BIULETYN

CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Nr 1 (143) 2020

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom
życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

DODATEK MIESZKANIOWY

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: wew. 22
Kancelaria: wew. 25
Dział finansowo-księgowy: wew. 32
Sekcja członkowska: wew. 33
Dział opłat i windykacji: wew. 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
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa (ADM- 1)
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego (ADM-2)
(32) 265 18 65 Osiedle Saturn (ADM-3)
(32) 265 29 29 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

Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w godzinach 16.00 – 17.00.

Przypominamy osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz spełniającym kryteria powierzchni i dochodu o możliwości skorzystania z dodatku mieszkaniowego. Szczegółowych informacji udziela
Dział Opłat i Windykacji w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie (32 265-10-22 wew. 28). W 2020 roku wnioski
o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzone przez Dział Opłat i Windykacji (pokój nr 22 – siedziba
Spółdzielni ulica Kombatantów 4), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi – Dział Pomocy Instytucjonalnej – Dodatki Mieszkaniowe (ul. 17 Lipca 27) będzie przyjmował codziennie oprócz czwartków w następujących
terminach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marzec 2020 r.		
kwiecień 2020 r. 		
maj 2020 r. 		
czerwiec 2020 r. 		
lipiec 2020 r. 		
sierpień 2020 r. 		
wrzesień 2020 r. 		
październik 2020 r.
listopad 2020 r. 		
grudzień 2020 r. 		

- od 2 do 20 dnia miesiąca,
- od 1 do 20 dnia miesiąca,
- od 4 do 20 dnia miesiąca,
- od 1 do 22 dnia miesiąca,
- od 1 do 20 dnia miesiąca,
- od 3 do 21 dnia miesiąca,
- od 1 do 21 dnia miesiąca,
- od 2 do 20 dnia miesiąca,
- od 2 do 20 dnia miesiąca,
- od 1 do 18 dnia miesiąca.

SDK ,,ODEON”
OFERUJE SALE DO
WYNAJĘCIA
KONTAKT
Spółdzielczy Dom Kultury ,,ODEON”
Czeladź, ul. Szpitalna 9
Tel. 32/ 265-39-91; 691-800-389

Ogłoszenia

Pośrednictwo w sprzedaży, kupnie
oraz wynajmie nieruchomości
- mieszkania, domy, działki, lokale

Zarządzanie najmem od A do Z

LEGALIZACJA WODOMIERZY
W zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 2019 r. przeprowadzana jest wymiana legalizacyjna wodomierzy. W ubiegłym roku w I etapie przeprowadzono częściową wymianę wodomierzy na osiedlach Ogrodowa, Saturn oraz Dziekana. W 2020 r. kompleksową wymianą zostaną objęte wodomierze na osiedlu Piłsudskiego, natomiast na pozostałych osiedlach będą kontynuowane wymiany w ramach II etapu. Poniższe prace
są realizowane przez firmę zewnętrzną wyłonioną w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego
zorganizowanego przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową i w roku bieżącym obejmują budynki przy ulicach:
•
•
•
•
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Administracja nr 1: Grodziecka 62-64; Tuwima 13-15-17; Miasta Auby 2, 4, 6, 10, 12; Spółdzielcza 11-13;
Szpitalna 26, 32; Wojkowicka 1;
Administracja nr 2: Składkowskiego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26;
Niepodległości 1, 1a, 2, 3-5, 4, 7, 10-12, 11, 14, 16-18, 20, 22, 24;
Administracja nr 3: Górnicza 5, 38;
Administracja nr 4: Orzeszkowej 14.

Skup mieszkań i domów za gotówkę

- zadłużonych oraz z różnymi problemami prawnymi

Usługi doradztwa

w zakresie obrotu nieruchomościami

Przeprowadź z nami bezpieczną
i korzystną transakcję!

Zapraszamy!
SATURN - NIERUCHOMOŚCI
ul. Szpitalna 9
41-250 Czeladź

Tel: +48 532 110 130
Tel: +48 500 381 321
www.saturn-nieruchomosci.pl
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Skłodowskiej 29

ZMIANY W ROZLICZENIU ZUŻYCIA GAZU
W trakcie realizacji

Remonty

REMONTY W I KWARTALE 2020 R. W ZASOBACH CZ.S.M

Miasta Auby 12

Wymiana pionu łazienkowego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44,
50, 56, 62

Ogrodowa 16

Uszczelnienie elewacji zewnętrznej (wnęka nad wejściem)

