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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 członkowsko-lokalowy: wewn. 33,37
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

Administracja Osiedlowa
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego
(32) 265 18 65 Osiedle Musiała
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana
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

Godziny pracy Spółdzielni
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 14.30

KADENCJA RADY NADZORCZEJ NA LATA 2015-2018
Krystyna Piwowarczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Zbigniew Kocot – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
mgr inż. Zbigniew Baran – Sekretarz Rady Nadzorczej
Andrzej Rogalski – Członek Rady Nadzorczej
mgr Sławomir Owczarek – Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Michalski – Członek Rady Nadzorczej
mgr Anna Laskowska – Członek Rady Nadzorczej
mgr Rafał Najbor – Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Siwek – Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Szram – Członek Rady Nadzorczej
inż. Jerzy Trząski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w godzinach 16.00 – 17.00.
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ADMNISTRACJA 1
W grudniu 2015 r. został wykonany przez Firmę „ESPRI” z Czeladzi chodnik przy ul. Szpitalnej 9. W
najbliższym czasie Spółdzielnia przystąpi do wymiany okien na klatce schodowej w budynku przy ul. Ogrodowa
22. Wiosną przeprowadzana będzie naprawa nawierzchni asfaltowych na osiedlu. Na podstawie Uchwały Nr 9/II/2016
Rady Nadzorczej z dniem 15.02.2016 r. została zakończona sprzedaż pilotów do parkingu przy ul. Szpitalnej 23.
W miarę posiadanych środków przypadających na daną Nieruchomość Spółdzielnia rozpoczęła wypłaty częściowego
zwrotu kosztów poniesionych przez użytkowników za wymianę okien w mieszkaniach.
W związku z awariami na sieci ciepłowniczej c.o., Spółdzielnia zwróciła się do Tauron Ciepło
o udzielenie bonifikaty za przerwy w dostawie ciepła do budynków.

APEL DO WŁAŚCICIELI POJAZDÓW
Administracja po raz kolejny zwraca się z prośbą do właścicieli pojazdów, aby nie wjeżdżali i nie parkowali
swoich samochodów na alejkach osiedlowych przeznaczonych dla pieszych. Wielu kierowców nadal ignoruje znaki
drogowe informujące o zakazie ruchu na tym terenie, a z obserwacji i zgłoszeń wynika, że problem ten w ostatnim
czasie się nasilił. Mało tego, kierowcy wjeżdżają na trawniki pozostawiając po sobie koleiny praktycznie nie do
usunięcia.

APELUJEMY !!!
zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych i zieleń na osiedlu.
Przypominamy, że teren ten w okresie od wiosny do jesieni stanowi miejsce zabawy dla Państwa dzieci.
Administrator EA-1
Bożena Kościelna
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TERMOMODERNIZACJA NA OSIEDLU PIŁSUDSKIEGO
Dobiegły końca prace budowlane związane z termomodernizacją 15 budynków mieszkalnych na osiedlu Piłsudskiego.
Dokonano odbiorów technicznych i obecnie trwa rozliczanie inwestycji. Na wiosnę, firmy wykonawcze mają przystąpić do
uporządkowania terenów wokół budynków.

Przypomnijmy, że realizacja ma otrzymać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Dofinansowaniu z funduszu podlegały tzw. „roboty audytowe” czyli prace, których efektem
wykonania jest uzyskanie oszczędności energetycznej dla budynku. Pracami takimi były: rozebranie i utylizacja azbestu,
docieplenie ścian styropianem, wymiana stolarki okiennej w piwnicach, docieplenie stropodachów, regulacja hydrauliczna
instalacji c.o..

Dokumentem potwierdzającym osiągnięty efekt energetyczny, będzie świadectwo charakterystyki, które zostanie
sporządzone dla każdego z wyremontowanych budynków. Świadectwo określi zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną
EP. Wartość określoną w kWh/(m2rok) będzie można odczytać na tzw. suwaku wieńczącym wykonanie świadectwa.
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Zmniejszone zapotrzebowanie na energię przełoży się w perspektywie czasu na korzyści finansowe dla mieszkańców.
Pozytywne aspekty termomodernizacji wynikają nie tylko z niższych rachunków za ogrzewanie, ale również z podwyższenia
standardu technicznego obiektu, obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji budynku czy zwiększenia jego wartości
rynkowej.

