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Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, że kontakt telefoniczny z administracjami osiedlowymi jest możliwy pod numerami telefonów:

Administracja nr 1 (os. Ogrodowa) – tel. 609 189 834
Administracja nr 2 (os. Piłsudskiego) – tel. 609 189 841
Administracja nr 3 (os. Saturn) – tel. 609 189 839
Administracja nr 4 (os. Dziekana) – tel. 609 189 836

CZELADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
41-250 Czeladź ul. Kombatantów 4
NIP 625-001-03-91
Nr telefonu: (32) 265 10 16, (32) 265 10 22
Sekretariat: wewn. 22
Kancelaria: wewn. 25
Dział finansowo-księgowy: wewn. 32
Sekcja członkowska: wewn. 33
Dział opłat i windykacji: wewn. 28, 29
Dział eksploatacji gospodarki mieszkaniowej: wew. 42, 43
Dział remontów i konserwacji: wew. 45
POGOTOWIE AWARYJNE: 609 209 493
Godziny pracy Spółdzielni
Poniedziałek: 7.00-16.00
Wtorek-czwartek: 7.00-15.00
Piątek: 7.00-14.00

ADMINISTRACJA OSIEDLOWA
609-189-834 Osiedle Ogrodowa (ADM-1)
609-189-841 Osiedle Piłsudskiego (ADM-2)
609-189-839 Osiedle Saturn (ADM-3)
609-189-836 Osiedle Dziekana (ADM-4)
Samorząd – samorzad@czsm.czeladz.pl
Kancelaria – kancelaria@czsm.czeladz.pl
Media – media@czsm.czeladz.pl
Mieszkania – mieszkania@czsm.czeladz.pl
Lokale użytkowe – lokale@czsm.czeladz.pl
Dział Techniczny – techniczny@czsm.czeladz.pl
Dział opłat i windykacji – czynsze@czsm.czeladz.pl
Główny Księgowy – ksiegowosc@czsm.czeladz.pl

TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW – CIĄG DALSZY
Zakończone zostały prace związane z termomodernizacją budynków przy ulicy Szpitalnej 21 i 23. Oprócz zaplanowanych prac w budynkach remontowi zostały poddane także dojścia do i wokół budynków. Niestety, odnowione tynki elewacji budynków zostały oszpecone koszmarnymi napisami przez pseudo osiedlowych artystów,
którzy okazali się totalnie niedojrzałymi członkami naszego społeczeństwa.

Obecnie rozpoczęte zostały prace związane z termomodernizacja dwóch budynków położonych przy ul. Wojkowickiej 1 (nieruchomość nr 9 – Administracja nr 1; os. Ogrodowa) oraz przy ul. Górniczej 7 (nieruchomość
nr 39 – Administracja nr 3, os. Saturn). Przeprowadzane prace termomodernizacyjne zrealizowane będą
zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną, a powyższe prace wykonywać będą firmy budowlane, które zostały wyłonione przez komisje przetargową. Kolejne termomodernizacje budynków są zaplanowane na
osiedlu Piłsudskiego, Dziekana oraz Ogrodowa.
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REMONTY OD KWIETNIA DO SIERPNIA 2020 R.
W ZASOBACH CZ.S.M
LOKALIZACJA

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Kombatantów 4

Remont poszycia dachu nad garażem

Miasta Auby 2-4

Wymiana nawierzchni – ułożenie kostki betonowej przy wiacie śmietnikowej

Miasta Auby 4

Malowanie klatki schodowej

Miasta Auby 6

Montaż nasady kominowej (1 szt.)

Miasta Auby 8

Wymiana 2 szt. zdewastowanych przycisków (otwierania drzwi i uruchamiania wentylatora) – dźwig nr 3105002871
Wymiana 3 szt. zdewastowanych przycisków dyspozycji – dźwig nr 3105001219

Miasta Auby 12

Wymiana pionu łazienkowego (zw +kanalizacja) w mieszkaniach nr:
3,9,15,21,27,33,39,45,51,57,63
Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr:
6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66

ADM-1

Wymiana zdewastowanego przycisku (1 szt.) wezwania dźwigu – dźwig nr 3105002887
Ogrodowa 8

Wymiana 5 szt. zdewastowanych przycisków dyspozycji oraz wyświetlacza – dźwig nr
3105002887

Ogrodowa 16

Montaż nasady kominowej typu Turbowent (1 szt.)

