Przyjmę do sprzątania supermarketu. Wymagana ks.
sanepidu. Tel. 790-35-47-15,
691-82-47-15.

GABINET USG – 507-020-383;
32 230-39-78; www.poradnia.
zerniki.pl
Leczenie choroby alkoholowej,
dr Kurkiewicz, codziennie od
13-17, Zwycięstwa 63.

Stała lub dorywcza praca przy
roznoszeniu ulotek (od 7.00 do
15.00), wysokie wynagrodzenie. Tel. 32 235-11-64.
SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką,
bezpłatny transport. Tel. 515-191-401.

Zatrudnię: brukarzy, pomocników brukarzy, instalatorów
wod-kanalizacyjnych, operatorów koparko-ładowarki z
Gliwic, Zabrza i okolic. Tel.
500-013-649.

Dekodery, kina domowe,
magnetowidy sprzedam. Tel.
669-183-075 po 18.00.
DREWNO kominkowe, opałowe,
rozpałkowe. Tel. 517-031-680.
KUPIĘ UŻYWANE KSIĄŻKI.
ODBIORĘ OSOBIŚCIE. PŁACĘ
GOTÓWKĄ. Tel. 793-756-793.

Sporządzamy Świadectwa Energetyczne. Tel. 798-303-835.
Sufity podwieszane, panele,
gładzie, kafelkowanie, ocieplanie, tynki. Tel. 887-675-700.

Pracy szukam, grupa inwalidzka. Tel. 699-183-075. Po
18.00.

SZKŁO-TRANS-BUD, Wieczorka
23, 32 270-69-12, 602-526-868, www.zumi.pl, polecamy
drzwi, kabiny, ściany szklane,
lustra, oprawy obrazów, wykończenia wnętrz, remonty.
TRANSPORT 1,5 T, dł. 3,30
m. Mercedes Sprinter Blaszak.
Tel. 604-582-491.
TV LCD, kamery cyfrowe,
aparaty, DVD, SAT, AUDIOHIFI,
instrumenty muzyczne, AGD
–naprawa, elektronika – service. Korfantego 25. Te.(32)
231-03-09, 609-330-982, pon-pt. od 10 – 13 i od 15 do 18.
UTYLIZACJA rtv, agd, komputer - U NAS LEGALNIE!
www.utiko.com, tel. 32
231-37-59.

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

Zapraszamy do nowootwartego sklepu LEE i WRANGLER
w CH ARENA w Gliwicach.
Przyjdź do sklepu z tym
ogłoszeniem a otrzymasz
10% RABATU.
ZESPÓŁ MUZYCZNY, wesela,
festyny, dancingi i inne imprezy. Tel. 509-668-230.
Zwyżka 18 m, podejmę stałą
współpracę, ceny do uzgodnienia. 24 na dobę. Tel. 601-421-033.

Firma pielęgniarsko-opiekuńcza
zatrudni pielęgniarki i opiekunki. Tel. 696-043-400.
Firma zatrudni do telefonicznej obsługi klienta, bez
ograniczeń wiekowych,
studenci zaoczni. Gliwice,
tel. 32 445-08-61,: 62
GPRD w Gliwicach poszukuje majstra robót drogowych
na umowę o pracę.
Wymagane doświadczenie.
Tel. 32/ 234-06-94 od 8-14.
Kafelkarzy profesjonalistów z
doświadczeniem – łazienki. Tel.
506-340-013.
Malowanie od 2 zł/m2. Tapety,
gładź – 12 zł/m2. Panele,
podłoga – 10 zł/m2. Tel. 607-969-758.

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

Poszukuję ”Panny Dziedziczki z
L. Santos i R. de Falko”. Może
być na VHS w systemie Secam.
Tel. 699-183-075 po 18.00.

Lwów, Wilno, Wiedeń, Praga
www.mmk.travel.pl LAST MINUTE – Tunezja, Turcja, Egipt,
Grecja, Chorwacja i inne. Biuro
MMK Gliwice, Kaczyniec 7.
Tel. 32 238-95-32.
Sanatorium Truskawiec
autokar z Gliwic. MMK Biuro
Turystyczne, Kaczyniec 7. Tel.
32 231-28-88.

2.500 zł. Daewoo Tico, 1996
r., 800 cm + GAZ. Stan dobry,
uszkodzone lewe przednie
drzwi. Tel. 510-170-946.

