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ZABRZE
FLORIANA M-2, 67 m2, 175 tys.
Mieszkanie na parterze w  
kamienicy, idealne pod działalność. 
Do remontu. 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka. Czynsz ok.300 zł. 
Tel. 0531-779-933

CENTRUM, M-4, 93m2, 234tys

Mieszkanie na 3 piętrze w 
kamienicy. 3 duże pokoje, duża 
kuchnia z oknem, pom. 
gospodarcze, łazienka z toaletą, 
przedpokój, balkon. Czynsz ok. 250 
zł z funduszem remontowym.
Tel. 0793-993-293

CZOŁGISTÓW, M-3, 55 m2, 165 tys.
Mieszkanie na parterze w 
szeregowej zabudowie. 2 pokoje, 
kuchnia z oknem, łazienka z wc , 
przedpokój. Okna PCV, ogrzewanie 
węglowe własne. Duża piwnica z 
pom. gospodarczym. W cenie 
działka o powierzchni 130 m2. 
Mieszkanie bezczynszowe, do 
odnowienia. Tel. 0793-993-293
ZABORZE M-4, 70m2, 170 tys.
Mieszkanie na 7 piętrze bloku. 
Mieszkanie składa się z trzech 
pokoi, łazienki, osobnego WC, 
przedpokoju, kuchni i balkon. 
Czynsz to ok. 590 zł na który 
składaja się co, gaz, fundusz 
remontowy, wywóz śmieci, demofon, 

winda itd... Dodatkowymi plusami są: 
bliskość Drogowej Trasy 
Średnicowej, sklepów, banków, stacji 
benzynowych, szkół. 
Tel. 0531-779-933

GLIWICE
CHORZOWSKA, M-4, 70 m2, 170 tys.

Mieszkanie na 3 piętrze w niskim 
bloku. Trzy niezależnych pokoje, 
kuchnia , łazienka z w-c.  Mieszkanie 
do odświeżenia. Niski czynsz. 
Możliwość wynajęcia/dokupienia 
garażu w okolicy. 

Tel. 0796-203-097

Kamienica ok. Rynku, 500 m2,
3 100 000 zł
Kamienica 3-kondygnacyjna, 
dodatkowo piwnica. Parter-
funkcjonujący lokal usługowo 
handlowy- 150m2 w układzie 3 
dużych pomieszczeń, zaplecza, 
toalet itp. Pierwsze piętro- 5
pomieszczeń, łazienka i korytarz, 
łącznie ok. 120m2. Piętro drugie 2 
niezależne mieszkania po 60m2 
każde. Strych z możl. adaptacji na 
cele mieszkalne lub biurowe.

Tel. 0796-203-097
SIKORNIK, M-4, 47 m2, 145tys.
Mieszkanie na parterze w niskim 

bloku. Trzy pokoje w układzie 
przechodnim, kuchnia, łazienki 
z w-c. Mieszkanie do 
odświeżenia/remontu. Czynsz ok. 
350zł. Tel. 0796-203-097

KNURÓW
tel. 0793-679-367

M-3, Puszkina, 1piętro., 47 m2

M-3, K. Wielkiego, 38.5 m2, 119 tys. 
M-3 Sienkiewicza, 53.5m2, blok.
M-3, Pocztowa 50 m2, b. dobry stan
M-3 Łokietka, 54m2, stan dobry,

do odświeżenia
M-4, S. Batorego, 52 m2,
M-4 Sz. Szeregów, 59m2, 179tys.
M-4 Lotników, 62m2,

do odświeżenia.
M-4, Dyw. Kościuszkowskiej, 62 m2

M-4 Mieszka I, 55m2,
do zamieszkania, 171 tys.

M-5, Piłsudczyków 71 m2

M-5, K. Wielkiego 70 m2

Bliźniak, 175 m2, 590 tys. Knurów-
centrum
DZIAŁKA BUD. Ul. Michalskiego, 
1433 m2. ogrodzona, uzbrojona. 
BUDYNEK BIUROWO/ SZKOLNY,
do 1433 m2 różne metraże  wynajem

ogłasza pisemny przetarg 
nieograniczony na ustanowie-
nie odrębnej własności lokalu  
mieszkalnego  nr  16  położonego 
w Gliwicach przy ul. Zygmunta  
Starego 12a.
Pow. użytkowa – 24,23m2, 1 pokój z aneksem  kuchennym, 
z dostępem do łazienki z w.c na  korytarzu, III piętro, ogrzewanie  
piecowe.                                                                              

Wartość  lokalu  -  58.000, 00 zł.

Przetarg – licytacja odbędzie się w siedzibie SM „ Energetyk”                                                                                                      
przy ul. Opolskiej 7 w Gliwicach w dniu 15 listopada br. o godzinie  
10.00.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do:
- zapoznania się ze stanem technicznym lokalu (termin oględzin 
należy uzgodnić telefonicznie, dzwoniąc pod nr 32/ 334-00-16 lub 
531-800-341),
- zapoznania się z regulaminem przetargu, Statutem Spółdzielni, 
- wniesienia wadium stanowiącego 5% wartości rynkowej lokalu  
z zaokrągleniem do 100 zł, na konto Spółdzielni, najpóźniej na trzy 
dni przed przeprowadzeniem przetargu.