Ogrodowa 22

Montaż nasady kominowej typu turbowent Ø 400 mm

Zrealizowane

Remonty

Malowanie klatki schodowej

Wymiana zaworów podpionowych na instalacji gazowej

Niepodległości 4

Montaż nasady kominowej typu turbowent Ø 250 mm

Termomodernizacja budynków (kontynuacja prac – II etap)
Uszczelnienie zewnętrznej elewacji (zadaszenie nad balkonem mieszkania nr 6)

Składkowskiego 14

Remont zadaszenia śmietnika po pożarze

Niepodległości 18b

Montaż kołpaka na nasadzie kominowej typu ONK

Składkowskiego 13
Składkowskiego 16
Składkowskiego 18
Składkowskiego 20

Remont balkonów w klatce „C” (3 piony)
Wymiana nawierzchni - położenie kostki brukowej gr. 6 cm
Remont nawierzchni - najazdy dla pojazdów
Montaż 2 szt. nasad kominowych typu turbowent Ø 150 mm
Wymiana odcinka instalacji wody zimnej w pionie kuchenno- łazienkowym
w mieszkaniu nr 17

Dehnelów 9

Montaż 2 szt. nasad kominowych typu turbowent Ø 150 mm

Dehnelów 11

Naprawa obróbek blacharskich dachu

Dehnelów 13

Naprawa daszku nad wejściem do budynku

Powstańców Śl. 2-8
Powstańców Śl. 6
Powstańców Śl. 11
Skłodowskiej 1-3
Skłodowskiej 4
Skłodowskiej 6
Skłodowskiej 7

Naprawa obróbek blacharskich na dachu
Wymiana trójnika skręcanego na spawany w pionie instalacji gazowej
Docieplenie dylatacji między klatkami.
Malowanie klatki schodowej
Wymiana pionu kuchennego (wz + kanalizacja w mieszkaniach) nr 32, 35, 38, 41,44
Wymiana pionu łazienkowego (wz + kanalizacja w mieszkaniach) nr 31, 34, 37, 40, 43
Montaż 2 szt. nasad kominowych typu turbowent Ø 400 mm

Dehnelów 35

Montaż siatek stalowych na wylotach przewodów kominowych

Jaśminowa 3
Powstańców Śl. 1
Powstańców Śl. 2
Powstańców Śl. 20

Remont poszycia dachu nad mieszkaniem nr 4
Montaż 4 szt. nasad kominowych typu turbowent Ø 150 mm
Remont balkonów w pionie mieszkań: 48, 51, 54, 57, 60
Remont balkonów w pionie mieszkań: 2, 5, 8, 11,14
Remont balkonów w pionie mieszkań: 3,6,9,12,15
Uszczelnienie przewodu kominowego spalinowego metodą rękaw alufol

Skłodowskiej 6

Malowanie klatki schodowej

Skłodowskiej 8

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

Os. Dziekana 1
Os. Dziekana 2

Remont balkonów w pionie mieszkań: 2,5,8,11,14
Remont balkonów w pionie mieszkań: 3,6,9,12,15
Wymiana pionu kuchennego (wz+ cwu + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 11, 12, 14, 16, 18
Wymiana pionu kuchenno-łazienkowego (wz + cwu + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 1, 4, 6
Wymiana pionu w.c. (wz + cwu + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 2, 3, 5, 7
Montaż nasady kominowej typu turbowent Ø 350 mm
Wymiana pionu kuchennego (wz + cwu + cyrkulacja) w mieszkaniach nr 1, 4, 7, 10
Montaż nasady kominowej typu turbowent Ø 350 mm

Os. Dziekana 3

Demontaż instalacji gazowej w pionie łazienkowym w klatce „C”

Os. Dziekana 8

Montaż najazdu na wózki dziecięce na schodach zewn. w klatce „E”

Os. Dziekana 9

Wymiana pionu kuchennego (wz + cwu + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 69, 70, 72,74

27 Stycznia / Spacerowa
W trakcie realizacji

W trakcie
realizacji
Zrealizowane
W trakcie realizacji

Remonty

ADM-2

Wymiana pionu kuchennego (zw + cwu + cyrkulacja + kanalizacja) w mieszkaniach nr 9, 12, 14, 16

Miasta Auby 4
Szpitalna 21
Szpitalna 23
Szpitalna 29
Niepodległości 2c

Dehnelów 5

ADM-3

Wymiana nawierzchni - położenie kostki brukowej gr. 8 cm

Remonty

Naprawa zadaszenia (daszku) nad balkonem mieszkania nr 6

Szpitalna 13b
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Wymiana pionu kuchennego (zw + kanalizacja) w mieszkaniach nr 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39,
45, 51, 57, 63