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

Czynne od poniedziałku
do czwartku, 13-20.00,
piątki 8.12.00
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Auto naprawa KONDOR. Samo-
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Wymiana oleju, klocki,
tarcze: Daszyńskiego 208
G, czynne 8-17.00, sob. 9-14.00. 601-971-701.

R

CENTRUM ODCHUDZANIA
– UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNĄ
KONSULTACJĘ. Tel. 32 331-50-14.

R

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

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

WĘGIEL WORKOWANY orzech,
eko-groszek, groszek. Dowóz
do Klienta. Tel. 515-191-401.
Zespół Muzyczny No
Name: wesela, bankiety,
studniówki, bale, imprezy
integracyjne, festyny.
www.nonameband.prv.pl
Tel. 506-151-881.

AUTOSKUP całe, rozbite - gotówka. Tel. 517-986-462.

Kupimy książki, stare pocztówki, stare zdjęcia, monety,
odznaczenia, zegary, zegarki,
obrazy. Tel. 32 238-25-11.
Księgarnia Ossolineum. Gliwice, ul. Matejki 2.

Szafy z drzwiami suwanymi,
kuchnie, usługi. Tel. 501-806-017, www.rochell.pl.
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chody japońskie i europejskie.
Sprowadzanie samochodów na
zamówienie. Gliwice, Dworcowa 60. Tel. 032 231-22-69.
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ciąg dalszy ze strony 10

Ciężki los
kierowcy
Chcia³em zwróciæ
uwagê na problem,
jaki spad³ na kierowców po wprowadzeniu
kontroli biletów
w gliwickiej komunikacji miejskiej - pisze w
liście do redakcji jeden
z naszych Czytelników.
Od pewnego czasu mno¿¹ siê
pozwy przeciwko kierowcom,
którzy zwrócili komuœ uwagê
za brak biletu lub nie wpuœcili
do autobusu. Nie w¹tpiê ¿e
czêœæ kierowców faktycznie
bywa niemi³a ale to nie jest
zasada, a pasa¿erowie te¿
naprawdê bywaj¹ bezczelni i czêsto jeżdż¹ na gapê,
pokazuj¹ niewa¿ne bilety
miesiêczne, lub pokazuj¹ bilet
kierowcy a nie kasuj¹.
Sta³o siê tak, ¿e kierowca nie
mo¿e zainterweniowaæ w ¿adnej sytuacji a pomimo to musi
sprawdzaæ bilety.
Sam osobiœcie znam przypadek, gdzie osoba, która
zosta³a upomniana, ¿e nie
skasowa³a biletu, nas³a³a na
kierowcê kontrolê policyjn¹,
kierowca by³ trzeŸwy, wszystko by³o w porz¹dku, wiêc
pojecha³ dalej, a za parê tygodni dosta³ wezwanie do
s¹du w sprawie przyciœniêcia
drzwiami owej kobiety.

Listy
od
Czytelników

Odby³a siê sprawa typu „s³owo
przeciwko s³owu“ - s¹d jednak
wzi¹³ stronê „pokrzywdzonej“
i na naprawdê mi³ym i ¿yczliwym kierowcy ci¹¿y grzywna
niewiele mniejsza ni¿ jego
miesiêczna pensja.
Ponoæ w PKM-ie takie sytuacje od czasu wprowadzenia
kontroli nie s¹ niczym nadzwyczajnym. Jednak gliwicki PKM
ani zwi¹zki zawodowe nie
gwarantuj¹ pomocy prawnej
a na niektórych pracownikach
ci¹¿¹ nawet parotysiêczne
grzywny.
Nie chcê tu podawaæ nazwisk
bo kierowca ten naprawdê
jest zdo³owany ca³¹ t¹ spraw¹
i nie chcia³ siê ujawniaæ. Jednak chcia³em zasygnalizowaæ,
jak to wygl¹da z drugiej strony, bo ostatnio kierowcy i
komunikacja miejska s¹ na
widelcu w lokalnych mediach,
nie tylko z powodu wprowadzenia kontroli ale równie¿
nieszczêsnych
tramwajów.
Wszyscy chêtnie pokazuj¹, ¿e
jakiœ autobus siê zepsu³ lub
jest brudny ale nikt nie chce
pokazaæ drugiej strony medalu. A w naszym kraju jazda
bez biletu nie jest uwa¿ana za
kradzie¿ tylko za tzw. „dobr¹
polsk¹ zaradnoœæ“.
Pozdrawiam
P.S.