PLANOWANE PRACE REMONTOWE NA ADMINISTRACJI NR 2
Przerwa w wykonywaniu prac termomodernizacyjnych na administracji w 2016 roku, nie oznacza całkowitego
zaprzestania robót remontowych na osiedlu. Zapraszamy do zapoznania się z planami remontów, które dostępne są na naszej
stronie internetowej: http://czsm.czeladz.pl/ . W bieżącym roku zaplanowano m.in.: kontynuację remontów balkonów,
docieplenia stropodachów, wymianę okienek piwnicznych, remonty wejść do budynków, wymianę skrzynek gazowych.
Wypłacane będą również refundacje za wymianę stolarki okiennej.
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Zaplanowano mniej prac polegających na remontach instalacji wod.-kan., jest to związane z faktem, że na osiedlu
wymieniono już wszystkie piony ze stalowych na PP. Plany remontów gwarantują i zabezpieczają środki na roboty
awaryjne, czy wynikające z przeglądów technicznych budynków. W ubiegłym roku budynki zostały skontrolowane pod
względem prawidłowości funkcjonowania instalacji elektrycznych i odgromowych. Przeglądy te wykonuje się raz na pięć lat,
spółdzielnia natomiast jest zobowiązana do wykonania zaleceń w nich zawartych. Planowane jest również wykonanie prac
związanych z zagospodarowaniem osiedla. Rada Nadzorcza planuje podjąć uchwałę, która ma uwolnić środki z tzw. mienia
do wspólnego korzystania. Umożliwi to wykonywanie: remontów dróg, chodników, budowę parkingów czy placów zabaw
ze wspólnych środków a nie jak dotąd z pieniędzy nieruchomości, na której znajduje się dany obiekt. Takie rozwiązanie
jest bardziej sprawiedliwe. Oczywiście modernizowanie osiedla odbywać się będzie przy aprobacie mieszkańców osiedla,
ponieważ to oni będą bezpośrednim beneficjentem zmian. Powstawanie nowych miejsc parkingowych, nie może wiązać
się ze zmienianiem osiedla w „betonową pustynię”. Będziemy starać się znaleźć rozwiązania, z których zadowolona będzie
większość lokatorów.
Łukasz Mikulski

JAŁOWIEC SABIŃSKI SZKODZI GRUSZOM
Podczas prac termomodernizacyjnych
częściowemu zniszczeniu uległy ogródki zakładane
przez lokatorów. Warto z rozwagą dobierać rośliny
podczas ich odnawiania. Administracja osiedla
dostała zgłoszenie od lokatora, który zwraca uwagę
na szkodliwe działanie jednej z nich na grusze.
Mowa tu o jałowcu sabińskim, który powoduje
chorobę zwaną rdzą gruszy. Zaatakowane liście są
pokryte pomarańczowymi plamami z czarnymi
cętkami w środku. Następne stadium choroby,
objawia się pojawieniem na spodzie liści białobrązowych wypustków. Wcześniej choroba była
w Polsce niesłychanie rzadka, dziś ze względu na
popularność jałowców stale rośnie. Rdza gruszy
potrzebuje koniecznie dwóch żywicieli: gruszy
i jałowca. Przez większą część roku grzyb żywi się
na jałowcu natomiast wiosną (kwiecień-czerwiec)
jego zarodniki, za pomocą wiatru, przenoszą się
na gruszę.

Odległości pokonywane przez zarodniki mogą przemieszczać się nawet o kilka kilometrów niesione siłą wiatru. Nie
leczona choroba gruszy powoduje opadanie liści i owoców.
Osłabione grusze mogą zimą wymarzać i w następnym roku słabo owocują lub wcale. Grusza nigdy nie zaraża się
od innej gruszy tylko zawsze od jałowca. Podobnie jest w drugą stronę. Jedynym zaprzestaniem roznoszenia choroby jest
usuniecie z dużego obszaru jednego z gatunków. Wnosimy więc o rozsądek w doborze roślin do przydomowych ogródkach.
Prosimy również o zwrócenie uwagi aby nie sadzić wysokich drzew w bliskiej odległości od budynków.
Łukasz Mikulski
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PRZEGLĄDY TECHNICZNE BUDYNKÓW
Spółdzielnia mieszkaniowa na podstawie art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego zobowiązana jest do przeprowadzania
kontroli budynków mieszkalnych pod kątem ich stanu technicznego. Wykonanie części przeglądów (np. kontrola instalacji
gazowej czy elektrycznej) wiąże się z koniecznością wejścia do mieszkania lokatora.

Tab. 1 Zestawienie obowiązkowych kontroli technicznych dla niskich (N) budynków.

