MEBLE NA WYMIAR, KUCHNIE, SZAFY, ZABUDOWY.
USŁUGI STOLARSKIE
www.mebletim.pl,
603-814-318, 506-103-729

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

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

TRANSPORT od 1-10 TON.
Węgiel, kruszywa, ziemia ogrodowa – ceny producentów! Tel.
667-413-700.

Pranie dywanów, wypoczynków, samochodów. Tanio i
solidnie. Tel. 793-690-513.

WĘGIEL WORKOWANY orzech,
eko-groszek, groszek. Dowóz
do Klienta. Telefon 515-191401.

Projektowanie architektury
wnętrz, aranżacje, wizualizacje,
nadzór. Zadzwoń pod nr tel:
509-094-482 a przyjedziemy
i przedstawimy naszą ofertę!
Zapraszamy – www.ConceptDecor.pl
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Stała lub dorywcza praca przy
roznoszeniu ulotek. Wysokie
zarobki. Tel. 32 235-11-64.

Firma Indyk-Śląsk w Wieszowej
zatrudni pracowników produkcyjnych i magazynowych.
Kontakt tel. 32 273-70-68
wew. 216.

PRZEPROWADZKI profesjonalnie. Wywóz starych mebli.
601-891-762.
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Natychmiast zatrudnię PRACOWNIKA DO PUNKTU SKUPU
ZŁOMU + obsługa placu.
Wymagania: prawo jazdy kat.
B (mile widziane C), obsługa
wózka, umiejętność pracy
w grupie, sprawny fizycznie,
niekarany. Oferty: Stalmet,
Knurów, ul. Wilsona 54 z (do
15.00) lub biuro@stalmet-skup.
pl

TAXpomiar.pl - pomiar
nieruchomości do podatku
od nieruchomości. Tel. 691984-050.

PRANIE DYWANÓW, czyszczenie tapicerki meblowej. Tel.
510-171-748 „PERFEKT”.

Zatrudnię panią do obsługi
skupu złomu (stanowisko
kasjerka wagowa). Miejsce
pracy Knurów, ul. Wilsona
54z. Tel. 515-191-401, biuro@stalmet-skup.pl. Oferty
można składać osobiście
lub drogą mailową.

KIEROWCÓW KAT C z Gliwic i
okolic zatrudnimy do transportu żywności na terenie Polski
Południowej. Tel. 506-099-928
maya.biuro@wp.pl

TANIE REMONTY ŁAZIENEK!
Woda-gaz-c.o. Cena 100 zł za
punkt. Tel. 518-279-091.

Obiady, dania regeneracyjne, sałatki: catering lub
na miejscu. Zespół Szkół
Ekonomiczno-Usługowych,
ul. Kozielska 1. Tel. 32 23176-32 w 112 lub 114.

E

Firmy z branży utrzymania
czystości poszukuje firmy
do mechanicznego odśnieżania dużych powierzchni
przy Centrum Handlowym
w Gliwicach. Kontakt; tel.
696-483-512.

SKUP ZŁOMU i metali kolorowych, demontaż konstrukcji
stalowych, ogrodzeń, pieców,
maszyn itp. Możliwość dojazdu
z wagą. Płatność gotówką,
bezpłatny transport.
Tel. 515-191-401.

Nowo Studio Urody Coco,
fryzjersko-kosmetyczne do każdego zabiegu makijaż dzienny
gratis! Opalanie natryskowe.
Sztabu Powstańczego 6, 115833-006.

R

FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA ZATRUDNI FACHOWCÓW
I POMOCNIKÓW. PODANIE +
CV PROSZĘ PRZESŁAĆ NA
ADRES: tombud.remonty@
interia.pl

REMONTY drobne i kompleksowe; kafelki, tapety, panele,
gipsy, drzwi, okna, elektryka,
gaz, wod-kan. 602-288-031 lub
32 279-01-49 po 20.00
www.grupa-remontowa.pl

ciąg dalszy ze strony 7

Zatrudnię konsultanta wysokie
wynagrodzenie bez doświadczenia. Tel. 519-746-353.
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ZAMIESZKAJ NA PIĘKNYM
OSIEDLU W GLIWICACH
Osiedle Miasto Ogród zrealizowane jest w zielonej części miasta u zbiegu ulic Kozielskiej i
Łabędzkiej w Gliwicach. To nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z 3 budynków trzykondygnacyjnych mieszczących po 12
mieszkań w każdym oraz 1-go budynku pięciokondygnacyjnego - 2 klatkowego mieszczącego
po 30 i 20 mieszkań w klatce.
Oferta obejmuje mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, tj. 39 m2,
46 m2, 55 m2, 57 m2, 63 m2, 73 m2, 77 m2, 85 m2, 92 m2 oraz
105 m2.

Ceny mieszkań kształtują się od 4 890,00 zł brutto/m2.
Każdy budynek posiada windę, a w części podziemnej znajdują się
miejsca parkingowe oraz pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo
wzdłuż osiedla dostępne są miejsca postojowe naziemne wyłącznie
dla gości mieszkańców. Pamiętaliśmy również o najmłodszych
mieszkańcach osiedla, dla których wykonany został plac zabaw
zlokalizowany w pobliżu fontanny, która jest motywem dekoracyjnym
osiedla.

ZOSTAŃ NASZYM KOLEJNYM ZADOWOLONYM KLIENTEM
BIURO SPRZEDAŻY NA TERENIE OSIEDLA:
ul. Kozielska (wjazd od ul. Łabędzkiej)
tel. 32 338 08 45, 609 537 141, 607 928 445
poniedziałek-piątek: 11–18, sobota 11–14

Do wykończenia budynków użyte zostały naturalne materiały takie
jak granit przy wjazdach do garaży, drewno olchowe na elewacji oraz
drewniane żaluzje przesuwne zamontowane na balkonach, które
są dodatkowym elementem ozdobnym budynków, jednocześnie
spełniających swoją podstawową funkcję. Elewacja budynków
idealnie wkomponowana jest w otaczającą osiedle przyrodę oraz
idealnie harmonizuje się z zaprojektowaną zielenią.
Teren osiedla został ogrodzony, obsadzony ogromną ilością drzew,
kwiatów oraz krzewów. Istnieje możliwość łączenia mieszkań w
poziomie oraz wykończenie mieszkań pod klucz przez poleconych
architektów wnętrz. W ofercie posiadamy również mieszkania
pokazowe, których aranżacja z pewnością pomoże naszym
przyszłym klientom wyposażyć nowo zakupione mieszkania.

tel. 32 338 08 45 ul. Bojkowska 59c 44-100 Gliwice www.radan.com.pl