Remonty

Zrealizowane

Ogrodowa 18
Ogrodowa 22

Umocowanie brakującej płyty elewacyjnej oraz umocowanie luźnych płyt (klatka A)
Remont dachu budynku
Remont balkonów w pionie mieszkań nr 4,16,28,40,52,64,76,88,100,112,124

Szpitalna 9a

Montaż zadaszenia nad wejściem do lokalu użytkowego

Szpitalna 21

Termomodernizacja budynku
Wymiana drzwi do korytarzy piwnicznych (2 szt.)

Szpitalna 23

Wymiana oszklenia w stolarce okiennej w lokalu użytkowym

W trakcie realizacji

Termomodernizacja budynku
Szpitalna 27

Uzupełnienie brakujących płyt elewacyjnych i umocowanie luźnych elementów

Szpitalna 29

Uszczelnienie elewacji nad balkonem mieszkania nr 8

Tuwima 15

Montaż nasady kominowej typu H (1 szt.)

Wojkowicka 1

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynku.

Miasta Auby 8

Wymiana pionu kuchennego (zw +kanalizacja) w mieszkaniach nr:
1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51
Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich na balkonie przynależnym do mieszkania nr 11

Szpitalna 32

Wymiana pionu łazienkowego (zw +kanalizacja) w mieszkaniach nr: 26,29,32,35,38 (klatka A)

Szpitalna 36

Wymiana pionu łazienkowego (zw +kanalizacja) w mieszkaniach nr: 28,31,34,37,40 (klatka A)
Remont częściowy nawierzchni przy pawilonie handlowym

Zrealizowane

ADM-2

Miejscowa naprawa elewacji
Niepodległości 1a

Odnowienie części elewacji budynku po usunięciu graffiti
Wymiana witryn w lokalach użytkowych w pawilonie handlowym
Wymiana oszklenia w stolarce okiennej w lokalu użytkowym

Niepodległości 3

Wymiana odcinka rury stalowej na instalacji c.o. (klatka A)

Niepodległości 7

Wykonanie i montaż nowych włazów dachowych (klatka B i C)
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Niepodległości 11

Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A,B,C i D)

Niepodległości 18

Montaż kołpaka na nasadzie kominowej typu ONK (klatka B)

Niepodległości 20,22

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynków

Niepodległości 24

Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A i B)
Docieplenie części stropodachu w klatce C

ADM-2

Zrealizowane

Składkowskiego 4
Składkowskiego 6

Odnowienie części elewacji budynku po usunięciu graffiti (budynek po wykonanej termomodernizacji)

Składkowskiego 11

Remont nawierzchni asfaltowych – usunięcie zapadliska przy klatce C

Składkowskiego 13

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynku
Remont wiaty śmietnikowej (po pożarze)

Składkowskiego 15

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynku

Składkowskiego 16

Wymiana nawierzchni – położenie kostki brukowej gr. 6 cm

Składkowskiego17

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynku

Składkowskiego 18

Wymiana nawierzchni – położenie kostki brukowej gr. 6 cm

Składkowskiego
22,24, 26
W trakcie realizacji

Remont balkonów w klatce B i C (6 pionów)

Składkowskiego 14

Składkowskiego 20

Remonty

Odnowienie części elewacji budynku po usunięciu graffiti (budynek po wykonanej termomodernizacji)

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynku
Remont nawierzchni – najazdy dla pojazdów
Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynków

Niepodległości 10

Remont balkonu przynależnego do mieszkania nr 39 (klatka B)

Niepodległości 20

Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A,B i C)

Niepodległości 22

Montaż lamp zmierzchowych przy wejściu do klatek schodowych (klatka A,B,C i D)

Składkowskiego 13

Remont balkonów w klatce A (3 piony)

Dehnelów 5
Dehnelów 8

Remont komina na dachem budynku
Remont schodów, montaż zjazdów i balustrady (teren przy budynku)
Miejscowa naprawa tynków elewacji

