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CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Nr 2 (147) 2021

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

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

CZELADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

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)
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Zakończona została termomodernizacja budynku przy ul. Wojkowickiej 5. To już drugi budynek na tej ulicy, który 
został poddany termomodernizacji.  Nowa elewacja, obróbki blacharskie, opaska wokół budynku to tylko niektóre 
prace, jakie zostały zrealizowane, a przyczyniły się do zmiany wyglądu budynku. 

Od sierpnia trwają prace związane z termomodernizacją 7 budynków przy ulicy Składkowskiego 13, 15, 17, 20, 22, 
24, 26. Roboty budowlane są mocno zaawansowane. 

TERMOMODERNIZACJE  BUDYNKÓW - CIĄG DALSZY
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Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje właścicielom mieszkań za współpracę przy procedu-
rach związanych z termomodernizacją budynków.  Przypominamy, że do właścicieli mieszkań są dostarczane 
zobowiązania będące jednocześnie zgodą na wykonanie termomodernizacji, jak również  zabezpieczeniem 
dla wszystkich członków Spółdzielni na wypadek powstania Wspólnoty Mieszkaniowej w nieruchomościach, 
w których wykonywana była termomodernizacja - dotyczy spłaty zaciągniętych kredytów lub pożyczek na ten 
cel. Dlatego stosowana jest taka procedura. Dzięki szybkiemu zwrotowi  do Spółdzielni zobowiązań proces 
przygotowania dokumentacji termomodernizacji pozwolił na rozpoczęcie prac w br. Nie wszyscy właściciele 
mieszkań jednak rozumieją tą formę zabezpieczenia dla wszystkich członków Spółdzielni  jaką zastosował 
Zarząd Spółdzielni. Informujemy, że wszystkie termomodernizacje, które zostały już wykonane od co najmniej 
5 lat podlegają takim samym regułom. W roku bieżącym termomodernizacja miała być również wykonana 
w budynkach nieruchomości nr 6 tj. przy ulicy Szpitalnej 27, 29, 31, 33 i 35. Jednak do Spółdzielni na 80 dostar-
czonych zobowiązań do właścicieli mieszkań tylko 30 zostało zwróconych, w tym część właścicieli nie wyraziło 
zgody. W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni wstrzymał realizację tego przedsięwzięcia na tej nierucho-
mości i rozpoczął procedury z przygotowaniem termomodernizacji innych nieruchomości. W przyszłym roku 
zaplanowane są termomodernizacje 2 wieżowców przy ulicy Szpitalnej 20 i 22 oraz 2 budynków na os. Dzieka-
na 5 i 6. Do mieszkańców budynków przy ul. Szpitalnej 20 i 22 już zostały zobowiązania dostarczone, natomiast 
na os. Dziekana 5 i 6 będą dostarczone najpóźniej w IV kwartale 2021 r. Przypominamy, że niezwłoczny zwrot 
zobowiązań spowoduje szybsze rozpoczęcie procedury dotyczącej przygotowania dokumentacji technicznej 
jak i ogłoszenia przetargu. 

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w swoich zasobach 
mieszkaniowych posiada budynki wyposażone w urządze-
nia dźwigowe (windy). Dotyczy wieżowców zlokalizowanych 
na dwóch administracjach: nr 1 i nr 3. W naszej Spółdzielni 
od paru lat realizowane jest założenie sukcesywnej wymia-
ny wind w budynkach, tak by w każdym budynku była przy-
najmniej jedna nowa winda. Na osiedlu Ogrodowa już we 
wszystkich budynkach mamy po jednym dźwigu osobowym 
nowej generacji. W 2021 r. w budynku przy ulicy Dehnelów 4 

został wymieniony jeden dźwig 
na nowy.  Winda jest bardziej 
energooszczędna, a zmoderni-
zowane drzwi kabinowe i nowa 
sygnalizacja są bardziej funkcjo-
nalne i estetyczne. 

Korzyści wynikające z wymiany 
dźwigu osobowego:
1. Większy poziom bezpieczeń-
stwa.
2. Brak doraźnych remontów.
3. Mniejsze rachunki za energię.
4. Wyższy komfort użytkowania

W 2022 roku zostanie zorgani-
zowany przetarg na następną 
wymianę windy w kolejnym bu-
dynku przy ul. Dehnelów.