Powyższa sytuacja, w niektórych przypadkach, wiąże się z oporem udostępnienia lokalu przez jego użytkownika.
Niestety nikt nie lubi, kiedy zabiera mu się tak cenny w dzisiejszych czasach czas oraz zakłóca mir domowy. W pewnych
sytuacjach powinniśmy a nawet jesteśmy zobowiązani do udostępnienia lokalu odpowiednim służbom. Do udostępnienia
lokalu w celu przeprowadzenia kontroli, zobowiązuje jego użytkownika rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z
1999 roku, nr 74 poz. 836).
Obowiązek ten dotyczy wszystkich użytkowników lokali niezależnie od posiadanego tytułu prawnego. Co więcej
powyższe rozporządzenie obarcza lokatorów obowiązkiem ścisłego wykonywania zaleceń pokontrolnych, a w czasie użytkowania
lokalu dbania o niepogorszenie się jego warunków użytkowych. Np. dla instalacji gazowej znaczy to tyle, że należy m.in.
zapewnić instalacji gazowej oraz wszelkim podłączonym do niej urządzeniom ochronę przed zniszczeniem. Elementy instalacji
wewnętrznej należy utrzymywać w niepogorszonym stanie technicznym czy zapewnić wykonanie niezbędnych czynności
konserwacyjnych.
Abstrahując od przepisów prawa, chyba każdy potrafi sobie wyobrazić jakie skutki, nawet dla całego budynku, może
mieć wadliwie działająca instalacja gazowa czy elektryczna. Często wypadki związane z ich awariami kończą się poważnymi
urazami lub nawet utratą życia. Nie bagatelizujmy więc znaczenia kontroli technicznych, a potraktujmy je jako działania
zapewniające nam i naszej rodzinie bezpieczeństwo.
Łukasz Mikulski
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ADMINISTRACJA 3
Jak poradzić sobie z problemem wentylacji w mieszkaniach?
W okresie jesienno-zimowym większość administracji boryka się z problemem zgłaszanym przez użytkowników
mieszkań, związanym z nawiewem powietrza przez kratki wentylacyjne do kuchni lub łazienki. Po przeprowadzonych
kontrolach przez Zakład Usług Kominiarskich największym mankamentem okazuje się nadmierne uszczelnianie mieszkań,
co powoduje problem z doprowadzeniem świeżego powietrza. W celu przybliżenia tematu użytkownikom mieszkań poniżej
przedstawiamy zasadę działania wentylacji naturalnej.

„Powietrze zewnętrzne dopływające przez przegrodę zewnętrzną (okno, ściana) do pomieszczeń o mniejszym
zanieczyszczeniu (pokoje) przepływa przez te pomieszczenia wchłaniając zanieczyszczenia i szczeliną pomiędzy dolną
krawędzią drzwi a podłogą (ok. 1cm) przepływa do przedpokoju, a następnie przez kratki w dolnej części drzwi o łącznym
polu prześwitu nie mniejszym niż ok. 220cm2 dopływa do łazienki kuchni, ewentualnie do wydzielonego wc, skąd przez
kratki wentylacyjne i kanały kominowe powietrze odprowadzane jest na zewnątrz. Taki kierunek przepływu powietrza przy
dopływie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego zapewnia prawidłową pracę wentylacji grawitacyjnej w mieszkaniu”

Co kryje się pod pojęciem dopływ wymaganej ilości powietrza ?
Wyjaśnia to Polska Norma PN-83/B-03430/Az3:2000, która określa szczegółowo:
1. strumienie powietrza niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wentylacji.
- dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnie gazową lub węglową napływ powietrza powinien 		
wynosić co najmniej– 70m3/h
- dla łazienki (z ustępem lub bez) - 50 m3/h,
2. Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad
drzwiami lub w ich górnej części lub przez otwory wywiewne. Dopuszcza się odprowadzanie powietrza przez szczeliny
pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą. Przekrój otworów lub szczelin powinien wynosić co najmniej 80 cm2.
3. Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych
powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny pomiędzy dolną krawędzią
drzwi a podłoga lub progiem. Przekrój otworów lub szczelin powinien wynosić 220 cm2.
4. Odpływ powietrza z kuchni, łazienek, ustępów oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być
zapewniony przez otwory wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do pionowych przewodów
wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.
Jak widać, za prawidłowy napływ powietrza do mieszkania odpowiada jego użytkownik, gdyż tylko on decyduje
o ilości powietrza wpuszczonego do mieszkania. W wyniku wzrostu cen za energię cieplną, użytkownicy mieszkań
podjęli działania w zakresie maksymalnego jej oszczędzania. Znaczna część lokatorów uważa, że przez takie czynności
jak uszczelnienie okien, założenie podwójnych drzwi wejściowych lub zasłanianie kratek wentylacyjnych czy otworów
nawiewnych, ograniczą koszty związane z opłatami za centralne ogrzewanie, nie zwracając uwagi na to, że powyższe
ziałania ograniczają, a nawet eliminują napływ powietrza do mieszkania powodując, że mieszkanie staje się zbiornikiem
gazu.

