
ABS,  c.z. itd. Tel. 0-510-170-
-946

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

AUTOSKUP gotówka, 24h, 
całe, uszkodzone. Tel. 0-517-
-986-462.

AUTOSKUP - kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
0-660-476-276, 032 793-94-11

Skupujemy całe, skorodowane, 
rozbite, do wyrejestrowania 
- transport gratis. Natychnia-
stowy przyjazd, gotówka. Tel. 
0-511-304-097, 0-792-633-
-541, 032 236-50-17.

Skup starych, uszkodzonych, 
powypadkowych. Transport 
GRATIS. Tel. 0-667-657-637.

WYNAJEM SAMOCHODÓW DO-
STAWCZYCH. 0-793-607-685, 
www.rix-car.pl

Spłonęło mieszkanie, nieubezpieczone. 
Proszę o wsparcie finansowe i materialne, 
potrzebne drzwi z szybami; tel. 781-790-
-459

Sprzedam garaż murowany o 
pow. 18 m2, przy ul. Kow-
nackiej w Łabędach. Tel. 032 
301-16-54.

Sprzedam kompletny sprzęt dla alpinisty, 
do pracy na wysokościach; tel. 507-114-
-753

Sprzedam: LDM - 2x300 W. Combo git. 
Roland - 60 W. Gitara solowa Ibanez. Tel. 
0-507-742-939.

3.900 zł. Renault Laguna 2.0 
1994 r., El. szyby, lusterka, 
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Chcia³byœ przygarn¹æ któregoœ z tych psiaków? Czekaj¹ 
na Ciebie w Schronisku dla Zwierz¹t, w Gliwicach-Soœnicy 
przy ul. Wschodniej. 
Telefon kontaktowy: (032) 305-09-43. Schronisko czyn-
ne jest codziennie (oprócz niedziel i dni œwi¹tecznych), 
w tygodniu od 10.00 do 16.00, w soboty od 10.00 do 
15.00.

Zwierzaki szukają 
nowego domu

„Misiek jest po prostu uroczy” 
– tak mówi¹ o nim pracownicy 
schroniska. Ten du¿y, m³ody 
pies bêdzie du¿¹ pociech¹ dla 
swoich nowych w³aœcicieli. Jest 
³agodny i bardzo pogodny.

Anda to starsza suczka, 
owczarek niemiecki. W schro-
nisku mieszka od dwóch lat 
i bardzo potrzebuje domu na 
stare lata.

Puszek trafi³ do schroniska kilka 
tygodni temu. To ma³y i bardzo 
grzeczny piesek. O tym, ¿e jest 
naprawdê œliczny nie trzeba chy-
ba nikogo przekonywaæ. Mamy 
nadziejê, ¿e szybko znajdzie 
nowy, dobry dom.  

modu³ reklamowy
t
kosztuje tylko

ej wielkoœci

78z³
netto

Szczegó³y na
www. .plrynkowy