REMONT DŹWIGU OSOBOWEGO
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Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ponownie zwraca się do mieszkańców z prośbą o zaprzestanie dokarmiania 
ptaków i zwierząt przy budynkach. Gołębie, które coraz liczniej występują na naszych osiedlach powodują wie-
le zniszczeń m.in. przyczyniają się do zatykania rynien, skutkuje to zalewaniem elewacji budynków i mieszkań. 
Ich odchody, pióra i gniazda są siedliskiem bakterii, wirusów, pasożytów i grzybów, które mogą być szczególnie 
niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością, osób starszych oraz dzieci. Resztki jedzenia wyrzucane przy wia-
tach śmietnikowych i na trawnikach przyciągają szczury. Występowanie tych szkodników jest coraz poważniejszym 
problemem, który dotyczy wszystkich mieszkańców. Dodatkowo przetrzymywanie w piwnicach i pomieszczeniach 
wspólnych przez lokatorów niezabezpieczonego jedzenia, kartonów, starych mebli itp. ułatwia gryzoniom gnieżdże-
nie się utrudniając jednocześnie przeprowadzenie skutecznej deratyzacji.
Ponadto zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń za zaśmiecanie (w tym resztkami jedzenia) grozi kara grzywny do 
500,00 zł.

Zwracajmy uwagę by nasze zachowanie niepotrzebnie przyczyniało się do wzrostu opłat eksploatacyjnych.  Nie 
zostawiajmy również niepotrzebnie zapalonych świateł w pomieszczeniach wspólnych: piwnicach, korytarzach, 
klatkach schodowych, nie dewastujmy klatek i schodów. 
Koszty i przychody rozliczane są do danej nieruchomości. Nieruchomość może zaoszczędzić lub niepotrzebnie do-
prowadzić do wzrostu kosztów.
Zwracajmy uwagę osobom, które niszczą nasze mienie, bo za to sami zapłacimy.
Jednym z przykładów może być pomalowanie graffiti dopiero co poddanym termomodernizacji budynkom- czy 
sprawia komuś przyjemność wyrządzenie szkody innym?

SZANUJMY SIEBIE I INNYCH

REMONTY OD MARCA DO SIERPNIA 2021 
LOKALIZACJA ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
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Miasta Auby 2-12 Remont cząstkowy nawierzchni asfalto-betonowej 

Miasta Auby 2

Wykonanie nowego zasilania od tablicy głównej na parterze do pomieszczeń po zsypie
Malowanie klatki schodowej, przedsionków wind, korytarzy piwnic oraz pomieszczeń wspólnych i technicznych
Wymiana słupka wspornikowego balustrady biegu schodowego pomiędzy 1 a 2 piętrem
Montaż nasad kominowych typu H na przewodach spalinowych

Szpitalna 13
Wymiana nawierzchni chodnika z kostki brukowej

Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych typu Turbowent

Szpitalna 31 Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych typu Turbowent

Szpitalna 33 Wymiana nawierzchni z kostki betonowej na wejściach do budynku w klatkach 33a i 33b

Ogrodowa 6-8 Wymiana nawierzchni chodnika

Ogrodowa 16 Montaż nasad kominowych na kanałach wentylacyjnych typu Turbowent

Wojkowicka 1
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Malowanie klatki schodowej wraz z wymianą drzwi do piwnicy

 Wojkowicka 5
Termomodernizacja budynku mieszkalnego
Wymiana przyłącza elektrycznego w piwnicy
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i Miasta Auby 8 Wymiana uszkodzonej siatki ogrodzeniowej placu zabaw oraz siedliska kubełkowego huśtawki

Ogrodowa 20 Wzmocnienie balustrady balkonowej na balkonie mieszkania nr 24

Spółdzielcza 20 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego zw + kanalizacja

Szpitalna 8 Wymiana witryny w pawilonie handlowym
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Niepodległości 3,5 Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A i B)

Niepodległości 14 
Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 9, 11, 13, 15 i 10, 12, 14, 16 (klatka B) oraz 17, 19, 21, 23 i 
18, 20, 22, 24 (klatka C)
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych

Niepodległości 16 
Naprawa uszkodzonej dylatacji (klatka A)
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
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Niepodległości 22 
Wykonanie podjazdu na wózki (klatka D)
Utwardzenie terenu przy wjeździe na osiedle (prawa strona)

Składkowskiego 1 Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A i B)

Składkowskiego 2 
Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A i B)
Usunięcie zapadliska w chodniku

Składkowskiego 3
Usunięcie zapadliska w jezdni
Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A, B i C)

Składkowskiego 4
Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A, B i C)
Remont dachu (klatka C)

Składkowskiego 5 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych

Składkowskiego 6
Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A, B i C)
Montaż nasady kominowej typu Turbowent (klatka C)

Składkowskiego 7 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych

Składkowskiego 8 Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A i B)

Składkowskiego 9 Wymiana panelu domofonowego (klatka A)

Składkowskiego 10 Montaż nowych lamp led z czujnikiem zmierzchu przed wejściem do budynku (klatka A i B)

Składkowskiego 13 Montaż nasady kominowej typu Turbowent (klatka A)