Ogrodowa 10

Remont balkonów w pionie mieszkań: 2, 5, 8, 11, 14

Norwida 21
Zrealizowane

Wymiana instalacji gazowej w mieszkaniu nr 12

Dehnelów 23

Norwida 16

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

Miasta Auby 6

Miejscowa naprawa tynków na elewacji budynku

Skłodowskiej 10

ADM-4

Zrealizowane

Remonty

ADM-1

LOKALIZACJA

Dehnelów 8

Górnicza 9

ADM-3

Informujemy, że rozliczenie zużycia gazu w budynkach, w których właściciele mieszkań nie mają indywidualnych umów
z dostawcą gazu do mieszkań (dotyczy budynków przy ulicach: W. Pola, E. Orzeszkowej, C.K. Norwida i os. Dziekana) będzie
wykonywane w okresach rocznych - począwszy od 2020 roku. Przypominamy użytkownikom lokali mieszkalnych, że zgodnie
z „Regulaminem rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali” § 7
ust.1, użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Spółdzielni w formie pisemnego oświadczenia
o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu. Rzetelna informacja o ilości osób korzystających z lokalu jest szczególnie istotna w budynkach, gdzie zużycie paliwa gazowego rozliczane jest na podstawie wskazań gazomierza wspólnego w odniesieniu
do ilości osób. Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy „zapominają” uaktualnić ilość osób w mieszkaniu narażają sąsiadów
na ponoszenie wyższych kosztów zużycia gazu.

Wymiana trójnika skręcanego na spawany w pionie instalacji gazowej

Norwida 21

Przeniesienie pomieszczenia gospodarczego (boksu śmietnikowego)
Remont balkonów w pionie mieszkań: 8a, 9, 11, 13

Os. Dziekana 4

Remont balkonów w klatce „E”

Os. Dziekana 7

Remont balkonów w klatkach: „D, E, F, G”

Os. Dziekana 10

Remont balkonów w klatkach: „ A, B, C”

Pola 2, 4, 6, 8, 10, 12

Wykonanie i montaż tablic odblaskowych z numerami klatek i nazwą ulicy

Zestawienie wg stanu na dzień 20.03.2020 r.

PRZEGLĄDY INSTALACJI GAZOWYCH,
PRZEWODÓW KOMINOWYCH
Właściciel (zarządca nieruchomości) - Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma za zadanie m.in. zapewnienie szczelności
i właściwego stanu technicznego wewnętrznej instalacji gazowej w budynku. W zakres tych obowiązków, zgodnie z ustawą
Prawo budowlane, wchodzi dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądów zarówno instalacji gazowej, jak i przewodów
kominowych w budynku (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
W świetle powyższego w zasobach mieszkaniowych Cz.S.M. trwają coroczne przeglądy instalacji gazowej, o czym właściciele/użytkownicy lokali mieszkalnych są powiadamiani w formie ogłoszeń w klatkach schodowych. Do obowiązków właścicieli mieszkań należą wszelkie urządzenia odbiorcze (w tym także kuchnie gazowe, przepływowe gazowe lub elektryczne
ogrzewacze wody itp.) Zaniedbane, niesprawne urządzenia gazowe mogą stanowić zagrożenie zatruciem lub wybuchem,
jak również ich naprawa tzw. „domowymi sposobami”. Systematyczna konserwacja oraz usuwanie usterek urządzeń gazowych przez uprawnionych instalatorów pozwoli na bezpieczne korzystanie z paliwa gazowego, które służy do przygotowana
ciepłych posiłków, podgrzewu wody dla celów sanitarnych, a niejednokrotnie także do ogrzewania mieszkań.
Jeżeli w wyniku pomiaru szczelności instalacji gazowych stwierdzono wyciek paliwa, wykonany pomiar jego stężenia decyduje o sposobie postępowania do czasu usunięcia nieszczelności. O tym jak ważna jest kontrola rurociągów gazowych
i urządzeń nie trzeba nikogo przekonywać, gdyż powszechnie znane są tragiczne skutki nieumiejętnego postępowania
użytkowników gazu. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej istnieją lokale mieszkalne, w których właściciele mieszkań lub ich użytkownicy lekceważą coroczny obowiązkowy przegląd instalacji.
Ignorowanie obowiązku udostępnienia lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia stosownych przeglądów stanowi
naruszenie § 93 pkt 4a Statutu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Apelujemy zatem do mieszkańców by nie lekceważyli wymaganych prawem kontroli i udostępniali lokale mieszkalne w celu przeprowadzenia przeglądów.
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NIEDROŻNOŚCI INSTALACJI KANALIZACYJNYCH
W ostatnim okresie coraz więcej otrzymujemy zgłoszeń o zatorach w sieci kanalizacyjnej. Wciąż wielu z nas zapomina, że
toalety to nie miejsce, gdzie powinny trafiać resztki jedzenia czy odpady higieniczne
Do sieci kanalizacyjnej „trafiają” przedmioty i substancje, jak tłuszcze, farby, nawilżane chusteczki, które nigdy nie powinny
się tam znaleźć. Mogą one spowodować zatkanie wewnętrznej kanalizacji w budynku, a nawet doprowadzić do poważnej
awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i kosztowne. Bywa także, że „cofające się” nieczystości płynne, zalewają piwnice, a nawet mieszkania, powodując duże straty materialne.
Czego nie należy wrzucać do kanalizacji, a bezwzględnie powinno trafiać do kosza:
• włosy, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe, rajstopy, szmaty – bywają często przyczyną powstawania zatorów, gdyż łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;
• niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości - zawarte w nich substancje
chemiczne szkodą mikroflorze w oczyszczalni ścieków,
• materiałów budowlanych - gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do
usunięcia zatory,
• tłuszcze i oleje - tężeją w rurach, zmniejszają ich średnicę i przyspieszają konieczność remontu instalacji kanalizacyjnej
w budynku.

