
19.800 zł. Fiat Ducato 
(blaszak), 2.8 Diesel, 2002r., 
3-os. + 2, bezwypadkowy, 
srebrny, sprowadzony, zareje-
strowany, hak. Tel. 0-601-487-
-654. 

Auto naprawa KONDOR. Samo-
chody japońskie i europejskie. 
Sprowadzanie samochodów na 
zamówienie. Gliwice, Dworco-
wa 60. Tel. 032 231-22-69.

Auto skup, sam. osobowe i 
dostawcze. Gotówka od ręki, 
całe, rozbite. Tel. 0-665-888-
-777.

AUTOSKUP - kupię każdy 
samochód osobowy i dostaw-
czy. Tel. 0-660-476-276, 032 
794-94-11

Lublin 3, max wysoki, okazja! Pojemność 
2417, moc 635 KW, rok pord. 2000; tel. 

504-255-404

Niezależny serwis samocho-
dów dostawczych Lublin, 
Fiat, Ford, Citroen, Peugeot. 
Faktury VAT, gwarancja. 
Gliwice, ul. Kozłowska 13-
-28, tel./fax 32/ 270-50-47 
lub 32/ 237-62-45. Mobile 
0-603-325-853.

SKUP: stare, skorodowane, 
rozbite, uszkodzone. Transport 
gratis. Tel. 0-667-657-637.

SKUPUJEMY całe, skorodowa-
ne, rozbite, do wyrejestrowa-
nia - transport gratis. Natych-
miastowy przyjazd. Gotówka. 
Tel. 0-511-304-097.

Nowo otwarty JUBILER 
zaprasza! Promocyjne 
ceny, szerokie wzornictwo. 
Gliwice, Dolnych Wałów 1.    
Tel. 0-601-091-171.

Ocieplenia – profesjonalnie, 
bez efektu widocznych koł-
ków. Tel. 0-793-689-955.

Ocieplenia, renowacje, malo-
wanie budynków. Tel. 0-607-
-969-200.

Odśnieżanie – posesje, chodni-
ki, dachy, brukarstwo, usługi 
ogólnobudowlane. Tel. 0-514-
-109-800 lub 0-514-109-700. 
Cały Śląsk.

ONYX – Usługi Remontowe, 
wykończenia wnętrz, kafelko-
wanie, gipsy, regipsy, gładzie, 
malowanie, instalacje wod-
-kan. Tel. 0-512-284-713.

Piecyki gazowe-naprawa 517-067-283

Pomoc - stwierdzenie 
nieważności małżeństwa 
kościelnego. Med-Arb-Kan.
Tel. 0-603-470-046.

Profesjonalna organizacja spo-
tkań biznesowych, konferen-
cji, szkoleń. AZ-EVENTS, Tel. 
0-669-629-911, 032 273-58-
-88 www.az-events.com.pl

PRZEPROWADZKI „Machoń” 
Kompleksowo: PRZEWÓZ 
- pianin; fortepianów; kas 
pancernych; antyków. WY-
WÓZ starych mebli; gruzu. 
UTYLIZACJA sprzętu AGD; 
RTV. Tel. 0-698-349-219, 
032 279-0402

Remonty biur i mieszkań. 
Szybko i solidnie. Tel. 0-885-
-541-520.

Remonty drobne i komplekso-
we, kafelki, tapety, panele, 
gipsy, drzwi, okna, elektryka, 
gaz, wod-kan. Tel. 032 279-
-01-49, 0-602-288-031 www.
grupa-remontowa.pl

Remonty klatek schodo-
wych, malowanie, tapeto-
wanie, gipsy, panele. Tel. 
230-59-52, 0-606-463-883.

Remonty mieszkań, gładzie, 
tapetowanie, malowanie. Tel. 
0-791-620-248.

Renowacja mebli tapicerowanych u klien-
ta w domu 510 385 005 Po 20.00

RTV naprawa domowa. Tel. 
032 279-42-79, 0605-285-
-957.

Serwis i modernizacja kompu-
terów UNINET, ul. Raciborska 
1, I p. Tel. 032 231-43-83.

