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ZABRZE

ROKITNICA M-2, 30 m2, 74 tys.
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Mieszkanie jest do remontu. Bardzo 
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Tel. 0793-943-636

P. SKARGI, M-2, 43 m2, 75 tys.
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Ogrzewanie piecowe, okna 
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Mieszkanie do remontu. Ciekawa 
oferta cenowa!!

Tel. 0793-993-293

ANDERSA, M-3, 50,5 m2
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Kuchnia z oknem, nowoczesne 
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Tel. 0793-993-293

TATARKIEWICZA M-4,63 m2,195tys
5	 �������
������	 ����
�+	 �����	
���!���+	 ��������+	 ��+	 przedpokój.
Bdb. stan techniczny. Wszystkie 
okna nowe PCV oraz nowe drzwi 
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Tel. 0793-943-636

GLIWICE
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oraz dwóch toalet. Ogrzewanie 
gazowe z piecem 2-funkcyjnym. Po 
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Tel. 0796-203-097

MASTALERZA M-2, 33 m2, 108 tys.
Mieszkanie na parterze w niskim 
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kominowe  przystosowane do 
instalacji ogrzewania gazowego. 

Tel. 0796-203-097

KNURÓW

MARYNARZY, M-3 49 m2, 150 tys.
Pokoje nieprzechodnie, kuchnia z 
oknem, balkon. Niski, ocieplony blok. 
Os. Wojska Polskiego II.

Tel. 0793-679-367

SZARYCH SZEREGÓW, M-4 59 m2

Mieszkanie w bardzo dobrym stanie, 
po remoncie, pomieszczenia 
nieprzechodnie, balkon, niski blok, 
widok na park. Tel. 0793-679-367

AL. PIASTÓW, M-5 70 m2, 155 tys.
����������	 �	 ������	 &���	 �������	
Do odnowienia.

Tel. 0793-679-367
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ul.Michalskiego, 1433 m2.
Ogrodzona, uzbrojona.

Tel. 0793-679-367

BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY, 
1469 m2�
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Tel. 0793-679-367

Miasto właśnie ogłosiło prze-
targ na gruntowne odnowienie 
tunelu łączącego dworzec PKP 
z ulicą Tarnogórska oraz przej-
ścia podziemnego z Bohaterów 
Getta Warszawskiego na ul. 
Toszecką. 
W przypadku tego drugiego 
miejsca, remont wydaje się 
wprost nieodzowny. Przejście 
jest nie tylko brudne, oszpeco-
ne napisami, ale także strasz-
nie w nim śmierdzi. W dodatku, 
po  każdych opadach deszczu 
nie da się tam przejść z powo-
du zalegającej wody. 

W ramach prac odnowione zo-
staną zarówno ściany pokryte 
cegłą, jak i kafelkami, a także 
ściany zewnętrzne przy wej-
ściach. Istniejące, dość słabe 
oświetlenie, zostanie wymie-
nione. Prawdopodobnie zain-
stalowany zostanie monitoring. 

Tunel za czwartym peronem 

Tunele do 
czyszczenia
Już w czerwcu dwa gliwickie 
przejścia podziemne powinny 
lśnić czystością. Firma, 
która podejmie się tego 
zadania, będzie miała do 
wyczyszczenia prawie 
1500 m.kw. powierzchni. 

dworca jest 
wp rawdz ie 
w nieco lep-
szym stanie, 
ale odświeżenie też mu się 
przyda. Tym bardziej, że od mo-
mentu oddania do użytku nie 
był on jeszcze kompleksowo 
czyszczony. Tutaj głównym pro-
blemem są napisy na ścianach, 
czyli tzw. tagi, które pojawiają 
się przede wszystkim nocą. Po-
mazane ściany wyglądają więc 
nieestetycznie. Widać na nich 
również pozostałości po naklej-
kach i resztkach plakatów. 

Jak informuje Małgorzata So-
snowska-Stasiaczek z Wydziału 
Przedsięwzięć Gospodarczych 
i Usług Komunalnych, po re-
moncie ze ścian znikną napi-
sy, graffiti, nalepki, plakaty i 
inne zabrudzenia. Zamówienie 
obejmuje również pokrycie po-
wierzchni ścian tych tuneli spe-
cjalną powłoką zabezpieczają-

cą przed graffiti.
Rozstrzygnięcie przetargu mia-
ło nastąpić 26 kwietnia.

-  Nie spodziewaliśmy się, że 
zainteresowanie będzie aż tak 
duże -  mówi Sosnowska-Sta-
siaczek. W sumie wpłynęło 8 
ofert. Niestety, nie mogliśmy 
wybrać wykonawcy, ponieważ 
zgłoszenia zawierają pewne 
braki formalne. Teraz musimy 
wezwać oferentów do ich uzu-
pełnienia w terminie 10 dni. 
Na wykonanie zlecenia wybrana 
firma będzie miała miesiąc.

Nina Drzewiecka
Łukasz Fedorczyk

       Zobacz materiał TV  
      na www.24gliwice.pl


