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Nr 3 (142) 2019

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim mieszkańcom
życzą
Rada Nadzorcza
Zarząd
oraz pracownicy
Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej

Rada Nadzorcza
przyjmuje skargi
w każdy pierwszy
poniedziałek
miesiąca
w godzinach
16.00 – 17.00.

Administracja Osiedlowa
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego
(32) 265 18 65 Osiedle Saturn
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana
Pogotowie awaryjne: 609 209 493

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

DBAJMY O WSPÓLNE DOBRO!
Prosimy o zwracanie uwagi na poczynania osób przebywających na klatkach schodowych. Osoby te między innymi mogą przyczynić się do powstawania zniszczeń, za które wszyscy ponosimy niepotrzebne koszty. W ostatnim czasie w ciągu jednej nocy zostało uszkodzonych lub całkowicie zniszczonych ponad 10 klamek do drzwi
wejściowych budynków. Wszystkie zauważone usterki, dewastacje lub nieprawidłowości prosimy zgłaszać telefonicznie, pocztą e-mail lub osobiście do osiedlowej Administracji w celu natychmiastowego zareagowania
i ewentualnego naprawienia powstałych szkód. Ważnym problemem pozostaje również to – kto i kiedy wreszcie
wskaże rozwydrzonych sprawców, którzy wyładowują swoją energię kosztem mieszkańców osiedla.

ŻĄDASZ CZYSTOŚCI – ZACHOWAJ JĄ SAM
Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że każdorazowa kontrola służb administracyjnych Spółdzielni wykazuje szereg nieprawidłowości. Większość problemu powstaje wskutek nieprawidłowego składowania odpadów
i poprawnej ich segregacji. Dbałość i porządek wymaga selektywnego gromadzenia odpadów w kontenerach do
tego przeznaczonych, które często są przepełnione i w konsekwencji wiele odpadów gromadzonych jest obok
pojemników. I tu ciekawostka… gdyby odpady były prawidłowo składowane (kartony i pudełka – sprasowane,
butelki plastikowe – zgniecione) nie byłoby problemu z wrzuceniem ich do pojemnika. Staliśmy się społeczeństwem konsumenckim i co za tym idzie „produkujemy” coraz więcej odpadów. Częściej również przeprowadzamy remonty naszych lokali mieszkalnych, a nie zawsze pamiętamy o tym, że jeden raz w roku jesteśmy uprawnieni do nieodpłatnego przekazania gruzu budowlanego w ilości 1000 kg – wystarczy tylko pobrać tzw. „big-bag”
w siedzibie Spółki ALBA (biuro przy ul. Wojkowickiej 14). Nie zwracamy też uwagi na fakt, że w trakcie remontów
szachtami technicznym spadają kawałki gruzu, glazury, okładzin ściennych, osprzętu, armatury sanitarnej itp.,
które następnie zalegają na tzw. podpionach piwnicznych zlokalizowanych w korytarzach, suszarniach, wózkowniach. Warto również zwrócić uwagę na „przyda się” – rzeczy, które planujemy zabrać na działkę, do letniskowego domku lub przekazać innym ludziom. Niestety większość z nich w postaci zalegających w pomieszczeniach
służących do wspólnego użytkowania starych mebli, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów okładzin
ściennych (boazeria) zajmuje te miejsca przez długie miesiące, a nawet lata. Zbędne nam przedmioty nie są
wynoszone i składowane w terminach wyznaczonych na odbiór odpadów wielkogabarytowych, a jeśli już, to
sposób ich składowania pozostawia wiele do życzenia tzn. są porozrzucane, ułożone chaotycznie i ukazuje się
naszym oczom obraz zaniedbanego składowiska. Często zdarza się, że pod boksy śmietnikowe podjeżdżają samochody z rejestracjami niezwiązanymi z gminą Czeladź. Kierowcy szybko wysiadają z samochodu i pozbywają
się śmieci. Kolejnym problemem są kloszardzi, którzy przychodzą do pojemników i grzebią w nich w poszukiwaniu „skarbów”, czyli artykułów spożywczych lub puszek i innych materiałów, które nadają się na złom, czyniąc
przy tym bałagan w wiatach śmietnikowych. Ale co można powiedzieć o użytkownikach lokali mieszkalnych,
którzy wyrzucają odpady za okno? Na to pytanie odpowiedzcie sobie Państwo sami.