selekcji odpadów. Próba odszukania takich osób będzie
żmudną pracą. Przypominamy, że śmieci należy segregować i umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub
workach z podziałem na 5
podstawowych frakcji:
•
•
•
•
•

tworzywa sztuczne,
metal i opakowania
wielomateriałowe,
szkło,
papier,
odpady biodegradowalne,
odpady zmieszane.

Dlaczego nie powinniśmy wyrzucać jedzenia i innych przedmiotów wymienionych powyżej do kanalizacji.
Przypominamy, iż przykanalik (odcinek sieci kanalizacyjnej łączący budynek z głównym kanałem ściekowym) ma swoje
ograniczenia co do przepustowości. Oznacza to, że każdy większy przedmiot, jak pielucha, tampon, a nawet torebka foliowa, może spowodować zatkanie kanalizacji w budynku, a w najgorszym przypadku zablokowanie rury odpływowej i zalanie mieszkania ściekami. Ponadto wyrzucając resztkami jedzenia w kanalizacji żywią się szczury, co wpływa na zwiększenie
ich liczebności. W szczególności zwracamy uwagę na wyrzucanie do sedesu podpasek higienicznych, tamponów i pieluch,
wacików do uszu i do zmywania makijażu, chusteczek nawilżanych oraz plastrów. One również nie rozpuszczają się w kanalizacji, z czasem powodując trudne do usunięcia zatory. Wszystkie wspomniane odpady zamiast do kanalizacji powinny
trafiać do odpowiednich pojemników na śmieci.
Poniżej przedstawiamy fotografię co dzieje się z chusteczkami nawilżanymi wrzuconymi do kanalizacji które były powodem zatkania kanalizacji w budynku przy ul. Składkowskiego 24d i zalania części piwnicy. Dzięki czujności lokatorów z parteru nie doszło do większych strat materialnych .

DEWASTACJE NA OS. DZIEKANA
W ostatnim czasie na klatkach schodowych budynków przy ul. W. Pola, K.C. Norwida oraz os. Dziekana miały miejsce
podpalenia tablic ogłoszeniowych w klatkach schodowych. Problem ten dotyczy nie tylko zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale całej dzielnicy Piaski. Dzięki interwencji lokatorów ogień nie rozprzestrzenił się w klatkach
schodowych i nie zagroził życiu oraz bezpieczeństwu mieszkańców. Zniszczeniu uległy jedynie tablice ogłoszeniowe oraz
częściowo tynki ścian. Z informacji uzyskanych od osób zgłaszających podpalenia wynika, że sprawcami są nastolatkowie.
W związku z powyższym prosimy Mieszkańców o niewpuszczanie obcych osób do budynków i niezwłoczne zgłaszanie podobnych sytuacji na Policję. Dzięki szybkiej interwencji jest szansa na wykrycie sprawców
i pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Przypominamy, że koszty usuwania skutków wandalizmu obciążają wszystkich
mieszkańców.