Dehnelów 13

Montaż zjazdów na wózki oraz dodatkowej balustrady

Dehnelów 35

Remont części elewacji budynku (pawilon handlowy), montaż obróbek blacharskich
wraz z pokryciem papą,

Zrealizowane

ADM-3

Montaż siatek stalowych na wylotach przewodów kominowych
Górnicza 7

Wykonanie dokumentacji technicznej – projekt termomodernizacji budynku

Górnicza 9

Remont poszycia dachu nad mieszkaniem nr 4

Jaśminowa 3
Jaśminowa 7
Powstańców Śl. 1
Powstańców Śl. 2
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Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr: 1,2,4,7
Montaż nasad kominowych typu Turbowent (4 szt.)
Wymiana nawierzchni przy dojściu do klatki schodowej
Wymiana pionu kuchennego (kanalizacja) w mieszkaniach nr: 49,52,55
Remont balkonów w pionie mieszkań nr 48,51,54,57,60
Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 2,5,8,11,14
Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 3,6,9,12,15

Powstańców Śl. 2-8

Montaż siatek stalowych na wylotach przewodów kominowych z możliwością swobodnego otwarcia w celu konserwacji przewodów kominowych

Powstańców Śl. 9-15

Miejscowa naprawa siddingu na elewacji budynku

Powstańców Śl. 13

Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w łazience w mieszkaniu nr 39

Powstańców Śl. 18

Uszczelnienie instalacji gazowej na pionie w mieszkaniu nr 5

Powstańców Śl. 20

Uszczelnienie instalacji gazowej na pionie w mieszkaniu nr 5

Powstańców Śl. 24

Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 48,51,54,57,60

Skłodowskiej 1-3
Skłodowskiej 2

Zrealizowane

Skłodowskiej 4,6
Skłodowskiej 8

Uszczelnienie dylatacji (metodą alpinistyczną)
Malowanie klatki schodowej
Miejscowa naprawa siddingu na elewacji budynku
Malowanie klatek schodowych
Miejscowa naprawa siddingu na elewacji budynku
Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 48,51,54,57,60

Skłodowskiej 14

Miejscowa naprawa siddingu na elewacji budynku

Skłodowskiej 19

Wymiana nawierzchni chodnika

Skłodowskiej 21-25

Remont drogi dojazdowej do zabudowy śmietnikowej
Uszczelnienie instalacji gazowej w korytarzu piwnicznym
Uszczelnienie instalacji gazowej na pionie w mieszkaniu nr 32

Skłodowskiej 25

Wymiana odcinka instalacji centralnego ogrzewania na pionie w mieszkaniu nr 32
Wymiana pionu kuchennego i łazienkowego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr:
32,35,38,41,44

W trakcie realizacji

Remonty

Skłodowskiej 37
Tulipanów 1

Remont dachu nad lokalem użytkowym

Dehnelów 6

Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51

Dehnelów 23

Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 2,5,8,11,14

Powstańców Śl. 1

Malowanie klatki schodowej

Powstańców Śl. 7

Remont WLZ instalacji oświetleniowej klatki schodowej oraz korytarzy piwnicznych

Powstańców Śl. 11

Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 16,19,22,25,28

Powstańców Śl. 16

Remont schodów przy wejściach do klatek schodowych

Powstańców Śl. 24

Remont schodów przy wejściach do klatek schodowych

Powstańców Śl. 28

Remont schodów przy wejściach do klatek schodowych

Powstańców Śl.
26-28-30-32

Remont pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej

Skłodowskiej 5

Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 31,34,37,40,43

Zrealizowane

Skłodowskiej 10

ADM-4

Wydłużenie obróbki blacharskiej oraz przycięcie płytek i uszczelnienie balkonu przynależnego do mieszkania nr 24

Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 2,5,8,11,14
Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 3,6,9,12,15

Skłodowskiej 27

Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 3,6,9,12,15

Os. Dziekana 4

Uszczelnienie elewacji zewnętrznej (klatka F)

Os. Dziekana 10

Remont balkonów w klatkach A,B,C i F (8 pionów)

Os. Dziekana 11

Wymiana poziomu kanalizacyjnego w korytarzu piwnicznym

Os. Dziekana 12

Wymiana poziomu zw w korytarzu piwnicznym w klatce C

Os. Dziekana 7

Remont balkonów w klatkach D,E,F i G (8 pionów)