Numer konta Spółdzielni oraz regulamin przetargu dostępne są na 
stronie internetowej www.smenergetyk.pl

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy o usta-
nowienie odrębnej własności lokalu powoduje przepadek wadium na 
rzecz Spółdzielni.

Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu lub go unieważnić 
bez podania przyczyny.

SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  
„ENERGETYK” 
w Gliwicach ul  Opolska 7
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– Byłam zdziwiona, kiedy je 
zobaczyłam. Miałam ochotę je 
wypróbować. Chyba obudziła 
się we mnie dziecięca radość 
– przyznaje z uśmiechem.

Problem dotyczący 
cmentarza przy  
ul. św. Wojciecha 
zgłosiła nam pani 
Halina. Główne wej-
ście do nekropolii 
znajduje się od stro-
ny zjazdu z DK88. 

– Na chodniku przy cmenta-
rzu sprzedaje się kwiaty i zni-
cze. Kupujący muszą bardzo 
uważać, żeby przypadkiem 
samochód ich nie zahaczył, 
ponieważ przejeżdża tamtędy 
masa TIR-ów i samochodów 

Siłownia na powietrzu
Na placu Grunwaldzkim czeka na nas miła 
niespodzianka. Pani Małgorzata, nasza 
Czytelniczka, spacerując w jego okolicach, 
natknęła się na ustawione wzdłuż głównej 
alejki urządzenia do ćwiczeń. 

Cztery przyrządy, które sta-
nęły na placu, pozwalają na 
trenowanie tak górnych, jak i 
dolnych partii ciała. Znajdzie 
się coś dla tych, którzy chcą 

wyćwiczyć mięśnie nóg, rąk, 
grzbietu, ramion, a nawet 
brzucha. 

Urządzenia zostały zamonto-
wane już w lipcu. Jak mówi 
rzeczniczka prasowa MZUK, 
Iwona Kokowicz, to mieszkań-
cy okolicznych domów wyszli z 
inicjatywą stworzenia małej 
siłowni na wolnym powietrzu.
Na razie przyrządy są dla nie-
których przechodniów cieka-
wostką, ale wielu nie wstydzi 
się ich wypróbować. 
– Czemu miałbym się wsty-
dzić? Przecież to jest bardzo 
ciekawa inicjatywa. Mogę tu 
przyjść, poćwiczyć na świeżym 
powietrzu i to jeszcze bez żad-
nych opłat. Świetna sprawa 
– przyznaje pani Katarzyna, 
która mieszka przy pobliskiej 
ulicy Mickiewicza.

Kto właściwie może korzystać 
z plenerowej siłowni? Jak tłu-
maczy Kokowicz, przyrządy są 
przeznaczone dla starszych 
dzieci, młodzieży i dorosłych, 
dlatego mogą na nich ćwiczyć 
nawet babcie i dziadkowie, 

którzy przychodzą z wnukami 
na pobliski plac zabaw.

(mu)

Niebezpiecznie 
przy cmentarzu

osobowych, które nie zawsze 
dostosowują prędkość do 
obowiązujących na odcinku 
40 km/h – tłumaczy nasza 
Czytelniczka. 

Pan Mirosław, który od wielu 
lat przychodzi na grób żony, 
mówi, że właściciele stoisk 

przy głównym wejściu zazwy-
czaj ustawiają swój towar 
jak najbliżej płotu, by klienci 
nie musieli stać na krawędzi 
chodnika. 
– Powiedzmy, że jakieś bez-
pieczeństwo jest dzięki temu 
zachowane, ale wystarczy 
krok w tył, by wpaść pod roz-
pędzony samochód.

Pani Halina sugeruje, by pod 
bezpieczny parking i teren 
do sprzedaży zagospodaro-
wać nieskoszony i zarośnięty 
drzewami plac przy wejściu 
na cmentarz od strony ul. 
Myśliwskiej. Iwona Kokowicz 
z  Miejskiego Zarządu Usług 

Komunalnych informuje, że 
teren ten w połowie należy do 
MZUK, a w połowie do kościo-
ła św. Bartłomieja. 

Ks. Andrzej Pluta, proboszcz 
parafii św. Bartłomieja, który 
w pełni popiera pomysł prze-
niesienia handlu na tamtą 

stronę cmentarza, widzi jed-
nak pewien problem w po-
staci ciągu energetycznego i 
elektrociepłowniczego prze-
biegającego przez ten teren. 
Jeśli elektrociepłownia zgodzi 
się na dostosowanie placu 
pod parking, to ze strony ko-
ścioła nie ma przeciwwska-
zań. Ksiądz Pluta deklaruje 
także zaangażowanie ze stro-
ny parafii.

Sprawa jest o tyle waż-
na, że zbliża się dzień 
Wszystkich Świętych 
i w najbliższym czasie 
pod cmentarzami zrobi 
się ruch. Nie tylko ze 
względu na większą licz-
bę osób odwiedzających 
groby swoich bliskich, 
ale także sprzedawców 
kwiatów i zniczy.

Według rzeczniczki prasowej 
MZUK, w 2010 roku zapewne 
nie uda się już zrealizować 
takiej inwestycji, jednak je-
śli zostanie wystosowane w 
tej sprawie pismo, można je 
uwzględnić w planach na ko-
lejny rok.

(mu)  