WYNIKI ANKIETY W SPRAWIE SPOSOBU ROZLICZANIA
KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD SEZONU
GRZEWCZEGO 2020/2021

SEGREGACJA ODPADÓW OD 2020 R.
Od 01.01.2020 r. w całym kraju obowiązuje podział odpadów na pięć frakcji: papier; szkło; plastik - metal, zmieszane oraz
bio.
Do tej pory wyglądało to tak, że mieszkańcy mieli do wyboru - segregować i płacić mniej albo nie segregować i płacić trochę więcej. Teraz wyboru nie ma, ponieważ Polska musi spełniać coraz bardziej rygorystyczne normy dotyczące recyclingu. Kto się wyłamie - płaci od dwukrotnie do czterokrotnie więcej niż wynosi stawka podstawowa. W przypadku np. bloku
mieszkalnego odpowiedzialność może być zbiorowa. W praktyce będzie trudno ustalić, kto jest sprawcą niedokonywania
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W wyniku przeprowadzonej ankiety, dotyczącej zmiany sposobu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania dla budynków
wyposażonych w kapilarne podzielniki kosztów ogrzewania, mieszkańcy w niżej wymienionych budynkach, klatkach - zdecydowali o przejściu od sezonu grzewczego 2020/2021, na rozliczanie kosztów centralnego ogrzewania od powierzchni
użytkowej:
• Administracja nr 1: Szpitalna 36, Tuwima 13-15-17,
• Administracja nr 2: Niepodległości 14, Niepodległości 20, Niepodległości 22, Niepodległości 24, Składkowskiego 11,
Składkowskiego 15
• Administracja nr 3: Jaśminowa 1-3, Tulipanów 1, Dehnelów 4, Dehnelów 29-33, Powstańców Śl. 1-7, Skłodowskiej 1-9;
Skłodowskiej 10-18, Skłodowskiej 21-25, Skłodowskiej 27-33, Skłodowskiej 35-43;
• Administracja nr 4: os. Dziekana 2 G-K, os. Dziekana 6 A-D, os. Dziekana 6 E-I, os. Dziekana 10, os. Dziekana 12, Norwida 2 B, Norwida 2 C, Norwida 4 B, Norwida 6 C, Norwida 6 D, Norwida 6 E, Norwida 14 A, Norwida14 B, Norwida 16 A,
Norwida 16 C, Norwida 17 A, Orzeszkowej 14 A, Orzeszkowej 18 A, Orzeszkowej 18 A-B, Orzeszkowej 18 C, Orzeszkowej
20 B, Pola 2 A, Pola 2 B, Pola 4 C, Pola 8 C-D, Pola 10 A, Pola 10 C, Pola 12 B, Nowopogońska 231, 27 Stycznia 14-16-18,
27 Stycznia 20-22-24, 27 Stycznia 26-28-30, 27 Stycznia 32-34-36, Spacerowa 5-7, Spacerowa 17.
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SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY „ODEON”
Szanowni Mieszkańcy!
W związku z epidemią koronawirusa, w trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo informujemy, że
Spółdzielczy Dom Kultury „ODEON” od 16 marca 2020 r. do odwołania jest zamknięty.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
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. Kombatantów 4 – lokal użytkowy w siedzibie Spółdzielni – parter – 70,23 m2
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 – 36,00 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 – 39,00 m2 (wolny od 01.05.2020 r.)
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 33,80 m2 (wolny od 01.05.2020 r.)
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 20,70 m2 (wolny od 01.05.2020 r.)
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 31,40 m2 (wolny od 01.05.2020 r.)
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 20,70 m2 (wolny od 01.05.2020 r.)
ul. Szpitalna 9A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym - parter – 460,75 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 13,35 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 123,16 m2
ul. Tulipanów 1 – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 99,00 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 8 E - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31,00 m2
ul. W. Pola 2 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 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
Kupię każdy samochód – gotówka
- tel. 660 476 276

1. Montaż nawiewników powietrza - tel. 600-498-178
2. Docieplenia, remonty – tel. 600-498-178
3. Okna, drzwi – tel. 600-498-178

SPRZĄTANIE:
oferujemy sprzątanie mieszkań, domów, mycie okien, sprzątanie biur, sklepów, magazynów
oraz innych pomieszczeń.
Pracę wykonujemy solidnie i tanio.
KONTAKT: 501-478-135, 600-498-178, vent1@o2.pl, info@vent-nawiewniki.pl
PRACA:
Zatrudnię osobę do sprzątania mieszkań, domów, biur, magazynów, sklepów oraz innych obiektów.
Zapewniamy odpowiednie warunki do pracy.
Kontakt: 501-478-135, 600-498-178 lub info@vent-nawiewniki.pl
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