27 Stycznia 20
27 Stycznia 32

Montaż nasady kominowej
Wymiana odcinków pionów instalacji c.o., zw i gazu
Malowanie klatki schodowej
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Pola 2-6
Pola 2,4,6,8,10,12
Pola 6
Nowopogońska 231
Norwida 6
Norwida 8

Montaż nasady kominowej
Montaż tablic odblaskowych z numerami klatek i nazwą ulicy
Umocowanie luźnych blach nad witrolitami w klatce A
Montaż nasady kominowej
Remont balkonów w pionie mieszkań nr 43,45,57 wraz z zadaszeniem ostatniej kondygnacji
Montaż brakującej blachy między balkonami w klatce A
Montaż siatki powlekanej nad witrolitami w klatce A

Zrealizowane

Remonty

ADM-4

Wymiana pionu kuchennego (zw + cwu + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr
20,21,23,25,27 (klatka C)
Wymiana pionu łazienkowego (zw + cwu + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr
20,21,23,25,27 (klatka C)
Norwida 16

Montaż nasady kominowej
Umocowanie luźnych blach nad balkonem w klatce B
Wymiana pionu kuchennego (zw + cwu+ + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr
11,12,14,16,18 (klatka B)
Uszczelnienie elewacji zewnętrznej (klatka A)

Norwida 17
Norwida 19

W trakcie
realizacji

Norwida 21

Montaż nasady kominowej
Wymiana rynny, wpustu i rury spustowej (klatka B)
Remont balkonów w pionie mieszkań nr 1,4,6 wraz z zadaszeniem ostatniej kondygnacji
Remont balkonów w pionie mieszkań nr 2,3,5,7 wraz z zadaszeniem ostatniej kondygnacji
Remont balkonów w pionie mieszkań nr 8a,9,11,13 wraz z zadaszeniem ostatniej kondygnacji
Wymiana rury spustowej w klatce C

Os. Dziekana 4

Remont balkonów w klatce E (2 piony)

Os. Dziekana 10

Remont balkonów w klatce G i E (4 piony)

Pola 4

Remont tarasów w pionie mieszkań nr 8,10,12 (klatka B)

NOWY REGULAMIN UŻYWANIA LOKALI
ORAZ ZASAD PORZĄDKU DOMOWEGO
Od 24 lipca 2020 roku w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązuje nowy Regulamin używania lokali oraz zasad
porządku domowego. Jedną z najistotniejszych zmian w regulaminie jest §26 pkt 2c), który brzmi następująco: „W szczególności zabrania się… palenia tytoniu i używania niezabezpieczonego ognia w klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, na strychach, balkonach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania”. Zmiana regulaminu miała na celu uregulowanie kwestii dotyczących praw i obowiązków użytkowników lokali mieszkalnych, co ma wpływ na zasady współżycia
społecznego. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa, mając na uwadze dobro mieszkańców, wprowadziła zakaz pewnych
zachowań, które są uciążliwe dla mieszkańców.
Z kolei zgodnie z §12 nowego regulaminu „O pojawieniu się gryzoni i robactwa domowego należy niezwłocznie powiadomić administrację osiedla, w celu podjęcia właściwych działań”. Obowiązkiem Spółdzielni jest wykonanie dezynsekcji części wspólnych tj. korytarzy głównych, pomieszczeń gospodarczych, korytarzy piwnicznych, klatki schodowej oraz
szachtów technicznych. Preparaty wykorzystywane w dezynsekcji opryskowej posiadają właściwości kontaktowo-żołądkowe. Działanie owadobójcze następuje w wyniku spożycia preparatu przez owady, jak również poprzez kontakt owadów
z powierzchnią, na którą środek był naniesiony. Metody opryskowe cechuje szybkość działania oraz wysoka skuteczność
wykonanego zabiegu pod warunkiem zastosowania na powierzchnie, w których występują owady. Karaczany (do nich
zaliczają się prusaki) prowadzą nocny tryb życia. Karaluchy, prusaki żywią się tuż po zapadnięciu zmroku i krótko przed świtem. Te szkodniki są wszystkożerne: zjadają ziemniaki, marchew, owoce, pieczywo, mąkę i cukier. Jak wynika z powyższego
najlepszym miejscem żerowania jest kuchnia, a skuteczność wyeliminowania szkodników polega na jednoczesnym opryskaniu najlepszym miejscem żerowania jest kuchnia, a skuteczność wyeliminowania szkodników polega na jednoczesnym
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opryskaniu wszystkich miejsc ich bytowania. Mając na uwadze fakt, że prusaki w domu są groźne dla człowieka, ponieważ
są nosicielami zarazków gruźlicy, tyfusu, cholery oraz larw nicieni, Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zwraca uwagę, że
skuteczność pozbycia się insektów uwarunkowana jest jednoczesnym przeprowadzeniem dezynsekcji mieszkań.
Naszym apelem do wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych jest prośba o funkcjonowanie w społeczności tak, by nie
utrudniać i nie uprzykrzać życia innym, czego wymaga od nas poszanowanie drugiego człowieka – niezależnie czy chodzi
o palenie tytoniu, zwalczanie szkodników, głośną muzykę, dokarmianie ptaków, a nawet sprzątanie po pupilu. Skoro zdecydowaliśmy się żyć we wspólnocie – szanujmy się wzajemnie.

