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1 POKOJOWE

WYNAJEM: Bardzo ³adne mieszkanie na os. Gw. Lud. w
Gliwicach. Mieszkanie w dobrym stanie techn. pokój, kuchnia
oraz wykafelkowana ³azienka wraz z wc. W pobli¿u pkt.
Handl.-us³ug. oraz rodki komunikacji miejskiej. Ze wzglêdu
na pe³nie wyposa¿enie, przewidziano 1-miesiêczn¹ kaucjê.
Cena: 1100z³/m-c +media Tel.664656994, 0322792523
2 POKOJOWE
Zabrze, Os. Helenka, rozk³adowe mieszk. o pow. 38,75 m2
na parterze w niskim bloku. Mieszkanie w stanie do remontu.
Idealnie nadaje siê pod wynajem dla studentów Akademii
Medycznej. Cena 108.000 z³ tel. 0-502303025
Zabrze Maciejów, przytulne mieszkanie 36,2 m2 w niskim
bloku. Mieszkanie w dobrym stanie techn. Do pilnej sprzeda¿y. Cena 115.000 z³ tel.(32)33-102-33, 0-506103536
Zabrze-ok.Pl. S³owiañskiego ³adne mieszkanie o pow.
45m2 po³o¿one na 1 p. w niskiej kamienicy, mieszkanie
wymaga modernizacji, dziêki czemu nowy nabywca
wykorzysta du¿e mo¿liwoci aran¿acyjne lokalu
przystosowuj¹c go wg w³asnych potrzeb. Du¿a zalet¹ jest
lokalizacja dogodnym dostepem do rodków komunikacji
miejskiej wkier.Gliwic orazcentrum Zabrza. Cena: 120.000z³
Tel.664656994,tel.0322792523
Knurów o.1000-lecia ³adne mieszkanie po³o¿one 6/10p.
na osiedlu W pokojach na cianach g³adzie Kuchnia do
modernizacji wg uznania i gustu nabywcy. W pobli¿u
pkt.handlowo-us³ugowe oraz rodki komunikacji miejskiej.
Cena: 123.0000z³ Tel. 664 656 994, tel.032 279 25 23
Gliwice, os. Sikornik, mieszkanie 2 pokojowe, rozk³adowe
na 3 piêtrze 4 piêtrowego bloku w standardzie spó³dzielczym.
Nowe okna plastykowe. Miejsce bardzo spokojne, blisko
terenów zielonych, z cen¹ do negocjacji. Gor¹co polecamy.
NOWA CENA 128.000 z³ tel.(32)2319873,0-502303025
Knurów, Ok. Urzêdu Miasta, 37m2, rozk³adowe mieszkanie.
Spokojna i zielona okolica, Stan techniczny dobry-do
zamieszkania (panele,kafle, nowe okna). Mieszkanie bardzo
s³oneczne, ciep³e i oszczêdne w eksploatacji. Cena:
131 000 z³ tel.609629157,(32)2792523
Zabrze, Mikulczyce, 52m2, mieszkanie po³o¿one w bardzo
spokojnej okolicy. Ze wzglêdu na uk³ad pomieszczeñ posiada
du¿e mo¿liwoci aran¿acyjne. Mieszkanie po remoncie z
wymienion¹ instalacj¹ elektryczn¹ i wodno-kanalizacyjn¹.
Cena: 140 000 z³ tel.609629157,(32)2792523
Zabrze, Rokitnica, mieszkanie 52 m2 w budynku z ceg³y na
wysokim parterze. Mieszkanie w bardzo dobrym stanie techn.
Cena 140.000 z³ tel.(32)2319873,0-502303025
Gliwice, ok. ul. Mastalerza, ³adne rozk³adowe mieszkanie 2
pok, na wysokim parterze o pow. 39,49 m2. Ogrzewanie
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centralne gazowe, piec 2 funkcyjny. Niski czynsz. Okna pokoi
wychodz¹ na podwórko. Polecam. Cena 145.000 z³ tel. (32)
2319873,0-502303025 WY£¥CZNOÆ
Gliwice, Zatorze, 40m2, ³adne, rozk³adowe mieszkanie
po³o¿one blisko centrum Gliwic. I piêtro w budynku z ceg³y.
Mieszkanie po remoncie- okna nowe, na pod³ogach panele i
kafle. Wszystkie instalacje wymienione. Oferta godna
polecenia. Cena: 149 000 z³ tel.609629157,(32)2792523
Zabrze, Rokitnica, 40m2, parter, bardzo ³adne, zadbane
mieszkanie wcichej izielonej okolicy,wpobli¿u szko³a, sklepy
oraz doskona³y dojazd do Akademii Medycznej i centrum
Zabrza. Mieszkanie po generalnym remoncie, tanie w
eksploatacji. Klucze w Agencji. Cena 155.000 z³ tel.
609629157,(32)2792523 WY£¥CZNOÆ
Zabrze os. Waryñskiego mieszkanie na III pietrze bud. 4piêtr. Mieszkanie sk³ada siê z 2 pokoi (na pod³ogach panele
na cianach g³ad) kuchni (na pod³odze kafle) oraz
wykafelkowanej ³azienki i wc. Mieszkanie bardzo dobrze
zlokalizowane w okolicy szko³a przedszkole, pkt. handlowous³ug. oraz rodki komunikacji miejskiej. Bardzo dobry wyjazd
w kier. Gliwic, Bytomia i Centrum Zabrza. Cena: 163.000z³
Tel.664656994,tel.0322792523
Gliwice, Os. Zubrzyckiego , bardzo ³adne mieszkanie o pow.
50,2 m2 usytuowane w bloku z wind¹. Mieszkanie po
kapitalnym remoncie. Wceniepozostaje umeblowanie kuchni
iprzedpokoju. Polecam. Cena 182.000 z³ tel. 0-506103536
3 POKOJOWE
Zabrze, Helenka, 62m2, atrakcyjne 3-pok. mieszkanie, II
piêtro w budynku z ceg³y. Stan techniczny do zamieszkania.
Mo¿liwoæ kupna gara¿u za dodatkow¹ op³at¹. Cena:
165 000 z³ tel.609629157,(32)2792523
Knurów, Os. 1000-lecia, 47m2, mieszkanie o dobrej
lokalizacji, ³adny rozk³ad pomieszczeñ. Mieszkanie po
remoncie, nowe okna, panele, ³azienka w nowej glazurze.
Cena: 166 000 z³ tel.609629157,(32)2792523
DO PILNEJ SPRZEDA¯Y !!! Gliwice, £abêdy, bardzo ³adne,
rozk³adowe mieszkanie o pow. 60 m2 usytuowane w niskim
bloku na os. Literatów. Mieszkanie w dobrym stanie
technicznym. Wolneodzaraz. NOWA CENA Cena 185.000 z³
tel.(32)33-102-33, 0-506103536 WY£¥CZNOÆ
Gliwice-£abêdy, 63m2, piêkne, zadbane mieszkanie na
wysokim parterze w atrakcyjnej czêci £abêd. W pobli¿u
sklepy, szko³y i przedszkole oraz przystanki komunikacji
miejskiej. Mieszkanie po³o¿one w pobli¿u terenów
spacerowych i orodków rekreacyjnych. Doskona³y rozk³ad-3
pokoje, kuchnia, ³azienka i wc osobno. Stan techn. dobry-do
zamieszkania. Cena 208 000 z³ tel.609629157

