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LODÓWKI, pralki, gwarancja 12
miesięcy, dojazd gratis, 81\741-11-38,
509-325-574
NAPRAWA: telewizory, wzmacniacze,
radia, telewizja cyfrowa. RTV-Serwis,
Matejki 10 (parking), 81\744-31-54,
602-424-207
NAPRAWY pralek - solidnie, tanio,
dojazd gratis, 81\740-22-75, 507-868-638
TELEWIZORY, anteny, ap. cyfrowe,
audio, kamery, magnetowidy, wieże.
Darmowa telewizja cyfrowa. Dojazd
gratis, 81\740-42-82, 601-237-374
TELEWIZORY, anteny, telewizja
cyfrowa, magnetowidy, wieże (Lublin,
okolice), dojazd gratis, 603-405-985,
503-600-739
TELEWIZORY, monitory, magnetowidy,
DVD, wieże - najtaniej, Wołodyjowskiego
4 (pawilon handlowy), 503-414-616
BUDOWLANO-REMONTOWE
AWARIE hydrauliczne, elektryczne,
udrażnianie kanalizacji, malowanie,
gładź, panele, glazura, terakota, wymiana
drzwi wejściowych, 667-403-686
Awarie hydrauliczne, elektryczne.
Udrażnianie kanalizacji,
601-351-338
BIAŁY montaż hydrauliczny, malowanie,
gładź, glazura, panele, zabudowa k-g,
nietypowe zlecenia, 534-230-441
Biały montaż, kompleksowe
wykończenie wnętrz, remonty
mieszkań, biur i domów, 721-6767-88
CYKLINOWANIE bezpyłowe,
lakierowanie, szpachlowanie, polerowanie
81-526-78-88, 510-698-110
CYKLINOWANIE bezpyłowe,
lakierowanie, szpachlowanie, polerowanie
81\459-14-16, 517-677-315
CYKLINOWANIE, układanie parkietów,
paneli, polerka, renowacje, lakierowanie,
olejowanie. Gwarancja, 690-196-177
Docieplenia budynków, elewacje,
kompleksowo, 506-123-602,
506-123-604
DOCIEPLENIA i wykończenia. Szybko
i solidnie. Docieplenia budynków, podbitki
dachowe, malowanie elewacji, płyty
k-g, gładzie, układanie płytek, glazura
i inne, prace remontowo-wykończeniowe,
789-220-819
DROBNE remonty: gładź, malowanie,
układanie paneli podłogowych itp. Tanio,
510-421-383

ELEKTRYKA, hydraulika, gładź,
malowanie, panele, glazura, składanie
mebli, zabudowa k-g, również nietypowe
zlecenia, 534-230-441
Glazura, gładź, malowanie,
adaptacja poddaszy, hydraulika,
www.itkaczyk.com.pl, 601-258-496
Glazura, terakota, hydraulika,
gładź, malowanie, panele,
elektryka - solidnie. Ceny
konkurencyjne, 606-710-913
GLAZURA, terakota, remonty, łazienki,
gładź, malowanie, panele - niedrogo,
solidnie, fachowo, duże doświadczenie,
503-955-648
Kompleksowe roboty remontowobudowlane lokali i mieszkań,
aranżacje wnętrz - krótkie terminy,
81\740-03-99, 508-565-652
MALOWANIE, glazura, terakota, gładzie,
panele, wykładziny, tapety. 81/524-41-14,
694-423-439
MALOWANIE, gładź, płyty g-k,
glazura, terakota, hydraulika, elektryka
- kompleksowo, materiały, gwarancja,
690-196-177
MONTAŻ karniszy, suszarek, żyrandoli,
szafek, mebli, zamków, ścianki działowe,
suﬁty podwieszane, malowanie,
hydraulika, elektryka, nietypowe zlecenia,
601-351-338
REMONTY, adaptacje od A do Z,
601-351-338
REMONTY, wykończenia wnętrz,
zabudowa płytami g-k, glazura, terakota,
malowanie, dachy, obróbki blacharskie,
krycie papą termozgrzewalną, remonty
dachów, docieplenie budynków,
docieplenie poddaszy, kostka brukowa,
adaptacje, 601-295-539
Złota rączka - awarie, naprawy,
remonty A-z, hydraulika, elektryka,
nietypowe zlecenia, 601-351-338
INSTALACYJNE
"Anteny" naziemne, satelitarne,
cyfrowe, instalacje, montaż,
doradztwo przed zakupem,
kompleksowe usługi, Cyfra+,
Cyfrowy Polsat, TNK, Trwam, 88751-43-51. Tanio!
A-Z Gazowe naprawiam: piecyki, piece sprzedaż, montaż nowych, uprawnienia.
81/467-01-66, 509-331-460
A-Z Gazowe naprawiam: piecyki, piece,
kuchenki - szybko, tanio, solidnie. 81/46705-36, 605-536-938
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GAZ, hydraulika, glazura, prace
również z doﬁnansowania przez PFRON,
krycie dachów papą termozgrzewalną,
501-035-412
GAZOWE PIECYKI, kuchenki naprawa, montaż, instalacje wod.kan.-gaz., HYDRAULIKA od A do
Z - uprawnienia,usługi kominiarskie,
694-947-382, 81/747-22-60
INSTALACJE elektryczne kompleksowo, pomiary, domofony.
691-100-051.
KOMPUTEROWE