KLOMBY NA OSIEDLACH PIŁSUDSKIEGO I SATURN
Na każdym osiedlu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej istnieją betonowe piaskownice z nieogrodzonym terenem.
W związku z powyższym już w roku ubiegłym zostały zagospodarowane dawne piaskownice na klomby z różnorodną roślinnością. Takie klomby powstały na osiedlu Piłsudskiego na terenie nieruchomości nr 16 (przy budynku ul. Składkowskiego 3), 20 (przy budynkach Składkowskiego 15, 20), 23 (przy budynkach ul. Składkowskiego 14, 16, 18), 24 (Niepodległości
20, 22). W roku bieżącym przystąpiliśmy do zaadaptowania piaskownicy na osiedlu Saturn na terenie nieruchomości nr
29 (teren zieleni między budynkami prz ul. Skłodowskiej 35-43, a ul. Powstańców Śląskich 9-15), a w najbliższym czasie
adaptacji zostanie poddana piaskownica na nieruchomości nr 28 (plac zieleni między budynkami przy ul. Skłodowskiej
1-9, 11-19, 21-25). Zmianie użytkowania będą ulegać kolejne piaskownice, które nie są ogrodzone. Przemawiają za tym
głównie względy higieniczne i sanitarne. Pilnujmy swoich „pupili”, by nie wbiegały do piaskownic i nie załatwiały swoich
potrzeb.

SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY „ODEON”
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że Spółdzielczy Dom Kultury „ODEON” jest zamknięty do odwołania.
Dlatego też, Zarząd skierował wniosek do Rady Nadzorczej, a ta podjęła uchwałę o zmniejszeniu opłat za
działalność społeczno-kulturalną. Od stycznia 2021 r. opłata ta wyniesie 0,03 zł/m2/miesiąc.
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WOLNE LOKALE UŻYTKOWE
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą. Lokale
mogą być wynajęte na działalność handlowo– usługową lub jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy
wykaz wolnych lokali:
• ul. Szpitalna 8 – możliwość wynajęcia powierzchni na parterze pawilonu wolnostojącego od ok. 7,00 m2 do ok.
500,00 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 22,00 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 12,00 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 21,20 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 12,20 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 22,80 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 33,80 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 31,40 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 30,00 m2
• ul. Szpitalna 9A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 460,75 m2
• ul. Dehnelów 35 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 13,45 m2
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter – 43,51m2
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 51,62 m2
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 123,16 m2
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 266,24 m2
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 1 piętro – 383,42 m2
• os. Dziekana 2 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,80 m2
• os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,00 m2
• os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 8,40 m2
• os. Dziekana 5 G – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 8,40 m2
• os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 12,20 m2
• os. Dziekana 12 E – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 12,00 m2
• ul. W. Pola 2 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 m2
• ul. W. Pola 12 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,50 m2
Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatantów 4, pokój nr 27 lub telefonicznie pod nr (32) 265-10-22 wew. 33

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupię mieszkanie w każdym stanie.
Prywatnie płatność gotówką
tel. 730 644 156