Składkowskiego 14 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych

Składkowskiego 15 Wykonanie instalacji wentylacyjnej w suszarni (klatka A)

Składkowskiego 16 Remont stopnic w wejściu do budynku (klatka B)

Składkowskiego 22 
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
Malowanie klatek schodowych (klatka A i B)

Składkowskiego 24 
Montaż nasady kominowej typu Turbowent (klatka A)
Naprawa uszkodzonego tynku sufitu balkonu (mieszkanie 14)
Doszczelnienie styków płyt acekolowych (klatka B)
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Niepodległości 1a Wymiana drzwi zewnętrznych do lokalu użytkowego w pawilonie handlowym

Niepodległości 14 Montaż nasady kominowej typu turbowent (klatka D)

Składkowskiego 4 Montaż nasady kominowej typu turbowent (klatka C)

Składkowskiego 13, 15, 
17, 20, 22, 24, 26 Termomodernizacja budynków mieszkalnych
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21 Listopada 18
Wymiana odcinka poziomu kanalizacyjnego w piwnicy
Wymiana uszkodzonej przez ptaki kratki wentylacyjnej na stropodachu budynku

Dehnelów 11
Naprawa uszkodzonego murka ogniowego wraz z wyklejeniem papy na dachu
Miejscowa naprawa elewacji metodą alpinistyczną

Dehnelów 13 Wymiana zaworu na instalacji gazowej w piwnicy

Dehnelów 4
Naprawa docieplenia na elewacji (uszkodzonej przez ptaki) na wys. 8 piętra
Wymiana dźwigu osobowego

Dehnelów 6
Wymiana okna w piwnicy
Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 4,9,14,19,24,29,34,39,44,49,54 

Dehnelów 7 Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 4,8,12,16,20

Dehnelów 8 Naprawa tynku na elewacji

Dehnelów 9
Miejscowa naprawa elewacji metodą alpinistyczną
Naprawa docieplenia na elewacji (uszkodzonej przez ptaki)

Górnicza 9
Remont izolacji ścian piwnicznych
Roboty na instalacji kanalizacyjnej w piwnicy (m.in. likwidacja kratki, montaż zasuwy burzowej z 
klapą zwrotną) – klatka I (mieszkania nr 1 i 2 )

Górnicza 38 Termomodernizacja budynku

Jaśminowa 5 Wymiana trójnika skręcanego na gwintowany na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 5)

Jaśminowa 7 Wymiana okna na klatce schodowej
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Wymiana drzwi w wiatrołapie
Wymiana podcinka poziomu kanalizacyjnego w piwnicy

Powstańców Śl. 8 Naprawa elewacji – uzupełnienie siddingu

Powstańców Śl. 18 Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 2,5,8,11,14

Powstańców Śl. 20 Remont balkonów w pionach mieszkań nr: 17,20,23,26,29 oraz 18,21,24,27,30 i w mieszkaniu nr 43

Powstańców Śl. 32 Wymiana na pionie instalacji gazowej trójnika gwintowanego na spawany oraz odcinka instalacji 
gazowej w łazience (mieszkanie nr 56)

Skłodowskiej 1
Wymiana pionu łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 62,65,68,71,74
Uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego – metoda rękaw alufor
Wymiana trójnika gwintowanego na spawany na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 73)

Skłodowskiej 2-8 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej

Skłodowskiej 7 Wymiana pionu łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 17,20,23,26,29

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

Skłodowskiej 10
Uszczelnienie elewacji pod siddingiem
Wymiana parapetów zewnętrznych (mieszkanie nr 3)

Skłodowskiej 13 Wymiana odcinka pionu instalacji gazowej w mieszkaniach nr 32 i 35)

Skłodowskiej 15 Częściowa wymiana pionu łazienkowego zw w mieszkaniach nr 31,34,37,40 + kanalizacja w miesz-
kaniach nr 37 i 40

Skłodowskiej 19
Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 63,66,69,72,75
Wymiana trójnika skręcanego na spawany na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 70)

Skłodowskiej 23-25 Ocieplenie dylatacji 

Skłodowskiej 27
Wymiana pionu kuchennego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 2,5,8,11,14
Wymiana trójnika gwintowanego na spawane na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 15)
Wymiana pionu łazienkowego i kuchennego zw + kanalizacja (mieszkanie nr 3)

Skłodowskiej 29 Wymiana trójnika gwintowanego na spawany na pionie instalacji gazowej (mieszkanie nr 16)

Skłodowskiej 33 Wymiana pionu kuchennego i łazienkowego zw + kanalizacja w mieszkaniach nr 47,50,53,56,59
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i Skłodowskiej 1 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 61,64,67,70,73;62,65,68,71,74;63,66,69,69,72,75

Skłodowskiej 6 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 31,34,37,40,43