SKUP ZŁOMU i metali koloro-
wych, demontaż konstrukcji 
stalowych, ogrodzeń, pieców, 
maszyn itp. Możliwość 
dojazdu z wagą. Płatność 
gotówką, bezpłatny trans-
port. Tel. 0-515-191-401                 
www.stalmet-skup.pl

Sprzątanie generalne, bieżące, mycie 
oien; tel. 507-549-033

Systemy alarmowe, telewizja 
przemysłowa, domofony, ante-
ny TV. Tel. 0-665-803-424.

Szkolenia, profesjonalnie, Stowarzyszenie 
Księgowych, Gliwice; tel. 032 231-78-13

Ślub, wesele DVD + Foto 
drukowane albumy VIDEWOJ. 
Tel. 0-693-592-951, 032 279-
-31-29.

TRANSEKOTEAM Flot – węgiel 
KWK Knurów, Eko groszek, 
kruszywa. 1-10 Ton. Tel. 0-
-667-413-700.

Transport samochodem 
dostawczym, możliwa stała 
współpraca. Tel. 0-790-404-
-283.

Transport towarów i mebli do 
1,5 tony. Tel. 0-793-68-99-55.

Umyję dokładnie okna tel. 507-549-033

Usługi transportowe, przewóz 
towarów, mat. budowlanych 
od 1 do 6 Ton. Tel. 0-515-
-191-401.

UTYLIZACJA SPRZĘTU 
ELEKTRONICZNEGO                             
www.utiko.com,             
tel. 032 231-37-59

Włoski/ francuski – korepety-
cje - tłumaczenia- absolwent-
ka filologii romańskiej Tel. 
032 234-05-10, 502-271-669.

Wodno-Kanalizacyjne, CO + 
udrażnianie zatkanych rur. 
Przeróbki itp. 0-661-144-147.

Zespół muzyczny – wesela 
oraz inne imprezy okoliczno-
ściowe. Tel. 0-519-484-206.

Zespół muzyczny NO NAME, 
www.nonameband.prv.pl, 
wesela, bankiety, itp. Tel. 0-
-506-151-881.

A&P Construction zatrudni 
pracowników ogólnobudowla-
nych na wnętrza. Tel. 0-506-
-462-593.

Bez opłat wstępnych! Radio Taxi DRAGON 
przyjmie w ramach współpracy na b. 
korzystnych warunkach taksówkarzy po-
siadających licencję. Tel. 0-602-121-528.

Hurtownia zatrudni handlowców do pracy 
w terenie, Gliwice tel. 032 778-21-78

Konsultantka ds. obsługi 
klienta w sklepie ERA w 
Zabrzu. Osoby zainteresowane 
podjęciem pracy prosimy o 
przesłanie swojego CV ze zdję-
ciem na adres: firma1@vp.pl

Operatywnych emerytów I rencistów 
zatrudnimy Gliwice tel. 032 778-21-78

Zatrudnię osoby do roznosze-
nia ulotek w rejonie Gliwic. 
Praca stała bądź dodatkowa. 
Tel. 0-500-018-060, 032 775-
-58-88, biuro@mbprofil.pl

Emeryt – dyspozycyjny, dyskretny, samo-
chód; tel. 608-065-260

Główna księgowa spółki z.o.o wnioski 
unijne, certyfikat PIT tel. 032-270-07-96, 
0602667314 

Opieka nad dzieckiem, tel. 695-187-168

Rencistka 59 lat, prasowanie, sprzątanie, 
tel. 661-787-103

Zaopiekuję się starszą osobą lub 
dzieckiem na terenie Gliwic; tel. 0-667-
-577-001

R E K L A M A . . . . . . . . . . . . . . . . .

ciąg dalszy ze strony 12

Bilety autokarowe, lotnicze, 
wczasy, wycieczki, obozy, 
kolonie, kraj i zagranica. Co-
dziennie Last Minute. Zabrze, 
Wolności 269. Tel. 032 370-
-26-33 Top-Tur.

Kursy pilotów wycieczek MMK Biuro 
Turystyczne Gliwice, Kaczyniec 7, tel. 
231-28-88

Sanatorium Truskawiec, autokarem z 
Gliwic, MMK Biuro Turystyczne Gliwice, 
Kaczyniec 7, tel. 231-28-88

Fizykoterapia, rehabilitacja, masaż; Gabi-
net Bytom, Nowa 56, tel. 607-402-071

Masaże lecznicze, kinezyterapia w domu 
pacjenta; tel. 506-390-940

Terapeuta dziecięcy (ADHD, 
dyslekcja, różne niepełno-
sprawności). Tel. 0-662-814-
-310.