STOLARSKIE
MEBLE na zamówienie - kuchenne,
biurowe, szafy, drzwi przesuwane, 602178-518, 81/748-60-55

Usługi z zakresu instalacji systemów alarmowych
oraz systemów monitoringu
Kontakt:
Usługi IT Piotr Miazek, tel. 603 166 170
ul. Adolfa Dygasińskiego 14

PRZYWÓZ drzewa, węgla, wywóz
gruzu, sprzątanie piwnic, strychów,
posesji, 81\751-84-15, 665-223-637

"21,ASIA, Lux Iza -wyjazdy-726-698-726

USŁUGI transportowe i nie tylko, także
przeprowadzki, 695-332-955

*KAROLINA, wyjazdy - 664-644-117

005987596

ŻALUZJE,

rolety materiałowe,
rolety dzień-noc, plisy, markizy,
moskitiery, rolety zabezpieczające
– montaż, naprawa.

81/526-97-18, 606-661-705

NIE
ZŁOMOWA
I SKUP
W
POJAZDÓ
- gwarantujemy
konkurencyjne ceny
- płacimy gotówką
- pojazdy odbieramy
własnym transportem
- wydajemy zaświadczenia
o zezłomowaniu pojazdu
- prowadzimy sprzedaż
części samochodowych

Pranie wykładzin, dywanów,
tapicerki, 503-385-615
SPRZĄTANIE biur i mieszkań, mycie
okien, pranie dywanów i tapicerki, www.
mikasprzatanie.pl. MIKA, 506-736-926
Sprzątanie kompleksowe
obiektów, tel. kom. 603-752-239,
www.sprzatanie.adamsuszek.pl
ZŁOM zakupię, wywiozę, przyjeżdżam
z wagą, 504-760-465

PRZEPROWADZKI - transport - szybko,
tanio, solidnie, 606-598-898

100/H, Abigejl, Chodźki, 518-08-48-70

TOWARZYSKIE
ZATRUDNIĘ
ATRAKCYJNĄ do współpracy, 667186-211

Aga, Nadia - wyjazdy 726-698-726
Agata 22 lata. Nowa, 512-948-014
AGATA, Marta, 781-684-043
AIDA, Kalina, 534-181-060
ALICJA, 601-735-616
ALKA Prywatnie. 24h, 609-517-106
ANDŻELIKA 24h, wyjazdy, 536-824-961
ANETA, wyjazdy, 781-747-103
Ania dyskretna, 518-840-280
ATRAKCYJNA 40-latka, 889-838-662

TOWARZYSKIE

ATRAKCYJNA 50-latka, 667-825-081
*ANIA, Ewa - wyjazdy - 664-644-117

BEATKA, 883-263-460

40-LATKA, 502-99-00-93

DOROTA. Centrum, 663-941-059

ALBIONA, 516-450-747

EWELINA, 512-689-054

ATRAKCYJNA, 516-752-856

ZŁOM-WTÓR

HELENA, LSM, 513-073-585

BASIA, 669-551-769

KRAŚNIK, ul.Kolejowa 58

IWONKA, 500-525-601

BEATKA, 668-701-707

tel.
kom.
kom.

