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O TYM WARTO PAMIÊTAÆ
W OKRESIE

ŒWI¥TECZNO - NOWOROCZNYM
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DOCIEPLANIE BUDYNKÓW - TO SIÊ OP£ACA

Pszczyńska 12abcd

Pszczyńska 36-36a

Pszczyńska 42-42a

Pszczyńska 26-26a

Kochanowskiego 25-29a

Kochanowskiego 31-33a

Kochanowskiego 35a

Centaura 13-19

Centaura 21-31
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Zużycie ciepła przed i po ociepleniu w wybranych budynkach
w latach 2010-2013
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Jowisza 1-7

Kopernika 81-91

Galaktyki 3-4  Andromedy 10-20

Andromedy 2-8

Saturna 2-4

Gwiazdy Polarnej 36-40
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ZALEGASZ Z OP£ATAMI?
MO¯ESZ STRACIÆ MIESZKANIE!
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ZAPROŒMY SAMOTNEGO S¥SIADA NA WIGILIÊ

NIE ZAPOMINAJMY O NASZYCH STARSZYCH,
SAMOTNYCH S¥SIADACH
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WYBIERZ SWÓJ AZART

    
   
       
      
      
   
     
   
    
       
    
     
  

     
     
    
    
     
   
  
     
     
    

     
     
     

    
    

    
     
     
    
     
    
      
    
    
     
 

     
     

    
     
     

IMPERIUM Telecom
Czesław Chlewicki

z siedzibą w Gliwicach
przy ul. Floriańskiej 25

UPC Polska Sp. z o.o.
 z siedzibą w Warszawie
przy Al. Jana Pawła II 27

Programy naziem-
nej telewizji cyfro-
wej DVB-C

Lokalizacja Os. Zubrzyckiego, Śródmieście Os. Zubrzyckiego, Sikornik, Śródmieście, Kopernika,
Sztabu Powstańczego

IMPERIUM INFO, TVP HISTORIA, TV TRWAM,
ESKA TV, TV PULS, PULS 2, CNN,TTV, PROGRAM
LOKALNY, TVP 1, TVP 2, TVP 3, POLSAT, TVN, TV
POLONIA, ITV, TV BIZNES, TVN 7, POLSAT SPORT
NEWS, TV 4, TELE 5, TVSILESIA, REBEL TV

TVP1, TVP2, POLSAT, TVN, TV4, TV PULS,
TVS, TVT, TVP POLONIA, TVP KATOWICE,
GALERIA UPC

Programy analogo-
we

TVP 1 HD, TVP1, TVP 2, TVP 2 HD, TVP INFO,
ESKA TV, TTV, POLO TV, ATM ROZRYWKA, POL-
SAT, POLSAT SPORT NEWS, TVN, TVN 7, TV 4,
TV PULS, TV PUSL 2, TV 6, TVP INFO, TVP POLO-
NIA, TVP KULTURA, TVP HISTORIA, IMPERIUM
INFO HD, PROGRAM LOKALNY HD, TV TRWAM,
TV SILESIA

Programy naziem-
nej telewizji cyfro-
wej DVB-T

TVP1 HD, TVP1, TVP2 HD, TVP2, POLSAT,
TVN HD, TVN, TV4, TTV, TVN7, TV PULS,
PULS2, TVP ROZRYWKA, TV6, TVP INFO,
ATM ROZRYWKA, TVP REGIONALNA, TVP
POLONIA, FOKUS TV, TVP KULTURA,TVP
HISTORIA, TVP ABC, STOPKLATKA TV, POL-
SAT SPORT NEWS, ESKA TV, POLO TV, TV
TRWAM, GALERIA UPC, TELE5, MAN-
GO24,SUPERSTACJA, POLSAT2, KANAŁ
LOKALNY (TVT), RELIGIA TV, KANAŁ PRO-
MOCYJNY (DISCOVERY HISTORIA)

Od dnia 01.01.2015 r. - 7,50 zł brutto/m-c. Od dnia 01.01.2015 r. - 5,40 zł brutto/m-cAbonament
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KKKKKontakt: tel. 512 026 766ontakt: tel. 512 026 766ontakt: tel. 512 026 766ontakt: tel. 512 026 766ontakt: tel. 512 026 766

e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:e-mail:
cz³onkcz³onkcz³onkcz³onkcz³onkowski@sm.gliwice.plowski@sm.gliwice.plowski@sm.gliwice.plowski@sm.gliwice.plowski@sm.gliwice.pl

pokój nr 20pokój nr 20pokój nr 20pokój nr 20pokój nr 20

PONI¯EJ ZAMIESZCZAMY AKTUALNE OFERTY BIURA POŒREDNICTWA

4. Gliwice, ul. Konarskiego - 116,50 m2

cena: 330.000,00 zł
5. Gliwice, ul. Górnych Wałów - 75,60 m2

cena: 254.000,00 zł

2. Gliwice, ul. Sztabu Powstańcze-
go - 53,44 m2 cena: 195.000,00 zł

3. Gliwice, ul. S. Udzieli - 29,34 m2

cena: 99.000,00 zł
1. Gliwice, ul. Centaura - 51,00 m2

cena: 185.000,00 zł