66m2, ³adnemieszkanie opow.
66m2 o dobrym stanie technicznym, I piêtro w budynku z
ceg³y, ogrzewanie centralne miejskie. Cena 187 000 z³, tel.
609629157,(32)2792523
Gliwice, Os. Kopernika, rozk³adowe mieszkanie o pow.
67 m2 usytuowane na IV piêtrze w bloku z wind¹. Mieszkanie
wstaniedoremontu. Cena 195.000 z³ tel.607080365
Gliwice, Zatorze, 59m2, piêkne mieszkanie usytuowane na I
pietrze kamienicy. Doskona³a lokalizacja, blisko centrum i
Forum. Stan techniczny bardzo dobry-do zamieszkania.
Wszystkie instalacje wymienione. £azienka w starszej
glazurze, raczej do modernizacji. Cena: 190 000 z³ tel.
609629157,(32)2792523
Gliwice, Os. Obroñców Pokoju, 63m2, bardzo ³adne,
przestronne mieszkanie na III piêtrze, dzielnicy doskonale
skomunikowanej z centrum miasta. Mieszkanie sk³ada sie z 3
niezale¿nych pokoi, kuchni, ³azienki z wc oraz du¿ego
balkonu. Mieszkanie w stanie dobrym, nadaj¹cym siê do
zamieszkania, jedynie ³azienka i kuchnia do odnowienia.
Cena 223 000 z³ tel.609629157,(32)2792523
Gliwice, UL. D³ugosza, rozk³adowe mieszkanie 3 pokojowe,
z du¿¹ kuchni¹ i 2 spi¿arkami, ³azienk¹ z wc i przedpokojem o
powierzchni u¿ytkowej 93,33 m2 usytuowane w kamienicy w
ok. Pl. Grunwaldzkiego. Kuchnia z balkonem. NOWA CENA:
320.000 z³ tel.(32)2319873,0-502303025 WY£¥CZNOÆ
Knurów, Ok. Urzêdu Miasta,

