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ZABRZE 
tel. 531-77-99-33 

M-2 HELENKA, 38 m2, 89 tys. 
Ul. H. Jordana. Okna nowe 
plastikowe. Mieszkanie jest do 
remontu, podczas którego można 
zaaranżować pomieszczenia na dwa 
pokoje z czego jeden z aneksem 
kuchennym. Klatka schodowa jest 
po remoncie i w planach jest 
ocieplenie budynku. 

M-3, MAKOSZOWY, 58 m2, 148 tys. 
Mieszkanie z osobnym wejściem na 
pierwszym piętrze domu leżącego 
na wspólnej z sąsiadem działce o 
powierzchni 613 m2. Budynek nie 
leży na terenach zalewowych i nie 
został wypłacony ze szkód 
górniczych. W mieszkaniu 
wymieniono okna na plastikowe oraz 
instalację elektryczną.  

M-3, JANEK 47m2, 125 tys. 
Dwupokojowe mieszkanie na 
czwartym piętrze niskiego 
ocieplonego bloku położonego przy 
lesie. Dach jest po remoncie, 
podczas którego wykonano również 
jego termoizolację. Mieszkanie jest 
do odnowienia. Okna wymieniono na 
PCV. C.O. miejskie bez 
podzielników. 

M-3 DAMROTA, 40 m2, 105 tys. 
Mieszkanie dwupokojowe na 
wysokim parterze niskiego bloku z 
cegły. Wymienione okna oraz 
instalacja gazowa. Ciepła woda z 
junkersa, ogrzewanie gazowe 
wylotowe, czynsz wynosi ok 100 zł. 

M-3 DAMROTA, 40 m2, 105 tys. 
Mieszkanie dwupokojowe na 
wysokim parterze niskiego bloku 

przy ul. Damrota przy skrzyżowaniu 
z Fredry.  

M-5 POŚPIECHA, 100 m2, 240 tys. 

 
Stylowe mieszkanie na trzecim 
piętrze ładnej kamienicy przy 
spokojnej ulicy w centrum Zabrza. 
Mieszkanie wymaga remontu, lecz 
oferuje spore możliwości 
aranżacyjne. 

GABINET STOMATOLOGICZNY 
98 m2, 420 tys. Centrum. 
Opcjonalnie sprzęty.   

GLIWICE 
tel. 531-81-51-51 

M-2 SIKORNIK 105 tys. 
Kawalerka od zaraz , idealna dla 
młodego małżeństwa.  

M-4 KOPERNIK, 64 m2, 230 tys. 

 
Piękne słoneczne mieszkanie.   

M-4 SIKORNIK 165 tys. 

M-4 TRYNEK, 49 m2, 180 tys. 
Duże jasne i ustawne pokoje. Blisko 
Centrum.  

M-4 CENTRUM, 80 m2, 209 tys. 
Super okazja. Możliwość dokupienia 
i adaptacji strychu.  

M-5 CENTRUM, 111 m2, 450 tys. 
Piekne i przestronne mieszkanie dla 
wymagających.  

LUBLINIEC (tel. 531-81-51-51) 
Centrum, kamienica ok. 310 m2, 
działka 1202 m2.  

KNURÓW 
 
M-4 WOJSKA POLSKIEGO, 238 tys. 

 
Stan idealny. 793-99-32-93 

M-3 MIESZKA 1, 153 tys. 
793-99-32-93 

M-3 KAZ. WIELKIEGO 40 m2, 128 tys. 
793-67-93-67 

M-3 STWOSZA 38 m2, 134 tys. 
793-67-93-67 

M-3 SIENKIEWICZA 50 m2, 170 tys. 
793-67-93-67 

M-4 UŁANÓW 71 m2, 190 tys. 
793-67-93-67 

M-5, ŁOKIETKA 65 m2, 218 tys. 
793-67-93-67 
 

- Remont nie odbył się  
w zapowiadanym wcześniej 
terminie z bardzo prostej 
przyczyny - prognozy pogody 
na ten weekend były bardzo 
niekorzystne. Z tego właśnie 
powodu wykonawca zdecy-
dował się przełożyć prace  
o tydzień. Będą one prowa-
dzone w takim samym trybie, 

a więc realna data rozpoczę-
cia remontu to najbliższy pią-
tek 12 sierpnia - informuje 
nas Jadwiga Jagiełło-Stibor-
ska, rzecznik prasowy Zarzą-
du Dróg Miejskich.
  
Jak informuje ZDM, zakres 
prac obejmie frezowanie 
istniejącej nawierzchni i wy-

konanie nawierzchni asfal-
towo-betonowej. Termin za-
kończenia prac przewidziano 
na poniedziałek 15 sierpnia. 
W przypadku konieczności 
naprawy sieci podziemnych 
lub załamania warunków po-
godowych termin może ulec 
zmianie.

(mpp)

Meteorolodzy pokrzyżowali 
plany drogowców
Planowany na 5 sierpnia remont nawierzchni jezdni skrzyżowania 
ulic Toszeckiej i Myśliwskiej rozpocznie się z tygodniowym pośli-
zgiem. O ile pogoda znowu nie pokrzyżuje planów.


