �����	�� �� ������

bloku. Dwa przechodnie pokoje, 
���5����� #�	������ 	� �-c. Meble 
kuchenne oraz dwie szafy typu 
komandor w cenie.  Wszystkie okna 
�
��� ��F�� )�#
� ������� 1	
��	� ���
E<<	#�� @���� 	�����
�� "��
� ��
zamieszkania. Tel. 0796-203-097

KNURÓW
�������� ����
������ ul.
Michalskiego, 1433 m2.

Tel. 0793-679-367

BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY, 1469
m2�����!"#$%�� Tel. 0793-679-367

@8�$@� GHIJ�8�I- ���	������ � K<
m2 Q��#/>R��C.H.U. PLANETA. 1 p.
Tel. 0793-679-367

&8)� (@�Z[�$��� ::\ m2, centrum 
�������� �����/�� �����	�����
�	��#���.osp. Tel.: 0793-67-93-67

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
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