JAGODA, prywatnie, 781-883-875

CZARNULKA, 575-869-831

KASIA, 603-576-783

EWELINA, 512-689-051

MONIKA, 518-490-860

KAROLINKA, raniutko, 512-036-654

NARUTOWICZA, 794-768-232

MARTA. Sympatyczna, 575-869-833

Ŧ 605 312 552

81 8252206
730 555 000
607 368 909

www.zlom-wtor.pl

Ola, 81/744-42-62

TURYSTYKA

WYCIECZKI
BUSY 8 i 20 miejsc, imprezy, wycieczki,
lotniska, tanio, 605-953-920
FRANKFURT, Wiesbaden, Mainz,
Bingen, Ingelheim. "KALC", 81\825-82-37,
501-779-121
Lato 2016 już w sprzedażyAtrakcyjne promocje.Rainbow
Tours,Lipowa 10/46, 81 53 222 56

MATRYMONIALNE

PRZEPROWADZKI
"A"P r z e p r o w a d z k i.81/74662-63

"ANIA Magda" Bronowice, 535-410-766

BEATA, Real, 512-92-80-70

PORZĄDKOWE
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerek
meblowych, samochodowych, verticali,
505-738-483

WIENIAWA, 883-927-232, 790-512-206

24 Jana i wyjazdy, 733-399-206
005948976

www.miazek.net

MONTAŻOWE

UROCZA blondynka, 501-829-109

ŻANETA, 885-213-554

INNE

• usuwanie awarii komputerowych
• serwisowanie sprzętu komputerowego
oraz peryferii
• usuwanie wirusów
• konfiguracja oprogramowania
• konsultacje
• konfiguracja oraz zabezpieczanie bezprzewodowych sieci Wi-Fi
• konfiguracja sprzętu sieciowego (routery,
access pointy, switche)
• oraz wiele innych

TERESA, 510-354-487

WERONIKA 26, 66-50-47-266

TOWARZYSKIE

TRANSPORTOWE

006067834

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
INFORMATYK
USŁUGI INFORMATYCZNE

RENA -24-letnie, najstarsze biuro
matrymonialne, 81\747-19-05,
663-919-260

JESTEŚ samotna, samotny? Chcesz
poznać kogoś, kto umili Ci samotne
chwile? Zadzwoń do Kącika Samotnych
Serc, 780-110-208 po południu

PAN dla Pań 24h, 81-566-93-95
REKLAMA

ULA, 515-983-602
UROCZA, brunetka, 500-005-932
006072388

Syndyk masy upadłości Anny Okońskiej, prowadzącej działalność
gospodarczą pod nazwą Anna Okońska NOVATOR Firma
Usługowo-Handlowa we Włodawie (sygn. akt IX GUp 45/15)
zaprasza do składania ofert na zakup z wolnej ręki ruchomości
objętych masą upadłości.
Szczegółowy wykaz składników przeznaczonych do sprzedaży
znajduje się pod adresem www.kancelaria-empe.pl w zakładce
oferty sprzedaży/sprzedaż z wolnej ręki.
Oferty pisemne, które powinny zawierać dokładne określenie
oferenta, wraz adresem i numerem telefonu kontaktowego,
określenie przedmiotu transakcji, oferowaną jednostkową
cenę nabycia netto, określenie sposobu i terminu płatności,
zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich podatków i kosztów
związanych z transakcją, należy składać na adres: Biuro syndyka,
ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, w terminie 14 dni od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 723 34 45 56.
Syndyk zastrzega sobie prawo do wybrania najkorzystniejszych
ofert oraz do skontaktowania się tylko z wybranymi oferentami.