Skłodowskiej 8 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 48,51,54,57,60

Skłodowskiej 19 Remont balkonów w pionie mieszkań nr: 63,66,69,72,75
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Norwida 4 Wymiana podbitki PCV, montaż rynny PCV, montaż blachy doczołowej, wymiana części rury spusto-
wej wraz z kolanem (klatka A)

Norwida 12
Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych, uszczelnienie przejść instalacyjnych przez 
ściany budynku, remont opaski z płytek betonowych ( klatka D)
Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 15,16,18,20,22 (klatka B)

Norwida 19 Wymiana rynny, montaż blachy doczołowej, wymiana kolana z fragmentem rury spustowej

Norwida 21 Remont schodów wejściowych do klatki (klatka B)

Orzeszkowej 14 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 8,10,12 (klatka B)

Orzeszkowej 16 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 1,3,5 (klatka A)

Orzeszkowej 18 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 32,34,36 (klatka C)

Os. Dziekana 1
Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 90,93,96,99 
(klatka I)
Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 62,64,66,68,70 (klatka F)

Os. Dziekana 1-6 Uzupełnienie nawierzchni z asfaltobetonu

Os. Dziekana 5 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 
42,44,46,48 (klatka E)

Os. Dziekana 6 Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrkulacja+ kanalizacja) w mieszkaniach nr 2,5,8,11 (klatka A)

Os. Dziekana 7
Wymiana poziomu (zw + cw + cyrkulacja) - klatka B
Uzupełnienie płyt elewacyjnych (klatka A)

Os. Dziekana 8

Wymiana pionu kuchennego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w pionie mieszkań nr 
40,42,44,46,48 (klatka E)
Wymiana pionu łazienkowego (zw+ cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 
20,21,23,25,27 (klatka C)
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Os. Dziekana 9 Uszczelnienie elewacji i uzupełnienie ubytków (klatka E)

Os. Dziekana 10 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 61,63,65,67,69 (klatka G)

Os. Dziekana 11 Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń nad ostatnią kondygnacją 
(klatka A,B,C,D,E i F)

Pola 2-12 Wyposażenie placu zabaw

Pola 2
Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 2,4,6 (klatka A)
Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 
1,3,5 (klatka A)

Pola 6 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 8,10,12 (klatka B)

Pola 8 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 25,27,29 (klatka E)

Pola 10 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 7,9,11 (klatka B)

Pola 12 Wymiana poziomu (zw + cw + cyrkulacja) - klatka A
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Norwida 2 Remont balkonów oraz daszków nad balkonami – pion mieszkań nr 38,40,41,43 i 44,46,47,49,50 (klatka E)

Norwida 6 Remont balkonów oraz daszków nad balkonami -pion mieszkań 44,46,48,49 i 51,53,55,56 (klatka D, E)

Norwida 12 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja + kan.) w mieszkaniach nr 33,35,37,39,40 (klatka D)

Norwida 17-21 Wymiana nawierzchni z asfaltobetonu przy budynkach 17-21

Orzeszkowej 18 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 25,27,29  (klatka B)

Orzeszkowej 20
Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 1,3,5 (klatka A)
Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 8,10,12 (klatka B)

Os. Dziekana 11 Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń nad ostatnią kondygnacją (klatka A,B,)

Pola 2 Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego kanalizacyjnego w pionie mieszkań 1,3,5 (klatka A)

Pola 4 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 13,15,17 (klatka C)

Pola 8 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 20,22,24 (klatka D)

Pola 8-12 Remont tarasów i balustrad w mieszkaniach nr 20,22,24 (klatka D)

Pola 12 Montaż siatek stalowych na wylotach przewodów kominowych

Pola 12 Wymiana pionu łazienkowego (zw + cw + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 1,3,5 (klatka A)

OGŁOSZENIA DROBNE

LOKALE DO WYNAJĘCIA

AUTO KUPIĘ   tel. 509-954-191

Kupię każdy samochód 
- gotówka - tel. 660-476-276

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 wybranych, wolnych lokali:
• Szpitalna 8 – możliwość wynajęcia powierzchni na parterze 

pawilonu wolnostojącego od ok. 7,00 m² do ok. 500,00 m² 
• Szpitalna 9A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – parter 

– 460,75 m² 
• Niepodległości 1A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym 

– 1 piętro – 266,24 m² 
• Niepodległości 1A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym 

–1 piętro – 383,42 m² 
• Niepodległości 1A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym 

– parter – 165,81 m²
• Niepodległości 14 – lokal użytkowy w  pawilonie wolnostojącym 

– parter – 169,80 m²
• Kombatantów 4 – lokal użytkowy na parterze pawilonu 

wolnostojącego – 70,23 m²
Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można 
uzyskać telefonicznie pod nr (32) 265-10-22 wew. 33