Przeglądy instalacji gazowej
W dalszym ciągu przeprowadzane są przeglądy instalacji gazowej w mieszkaniach na naszych osiedlach. Do
lokatorów, którzy nie udostępnili swoich mieszkań zostały rozesłane pisma z prośbą o kontakt z osiedlową Administracją w celu umówienia konkretnego terminu przeglądu.
Osoby, które nie udostępniają do przeglądów mieszkań są nieodpowiedzialni narażając siebie i pozostałych
mieszkańców na niebezpieczeństwo. Właściciele mieszkań w których wykryto nieszczelność będą umawiani
przez Administrację na jej usunięcie. Niejednokrotnie będzie to wymagało umówienia lokatora z gazownią,
a następnie z pracownikami, którzy dokonają doszczelnienia instalacji gazowej w mieszkaniu.
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ZaprasZamy!
pożyczki gotówkowe
kredyty konsolidacyjne
konta osobiste
konta firmowe
kredyty dla firm
leasing

Czeladź, ul. Szpitalna 9
32 265 07 01
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) pożyczki: 13.18%
(stan na 09.05.2019 r.). RRSO kredytu konsolidacyjnego: 12.12%
(stan na 09.05.2019 r.). Zastosowane w niniejszym materiale pojęcia
oznaczają zgodnie z wykazem usług reprezentatywnych: konto osobiste
– rachunek płatniczy. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232
Warszawa. Usługi leasingu świadczone są przez Alior Leasing Sp. z o.o.
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REMONTY W IV KW. 2019 W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

ADMINISTRACJA NR 1
NR. NIERUCHOMOŚCI

ADRES

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
REMONTY ZREALIZOWANE

1

Ogrodowa 4
Ogrodowa 8

2

Szpitalna 15B/9,12,14,16

3
4
6

13

Ogrodowa 18A
Ogrodowa 16
Ogrodowa 14/8
Szpitalna 21,23
Szpitalna 21/51
Szpitalna 29AB
Szpitalna 33B
Miasta Auby 10
Miasta Auby 4
Miasta Auby 8/20
Miasta Auby

Refundacja wymiany 2 szt. okien
Czyszczenie i malowanie 20 szt. drzwi szybowych
Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej w pionie
łazienkowym
Remont pokrycia dachowego na budynku
Refundacja wymiany 6 szt. okien
Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej w łazience
Refundacja wymiany 13 szt. okien
Montaż nasady kominowej Turbowent fi 400
Remont pokrycia dachowego
Malowanie 2 szt. suszarni wraz z wymianą 1 szt. drzwi
Refundacja wymiany 4 szt. okien
Wymiana drzwi wejściowych aluminiowych
Montaż 2 szt. nasad kominowych typu H
Wykonanie remontu nawierzchni asfaltobetonowej
pieszojezdni

REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI
1
2
3

Ogrodowa 8/64
Szpitalna 15/12
Ogrodowa 10/2

4

Szpitalna 21,23

5

Ogrodowa 22/4-54
Miasta Auby 8/2
Miasta Auby 2
Miasta Auby 4

13

Montaż 2 szt. nasad kominowych Turbowent fi 400
Montaż 2 szt. nasad kominowych Turbowent fi 400
Montaż nasady kominowej Turbowent fi 400
Termomodernizacja budynków wraz z pracami towarzyszącymi
Remont balkonów
Montaż obróbki blacharskiej na balkonie
Malowanie klatki schodowej
Malowanie klatki schodowej

ADMINISTRACJA NR 2
NR. NIERUCHOMOŚCI

15

19
4

ADRES

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
REMONTY ZREALIZOWANE
Naprawa spalonego boksu na śmieci za budynkami
Składkowskiego 4, 6
Składkowskiego 4, 6
Składkowskiego 4

Podwyższenie nasady kominowej na dachu budynku;
Mechaniczne udrożnie nie kanalizacji

Składkowskiego 16

Naprawa zniszczonej elewacji budynku;
Mechaniczne udrożnienie kanalizacji

Składkowskiego 13 b, c
20

19
20

Naprawa podestów w wejściu do klatek schodowych
Odświeżenie linii parkingowych przy garażach za buSkładkowskiego 22
dynkiem Składkowskiego 22
Dokończenie remontów balkonów w budynku przy ul.
Składkowskiego 17
Składkowskiego 17
Wykonanie cząstkowego remontu nawierzchni asfalNiepodległości
tobetonowej; uzupełnienie ubytków w asfalcie na
drogach osiedlowych
PRACE ZLECONE DO REALIZACJI
Osiedle
Pielęgnacja zieleni na osiedlu - przycinka
Składkowskiego 16
Utwardzenie terenu przy budynku
Utwardzenie terenu przy budynku Składkowskiego 15
Składkowskiego 15
(ściana szczytowa)
Składkowskiego 13 c
Remont balkonów

ADMINISTRACJA NR 3
NR. NIERUCHOMOŚCI

26

27

28

29

30
32
33
36-46

ADRES

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
REMONTY ZREALIZOWANE
Dehnelów 4/4-54
Remont balkonów
Dehnelów 6/4-54
Skłodowskiej 8
Remont balustrady schodów zewnętrznych
Dehnelów 23/1,4,7,10,13
Wymiana pionu wod.-kan. (łazienka)
Powstańców Śl. 1
Remont chodnika (obok placu zabaw)
Powstańców Śl. 3
Malowanie klatki schodowej
Powstańców Śl. 5
Skłodowskiej
Remont balkonów
13/17,20,23,26,29
Skłodowskiej 1-9
Docieplenie stropodachu
Skłodowskiej 39-41
Docieplenie dylatacji
Powstańców Śl. 15
Docieplenie stropodachu
Powstańców Śl.
Wymiana trójników skręcanych na spawane w pionie
11/18,21,24,27 i 9/8
instalacji gazowej
Powstańców Śl. 8
Malowanie klatki schodowej
Miła 8 i 10
Naprawa obróbek blacharskich na dachu
Jaśminowa 3
Remont pokrycia dachowego
Jaśminowa 9
Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do klatki
Górnicza
Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej do budynku
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,38
REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI

27

Skłodowskiej 2
Skłodowskiej
14/31,34,37,40,43

30

Powstańców Śl. 12/17,20,23,26,29;
12/18,21,24,27,30;
14/31,34,37,40,43

Malowanie klatki schodowej
Remont balkonów
Remont balkonów
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ADMINISTRACJA NR 4
NR. NIERUCHOMOŚCI

49
50
53
59
61
62
65

66

47
51
55
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ADRES

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
REMONTY ZREALIZOWANE
Os. Dziekana 2 a,b
Remont balkonów
Os. Dziekana 2h
Wymiana instalacji zw+cw+cyrkulacji z poziomie
Os. Dziekana 1
Termomodernizacja budynku
Os. Dziekana 8e
Wymiana odcinka poziomu kanalizacji sanitarnej
Remont balkonów
Spacerowa 9-11
Malowanie klatek schodowych
Pola 6c
Remont tarasów
Pola 2b
Wymiana instalacji zw+cw+cyrkulacja w pionie
Orzeszkowej 18a
Wymiana pionu zw+cw+cyrkulacja
Orzeszkowej 18c
Ocieplenie ścian zewnętrznych
Norwida 12c
Likwidacja zapadliska i cząstkowy remont nawierzchni
Norwida 21c
Wymiana zw+cw+cyrkulacja w pionie
Norwida 21
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku
Norwida 4a
Wymiana zw+cw+cyrkulacja w pionie
Norwida 2e
Wymiana uszkodzonych kolan rur spustowych
Norwida 2c
Wymiana zw+cw+cyrkulacja w pionie
REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI
Os. Dziekana 4e
Remont balkonów
Os. Dziekana 10 a,b,c
Remont balkonów
Os. Dziekana 7d,e,f,g
Remont balkonów

SDK „ODEON” ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:
• AKADEMIA WRÓBELKA ELEMELKA (zajęcia taneczne dla dzieci 4-6 lat) – środy,
godz. 17:00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993
• HIP-HOP (zajęcia taneczne dla dzieci 7-10 lat) – środy, godz. 18:00. Zapisy pod nr tel. 513823-993
• HIP-HOP (dzieci 11-15 lat) – środy, godz. 19:00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993
• ZUMBA – poniedziałki, godz. 19:00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993
• SENSOPLASTYKA (zajęcia dla dzieci od pół roku z rodzicami) – poniedziałki, godz.
17:00. Zapisy pod nr tel. 693-862-534
• WOKAL, GITARA, PIANINO, AKORDEON (zajęcia indywidualne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych) – zapisy pod nr tel. 693-021-780
• FITNESS – wtorki, godz. 19:10. Zapisy pod nr tel. 530-038-482
• BALET (zajęcia taneczne dla dzieci od 3-6 lat) poniedziałki, godz. 17:00. Zapisy pod nr tel.
507-414-270
• KLUB AKTYWNEJ MAMY – spotkania dla mam z dziećmi, czwartki, godz. 11.00
• KLUB SENIORA – spotkania według harmonogramu dostępnego w SDK „Odeon”, tel. 32

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH SDK „ODEON”
• 19 stycznia, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr Dla Najmłodszych, „O dwóch takich co ukradli
księżyc”. Informacje o biletach w sekretariacie SDK „Odeon” od 13 stycznia.
• 16 luty, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr Dla Najmłodszych, „lampa Alladyna”. Informacje o biletach w sekretariacie SDK „Odeon” od 10 lutego.
OGŁOSZENIA

SDK ,,ODEON”
OFERUJE SALE
DO WYNAJĘCIA.
KONTAKT od
poniedziałku do piątku
w godz. 12:00-20:00,
tel. 691-800-389;
32/265-39-91

OGŁOSZENIA DROBNE

Kupię każdy samochód – gotówka - Tel. 660 476 276
1. Montaż nawiewników powietrza - tel. 600498178
2. Docieplenia, remonty - tel.600498178
3. Okna, drzwi – tel.600498178
Tanio sprzedam działkę przemysłową o powierzchni 80 ary,
położoną w Rogoźniku, gmina Bobrowniki przy ul. Fabrycznej.
Więcej informacji pod nr telefonów: 798 117 485, 505 920 282

Ubezpieczenia i Usługi Finansowe
Ubezpieczenia OC/AC
Dom i Mieszkanie    Życie i Zdrowie     Podróże    Firma
Punkt Kasowy Monetia
www.ubezpieczeniakredytyczeladz.pl
Eden ul. Niepodległości 1A, 41-250 Czeladź
793387658
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