Wartościowe produkty poprawiające zdro-
wie i sylwetkę Herbalife; tel. 695-187-168

Drewno kominkowe z dosta-
wą. Tel. 0-787-969-057.

Klatkę na papużki, używaną z osprzętem 
tanio sprzedam 25 zł, tel. 506-555-376

Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny. Klocki lego. Kolejki 
elektryczne. Tel. 0-607-912-
-559.

Masaże, sauna, odchudzanie, 
łóżka, rekondycyjne doradztwo 
życiowe. Tel. 0-662-814-310.

Na ulicy Warszawskiej znaleziono małą, 
czarną suczkę w plamki; tel. 032 279-
-25-27

Nowy sprzęt siłowy sprzedam tel. 781-
-790-459

Skup antyków, staroci, stare 
militaria, książki i wiele in-
nych. Tel. 0-790-467-020.

Sprzedam biurko do komputera  i fotel 
tel. 032-331-60-50

Sprzedam komplet wypoczynkowy mało 
używany w dobrym stanie. Sofa rozkłada-
na 3-osobowa, dwa fotele z szufladami. 

Kolor niebiesko-żółty. Tel. 0-508-145-905

Sprzedam pług lemke (3+1), 
amazone D7 (3m). Tel. 032 
333-46-50.

Sprzedam tanio suknię ślubną, wózek 
dziecięcy, fotelik samochodowy; tel. 

500-656-653
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W kazdej firmie 

Lista ulic objętych 
BEZPŁATNĄ DYSTRY-
BUCJĄ Informatora 
Rynkowego:

Barlickiego, Basztowa, Białej 
Bramy, Bytomska, Dolnych 
Wałów, Dworcowa, Górnych 
Wałów, Grodowa, Jana Paw-
ła II, Kaczyniec, Kościelna, 
Krupnicza, Krótka, Matejki, 
Mikołowska, Plac Inwalidów 
Wojennych, Plac Piastów, 
Plac Piłsudskiego, Plac 
Rzeźniczy, Plebańska, Pod 
Murami, Raciborska, Rynek, 
Szkolna, Średnia, Studzien-
na, Tkacka, Wieczorka, Wod-
na, Wysoka, Wyszyńskiego, 
Zwycięstwa.

Dystrybucja obejmuje rów-
nież punkty znajdujące się 
przy ulicach niewymienio-
nych na liście, o ile te punkty 
znajdują się w odległości nie 
większej niż 50 metrów od 
ulic objętych bezpłatną dys-
trybucją.
Co należy zrobić, żeby 

nasz kurier dostarczył 
do firmy każde wydanie 
Informatora?
Należy pod numerem telefo-
nu (032) 230-84-51 zgłosić 
firmę na naszą listę dystry-
bucyjną (od poniedziałku do 
piątku w godz. 10-17.00). 
Należy podać adres, nazwę 
firmy, NIP oraz nazwisko i 
numer telefonu osoby doko-
nującej zamówienia.

Zamówienie i dystrybucja 
są BEZPŁATNE. Wydawca 
Informatora Rynkowego nie 
pobiera ŻADNYCH opłat z 
tytułu zgłoszenia czy dostar-
czenia gazety.

Akcja DYSTRYBUCJI rozpo-
czyna się we wrześniu, ale 
już dzisiaj można wpisać się 
na naszą listę.

*) przy jednej z wymienionych niżej 
ulic/placów lub znajdujących się 
w odległości do 50 metrów od uli-
cy/placu wymienionego na liście. 
Dotyczy firm, które zamówią dys-
trybucję.

Informator Rynkowy już od 11 lat do-
stępny jest w największej w Gliwicach 
i Zabrzu sieci gazetników. Ale to nie 
wszystko! Nasi kurierzy już od września 
2008 bezpłatnie dostarczają KAŻDE bie-
żące wydanie Informatora Rynkowego 
pod adres WSZYSTKICH PODMIOTÓW 
GOSPODARCZYCH działających (zareje-
strowanych lub posiadających placówkę) 
w centrum Gliwic* 

Bezpłatna dostawa Informatora pod wskazany adres

w centrum Gliwic


