
Zatrudnię na stanowisko kie-
rowca kat. „B” i „C” + obsługa 
placu na punkcie skupu złomu. 
F.H.U. Stalmet, Knurów, ul. 
Wilsona 542, tel. 515-191-
401.

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

Kupię radia, wzmacniacze, 
kolumny, itp. Kolejki PIKO, HO, 
TT, itp. Tel. 607-912-559.

Kupię stare skrzypce, również 
do naprawy. Tel. 506-289-229.

KUPIĘ UŻYWANE KSIĄŻKI. 
ODBIORĘ OSOBIŚCIE. DOBRZE 
ZAPŁACĘ. Tel. 793-756-793.

Kurs Wychowawcy Kolonii 
organizuje Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci. Tel. 501-371-146, 
725-110-205. tpdgliwice@op.pl

Sprzedam TV LG na gwarancji, 
plazma 37 cali. Cena do uzgod-
nienia. Tel. 32 270-24-87.

Sprzedam Suzuki Swift, 2003 
r., 1.0, przebieg 81000 km,  
1 właśc. Tel. 691-423-852.

AAAUTO SKUP za gotówkę. 
Płacimy najwięcej. Dojazd 
gratis. Tel. 509-046-998.

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

Kupię auto, skorodowane, rozbi-
te, do wyrejestrowania. Tel. 32 
236-50-17, 506-404-402.

Skupujemy całe, rozbite, sko-
rodowane, do wyrejestrowania. 
Transport gratis. Tel. 667-657-
637.

Wypożyczalnia samochodów 
RENT A CAR. Cena od 65 zł 
za dobę!!! Gliwice, ul. Dwor-
cowa 60, tel. 32 252-14-50, 
kom. 601-472-819

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

Transport-koparka: piasek, 
żwir, ziemia, gruz, kamień, 
kruszywa drogowe. Tel. 605-
895-507.

Usługi projektowe. Tel. 508-
373-068.

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

Wywóz starych mebli sprzętu 
rtv agd oraz wszystkiego co 
zbędne likwidacja mieszkań 
piwnic strychów tanio solidnie 
503-992-431.

Zespół NoName; wesela, 
imprezy okolicznościowe, 
www.nonameband.pl  
tel. 506-151-881.

Agent ochrony – kurs do 
licencji, raty, praca. Tel. 32 
203-27-01, 605-294-324, 630-
934-642.

Firma MB Profil przyjmie do 
pracy kurierów do roznosze-
nia ulotek na terenie Gliwic 
i Zabrza, Tel. 507-105-629 
(dzwonić w godz. 7-14).

KSIĘGOWY oraz SAMODZIELNY 
KSIĘGOWY. Od kandydatów 
oczekujemy: wykształcenia 
wyższego, doświadczenia w 
księgowaniu spółek prawa 
handlowego.CV na adres 
zbigniew@nosiadek.com lub 

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

ciąg dalszy ze strony 10 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 
38a/111

Pilnie potrzebna pani na bufet 
gastronomiczny na strefie G-ce. 
Kon. 792-650-518.

POMOCNICY ZABRZE: Mycie 
okien, robienie zakupów, opie-
ka nad zwierzętami, inne. Tel. 
792-096-924, www.pomocnicy-
-zabrze.pl

Profesjonalne zarządzanie 
wspólnotami mieszkaniowy-
mi - licencja. Tel. 606-880-
807.

Przyjmę osoby do sprzątania 
hipermarketu (wymagana ks. 
sanepidu). Tel. 790-354-715, 
691-82-47-15.

Roznoszenie ulotek 7 zł/h, 
płatne po tygodniu pracy. Tel. 
664-839-885.

Polski Związek Wędkar-
stwa w Gliwicach, Koło 
nr 13 organizuje szkółkę 
wędkarską dla młodzieży w 
wieku 10-16 lat. Półtorago-
dzinne zajęcia, począwszy 
od 14 stycznia aż do kwiet-
nia, będą odbywały się w 
każdy piątek o godzinie 
16.00 w kole PZW Gliwice 
przy Jagiellońskiej 16. 

Podczas trwania szkółki, 
uczestnicy nie tylko zapo-
znają się z teoretycznymi, 

ale także praktycznymi 
podstawami wędkarstwa, 
co doskonale przygotuje 
ich do egzaminu na kartę 
wędkarską. 

Propozycja jest o tyle cie-
kawa, że uprawnienia te 
można zdobyć bezpłatnie, 
a dodatkowo zapewnione 
jest uczestnictwo w zawo-
dach wędkarskich. Wszel-
kie informacje udzielane 
są pod numerem telefonu 
508-636-009.

Zostań prawdziwym 
wędkarzem
Jesteś zafascynowany wędkarstwem  
i chcesz zdobyć stosowne uprawnienia?  
Teraz możesz je uzyskać nieodpłatnie. 


