
Sprzedam BRYKIET, DREWNO 
rozpałkowe. Tel. 603-549-140, 
32 238-77-92.

Za pokój zaopiekuję się osobą 
chorą i samotną. Tel. 692-177-
-005.

ABARD ABSOLUTNIE auto każ-
de kupię, dojadę, gotówka. Tel. 
32 622-72-72, 605-46-63-70.

AUTOSKUP całe, rozbite - go-
tówka. Tel. 517-986-462.

AUTOSKUP - kupię każdy samo-
chód osobowy i dostawczy. Tel. 
660-476-276, 32 793-94-11

SKUP SAMOCHODÓW, całe, 
rozbite, skorodowane. Holowa-
nie GRATIS. Tel. 503-960-971, 
32 236-50-17.

Wymiana oleju, klocki, 
tarcze: Daszyńskiego 208 
G, czynne 8-17.00, sob. 9-
-14.00. 601-971-701.

MMK Gliwice, Kaczyniec 7. 
Tel. 32 238-95-32.

Senatorium Truskawiec autokar z Gliwic. 
MMK Biuro Turystyczne, Kaczyniec 7. Tel. 
32 231-28-88.

Wisła – całoroczny wypoczy-
nek, zaprasza O.W. „KON-
TAKT”. Tel. 606-908-202, 033 
855-16-08 (38).

Czynne od poniedziałku 
do czwartku, 13-20.00,          
piątki 8.12.00

GABINET USG – 507-020-383; 
32 230-39-78; www.poradnia.
zerniki.pl

DREWNO – kominkowe, opało-
we, rozpałkowe. Tel. 517-031-
-680.

KUPIĘ UŻYWANE KSIĄŻKI. 
ODBIORĘ OSOBIŚCIE. PŁACĘ 
GOTÓWKĄ. Tel. 793-756-793.

Kupimy książki, stare pocz-
tówki, stare zdjęcia, monety, 
odznaczenia, zegary, zegarki, 
obrazy. Tel. 32 238-25-11. 
Księgarnia Ossolineum. Gliwi-
ce, ul. Matejki 2.

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

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, kafelkowanie, gła-
dzie, panele, malowanie i inne. 
Euro-Tech, 602-372-982.

REMONTY POD KLUCZ!!! 
Tanio i solidnie.            
www.remonty-zabrze.pl    
Tel. 664-732-589

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

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.

Sporządzamy Świadectwa Ener-
getyczne. Tel. 798-303-835.

Sprzątanie mieszkań, biur, my-
cie okien. Tel. 798-923-118.

STOLARNIA Sośnica – Wielicka 
34; meble kuchenne, szafy na 
każdy wymiar. Tel. 511-399-
-173.

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

SZKŁO-TRANS-BUD, Wieczorka 
23, 32 270-69-12, 602-526-
-868, www.zumi.pl, polecamy 
drzwi, kabiny, ściany szkalane, 
lustra, oprawy obrazów, wykoń-
czenia wnętrz, remonty.

TRANSPORT 1,5 T, dł. 3,30 
m. Mercedes Sprinter Blaszak. 
Tel. 604-582-491.

TRANSPORT CIĘŻKI do 15 
T, dł. 12 m, samochodem z 
hydrauliczną płytą i wciągarką. 
Tel. 601-403-385.

UTYLIZACJA rtv, agd, kom-
puter - U NAS LEGALNIE! 
www.utiko.com, tel. 32 
231-37-59.

WESELA, STUDNIÓWKI, Film 
– Foto www.Videwoj.pl tel. 
693-592-951, 32 279-31-29.

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

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

Zapraszamy do nowootwarte-
go sklepu LEE i WRANGLER 
w CH ARENA w Gliwicach. 
Przyjdź do sklepu z tym 
ogłoszeniem a otrzymasz        
10% rabatu.

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

ZESPÓŁ MUZYCZNY, wesela, 
festyny, dancingi i inne impre-
zy. Tel. 509-668-230.

Agencja Nieruchomości 
NITKA & CZAPLA zał. 1982r. 
oferuje współpracę w charak-
terze agenta nieruchomości            
w biurach w Gliwicach, Zabrzu 
i Pyskowicach, osobom w 
wieku 30-45 lat, z wyższym 
wykształceniem. Oferty wraz z 
CV kierować e-mailem na adres 
adam@nitka.com.pl

Firma pielęgniarsko-opiekuńcza 
zatrudni pielęgniarki i opiekun-
ki. Tel. 696-043-400.

Firma poszukuje osób 
niepełnosprawnych do działu 
czyszczenia technicznego. 
Wymagane prawo jazdy. 
Praca na wysokościach, 
sprzątaczki. 32 729-80-47.

GPRD w Gliwicach poszuku-
je majstra robót drogowych 
na umowę o pracę. 
Wymagane doświadczenie. 
Tel. 32/ 234-06-94 od 8-14.

Przy prowadzeniu toalety, eme-
rytka, rencistka potrzebna. Tel. 
516-244-355.

Przyjmę do sprzątania su-
permarketu. Wymagana ks. 
Sanepidu. Tel. 790-354-715, 
691-824-715.

TELEMARKETING – umowa o 
pracę, 8.00-16.00, Gliwice, 32 
445-08-61. 

Kierowca, kat. B, szuka pracy 
na terenie Gliwic i okolic. Tel. 
516-872-487. 

Pracownik budowlany: gipsy, 
tynki maszynowe, docieplenia 
– podejmie pracę w Gliwicach. 
Tel.  784-657-217.

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

Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga 
www.mmk.travel.pl LAST MI-
NUTE – Tunezja, Turcja, Egipt, 
Grecja, Chorwacja i inne. Biuro 
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Nawet 700 osób znajdzie 
zatrudnienie w gliwickiej 
fabryce Opla, w zak³adzie 
w³aœnie rozpocz¹³ siê na-
bór pracowników.

Przyjêcia maj¹ zwi¹zek z po-
nownym uruchomieniem trze-
ciej zmiany.

W listopadzie wprowadzono 
system dwuzmianowy. Ko-
nieczne by³o ograniczenie pro-
dukcji ze wzglêdu na sytuacjê 
na rynku œwiatowym. Obecnie 

sytuacja siê zmienia i decyzj¹ 
dyrekcji ponownie uruchomio-
na zosta³a trzecia zmiana. 

Opel szuka przede wszystkim 
pracowników do dzia³ów pro-
dukcyjnych i operatorów wóz-
ków wid³owych. Proces rekru-
tacji sk³ada siê z kilku etapów. 
Zatrudnieni rozpoczn¹ pracê w 
fabryce w od po³owy kwietnia 
tego roku. Od zaraz potrzebne 
s¹ jednak osoby do pracy na 
stanowiska specjalistyczne w 
tym utrzymania ruchu...
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.. Koniec kryzysu? 

Opel będzie zatrudniał