4 POKOJOWE
Zabrze-Maciejów 70m2

bardzo ³adne rozk³adowo
mieszkanie po³o¿one na 2/ 4, mieszkanie w spó³dzielczym
standardzie o du¿ych mo¿liwociach aran¿acyjnych, bardzo
dobrze zlokalizowane, dobry wyjazd w kier. Gliwic oraz
centrum Zabrza, a tak¿e na drogê D88 w kier. Bytomia. Cena:
196.000 z³ Tel.664656994tel.0322792523
Knurów, Os. Wojska Polskiego II, ³adne, rozk³adowe
mieszkanie 4pokojowe opow.73 m2 (pokoje 19; 10,5; 8,7; 12
m2) kuchnia, 2 przedpokoje, ³azienka i wc osobno.
Lokalizacja - bardzo wysoki parter w bloku 4 piêtrowym.
Centralne miejskie ogrzewanie z podzielnikami ciep³a, ciep³a
woda z sieci. Do pilnej sprzeda¿y. Cena 195.000 z³ tel. (32)
2319873,0-502303025
Gliwice, Sonica, 74m2, bardzo ciekawe i funkcjonalne
mieszkanie o du¿ych mo¿liwociach aran¿acyjnych.
Atrakcyjna lokalizacja. MO¯LIWA NEGOCJACJA
CENOWA. Cena: 220.000 z³ tel.609629157,(32)2792523
Ok. Pl. Grunwaldzkiego , bardzo ³adne mieszkanie 74 m2 na
wysokim parterze w budynku z ceg³y. Mieszkanie w bardzo
dobrym stanie techn, po remoncie. Oferta godna polecenia.
Cena 350.000 z³ tel.(32)2319873,0-502303025
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DOMY

, dom wolnost, parterowy z poddaszem do
zagospodarowania na dzia³ce o pow. 1600 m2 z
zabudowaniami gospodarczymi i du¿¹ stodo³¹ w zacisznej
okolicy. Dom w stanie do odnowienia, ew. niewielkiego
remontu. Z uwagi na wielkoæ i kszta³t dzia³kê mo¿na
podzieliæ i jej czêæ odsprzedaæ. Oferta godna polecenia.
Cena 280.000 z³ tel.(32)33-102-33, 0-506103536
Zabrze- £adny dom wolnost. (typu kostka) o pow.ok.120m2
po³o¿ony w cichej i spokojnej okolicy domów 1-rodz.,na
zagospodarowanej dzia³ce o pow. ok 580m2 stoi gara¿ na
dwa samochody z wybrukowanym podjazdem. Dom
po³o¿ony w dzielnicy Zabrze-Maciejów z dobrym dostêpem
komunikacyjnym w kierunku Gliwic i Zabrza. Cena:
440.000 z³ Tel.664656994, tel.0322792523
Maciejów Zabrze-Wolnost. dom o pow.ok 100 m2
wymagj¹cy gruntownego remontu, ale z bardzo du¿ymi
mo¿liwociami aran¿acyjnymi. Po³o¿ony na prostok¹tnej
dzia³ce o pow. 715 m2 w bardzo dobrze zlokalizowany na
granicy Zabrza i Gliwic. Cena: 450.000 z³ Tel. 664 656 994,
tel.0322792523
Gliwice, Trynek, dom wolnostoj¹cy usytuowany w zacisznej
okolicy. Dzia³ka o pow. 723 m2. Dom w stanie do remontu.
Wspania³a lokalizacja. Cena 460.000 z³ tel. (32) 33-102-33,
0-506103536
Gliwice, ¯erniki, dom wolnostoj¹cy o pow. u¿ytk. 170M2, na
dzia³ce 832m2, o atrakcyjnej lokalizacji, czêciowo po
remoncie. Do budynku mieszkalnego przynale¿¹
zabudowania gospodarcze o ³¹cznej powierzchni ok. 93M2
Dom nadaje siê do celów mieszkalnych jak prowadzenia
dzia³aln. gosp. Cena 550 000 z³ tel. 609 629 157, (32)
2792523
Ok. Zbros³awic , luksusowy nowy parterowy dom
wolnostoj¹cy z gara¿em 2-stanowiskowym usytuowany na
dzia³ce o pow. 2000 m2. Idealne po³o¿enie. W cenie
pozostaje czêæ umeblowania. Super oferta, do pilnej
sprzeda¿y. Cena 750.000 z³ Kontakt: tel. (32) 33-102-33,
0-506103536
DZIA£KI
Ok. Kamieñca, k. Zbros³awic, 2 dzia³ki budowlane w trakcie
podzia³u, o pow. Ok. 1000 m2. Przepiêkne i spokojne
otoczenie. Cena 1 m2/ 100 z³ tel.607080365
Toszek, bardzo ³adna i foremna dzia³ka budowlana
usytuowana w zacisznej okolicy, wród zabudowy 1-rodz.
Wjazd na dzia³kê z drogi asfaltowej, osiedlowej. Spokojne
s¹siedztwo. Atrakcyjne otoczenie. Gor¹co polecam. Cena
120.000 z³ tel.(32)33-102-33, 0-506103536
zapraszamy
Ok. Wielowsi

03.02.2009 (nr 402)

