Kolejny weekend z Ulicznikami
tel. 531-77-99-33
GABINET STOMATOTLOGICZNY,

M-5 BISKUPICE. 73 m2, 170 tys.
Czteropokojowe,
rozkładowe
mieszkanie na 4 piętrze w bloku z
dużym balkonem. Lokal wymaga
remontu. Na podłogach PCV, na
ścianach tapety. Część okien
wymieniono na nowe. W łazience
nowy piecyk gazowy. C.O. miejskie.

GLIWICE
98 m2, 420 tys. Centrum.
Opcjonalnie sprzęty.
M-2 HELENKA, 38 m2, 99 tys.
dużą kawalerkę na trzecim piętrze
niskiego bloku na Helence.
Mieszkanie składa się z dużego
pokoju z balkonem, dużej kuchni z
oknem, przedpokoju oraz łazienki.
M-3 DAMROTA, 40 m2, 105 tys.
Mieszkanie
dwupokojowe
na
wysokim parterze niskiego bloku
przy ul. Damrota przy skrzyżowaniu
z Fredry.
M-4 ZABORZE, 64 m2, 168 tys.
Mieszkanie na trzecim piętrze
ocieplonego niskiego bloku na
Zaborzu. Lokal składa się z
przedpokoju,
świeżo
wyremontowanej łazienki, kuchni
oraz trzech pokoi. Okna nowe PCV.
C.O. oraz ciepła woda z "nitki".
Doskonałe połączenie z DTŚ.
M-5 POŚPIECHA, 100m2, 240tys.
Stylowe mieszkanie na trzecim
piętrze ładnej kamienicy przy
spokojnej ulicy w centrum Zabrza.
Mieszkanie wymaga remontu, lecz
oferuje
spore
możliwości
aranżacyjne.

LOKAL GASTRONOMICZNY

M-3 MIESZKA I, 43 m2,
do odświeżenia
M-3 STWOSZA 38 m2,
do odświeżenia

M-4 TRYNEK, 52
blisko centrum.

m2,

200 tys.
531-81-51-51

DOM CAŁOROCZNY, Taciszów,
1860 m2 działka, 200 m od jeziora.
531-81-51-51
KAMIENICA, LUBLINIEC CENTRUM,
ok. 310 m2, działka 1463 m2
531-81-51-51
M-3 ZATORZE, 145 tys.
atrakcyjna cena, od zaraz.
793-99-32-93
M-4 ZATORZE , 222,9 tys.
cicha okolica.
793-99-32-93

KNURÓW
tel. 793-679-367

M-2 SIENKIEWICZA, 36 m2

■

Projekcja filmu „Rosario Tijeras” - 14 lipca godz. 21.00,
Zamek Piastowski

■

M-3 K. WIELKIEGO, 40 m2, 3 piętro
M-4 SOKOŁA, 60,5 m2,
do odświeżenia.
M-4 ST. BATOREGO, 47 m2,
do odświeżenia
M-5 K. WIELKIEGO 70 m2,

Trwa piąta edycja
Międzynarodowego
Festiwalu Artystów
Ulicy. Kinomani powinni sobie zarezerwować czwartkowy
i piątkowy wieczór.
Wtedy to będzie można zoba-

do wynajęcia 116 m2, 3500 netto/m-c
531-81-51-51

Program festiwalu
w dniach 14-17 lipca.

Fot. P. Chlipalski

M-3 SIENKIEWICZA, 50,5 m2,
do zamieszkania

ZABRZE

stan b. d.
M-5 SZPITALNA, 64,5 m2, 230 tys.
stan dobry
M-5 PIŁSUDCZYKÓW 71 m2
M-5 UŁANÓW, 72 m2
2 piętro, niski blok, balkon
M-5 ŁOKIETKA, 65 m2,
DOM JEDNORODZINNY
Farskie, 127 m2, działka 760 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE
ul. Rybnicka i Michalskiego

KNURÓW
tel. 793-99-32-93

M-3 OKAZJA, OD ZARAZ, 153 tys.
M-4 IDEALNY STAN, 238 tys.

czyć ambitne filmy z Kolumbii
i Czech.
W sobotę, wszyscy melomani
powinni wybrać się na koncert
Sambora Dudzińskiego, znanego i cenionego multiinstrumentalisty. A w niedzielę na nietypową interpretację powieści o
przygoda Don Kichota zapraszają rumuńscy aktorzy z teatru
Plasticne Rain.

Policja ujawnia nazwiska
pijanych kierowców
Walka z pijanymi kierowcami wydaje się nie mieć
końca. Czy ujawnianie
ich nazwisk przyniesie
w dłuższej perspektywie
pozytywne skutki?
Na stronach internetowych gliwickiej policji dostępne są wyroki
wydane w ostatnich miesiącach
przez Sąd Rejonowy w Gliwicach.
Niestety, nie wszystkie.
- Publikujemy te wyroki, w przypadku których sąd decyduje się

na zastosowanie dodatkowego środka karnego w postaci
podania wyroku do publicznej
wiadomości - tłumaczy Marek
Słomski, rzecznik prasowy KMP
w Gliwicach.
W innych przypadkach ochrona
danych uniemożliwia zapoznanie
opinii publicznej z danymi skazanych.

Na strony policji
trafić można nawet za
prowadzenie roweru

Projekcja filmu „Akumulator 1” – 15 lipca godz. 20.00,
Sikornik (boisko vis a vis ZSO
nr 5 – ul. Zimorodka/Rybitwy)

■ koncert: Sambor Dudziński

i Wóz Perkusyjny – 16 lipca
godz. 19.00, Rynek

■

teatr: Plasticne Rain, „Nieprawdopodobne wizje w głowie Don K” – 17 lipca godz.
20.00, Rynek

„po spożyciu“. Jeden
z rowerzystów za 0,68
promila trafił na 6 miesięcy do więzienia (bez
zawieszenia wyroku),
dostał 400 złotowy
mandat i zakaz prowadzenia wszelkich
pojazdów, w tym rowerów, na 5 lat.
Szkoda, że sąd tak rzadko korzysta z takiego mechanizmu dodatkowej kary. W stosunku do liczby
zatrzymanych i skazanych za prowadzenie pojazdu po pijanemu,
na stronach policji znaleźć można nie więcej niż co 10-ty wyrok.
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