Aby wentylacja grawitacyjna działała poprawnie, niezbędne jest spełnienie kilku warunków:
- temperatura wewnętrzna domu musi być wyższa niż na zewnątrz,
- na zewnątrz powinien wiać lekki wiatr,
- korzystanie z funkcji rozszczelniania okien
- stosowanie nawiewników okiennych
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Poniżej przedstawiamy zasady prawidłowego użytkowania mieszkań z urządzeniami gazowymi:
• należy zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu (zalecane jest uchylanie
okna, gdy korzysta się z piecyka gazowego),
• nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,
• w czasie kąpieli nie wolno używać innych urządzeń gazowych (kuchenka, piekarnik),
• przed każdą kąpielą należy dobrze przewietrzyć łazienkę,
• kąpiel połączona z wyłączeniem i włączeniem piecyka gazowego powinna trwać jak najkrócej,
• naprawa i konserwacja urządzenia gazowego (co najmniej raz w roku) powinna być powierzona wyłącznie osobom
posiadającym świadectwa kwalifikacyjne
• stary, zużyty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy zagraża życiu,
• dogrzewanie mieszkania za pomocą spalania gazu w piekarniku, grozi śmiertelnym zatruciem tlenkiem
• użytkować tylko sprawne technicznie urządzania, w których odbywa się proces spalania,
• instalowanie wentylatora w pomieszczeniu, w którym znajduje się piecyk gazowy jest zabronione,
• w czasie kąpieli nie należy włączać wentylatora w kuchni lub w innym miejscu w mieszkaniu ponieważ jego działanie osłabia
naturalny ciąg spalin w przewodzie spalinowym piecyka gazowego,
• piec gazowy powinien być szczelnie przyłączony do przewodu spalinowego,

UWAGA
W wyniku braku odpowiedniej wentylacji, na skutek nadmiernego uszczelnienia okien
drzwi, spada zawartość tlenu w powietrzu, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.
Administracja nr 3 w I kwartale b.r realizuje prace remontowe z planu remontów z 2015r.
1/ Remonty chodników;
ul. Dehnelów 25-27 (przy stacji trafo), ul. Dehnelów 29-33, ul. Skłodowskiej 35-43, ul. Skłodowskiej 1-9
2/ Wymiana poziomów instalacji zimnej wody
ul. Dehnelów 5,9,11,13, ul. 21 Listopada 18, ul. Skłodowskiej 1,3,5, ul. Skłodowskiej 27-33
3/ Wymiana okienek piwnicznych
ul. Skłodowskiej 1-33, ul. Powstańców Śl. 9-15, ul. Dehnelów 5,7,9, ul. Dehnelów 11, ul. Górnicza 1,3,5,19
W celu osiągnięcia jak najlepszej estetyki na klatkach schodowych, przed przystąpieniem do ich malowania budowane są
piony teletechniczne, do których operatorzy takich sieci jak ORANGE , VECTRA, UPC, MINI TELECOM przekładają
przewody zgodnie z naszymi zaleceniami. W takim zakresie zastały pomalowane n/w klatki przy ul. Powstańców Śl. 2, ul.
Skłodowskiej 13 i ul. Skłodowskiej 17 i 11.
Obecnie rozpoczęte są prace malarskie na budynku przy ul. Skłodowskiej 27-33. W następnej kolejności przygotowywane są
do malowania budynki przy ul. Dehnelów 23-27 oraz ul. Dehnelów 29-33, i pozostałe uwzględnione w planach remontów.

ADMINISTRACJA 4
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. prowadzi awaryjną wymianę sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami
do budynków mieszkalnych w rejonie osiedla Dziekana. Zapewni to bezkolizyjną dostawę gazu dla osiedla oraz bezpieczeństwo
użytkowników.
Administracja wystosowała do Polskiej Spółki Gazownictwa pismo w sprawie degradacji terenów, nieuprzejmego
zachowania pracowników wykonujących wymianę sieci, jak również zwiększenia nadzoru nad firmami prowadzącymi
powyższe prace. Sporządzony zostanie wykaz zauważonych zniszczeń, które przedstawimy wykonawcy celem przywrócenia
do właściwego stanu. Nastąpi to po zakończonej wymianie sieci.
Przed okresem wiosennym, w obrębie Administracji nr 4, firma specjalistyczna rozpoczęła prace związane z pielęgnacją
drzew. Do przycięcia gałęzi i prześwietlenia koron drzew zakwalifikowano drzewa przy ulicy Norwida 14, 16, Orzeszkowej
14, Dziekana 8, 9 oraz Dziekana 5 (parking), a do wycinki przy ul. 27 Stycznia, Dziekana 7, 9, 10. Użytkownicy zasobów
administracji nr 4 zgłaszają kolejne drzewa do pielęgnacji lub wycinki, które zgodnie z procedurami będziemy sukcesywnie
kierować do realizacji.
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Prace remontowe w obrębie zasobów mieszkalnych Administracji nr 4.
W ostatnim czasie służby techniczne Spółdzielni wykonały awaryjne wymiany pionów
i poziomów instalacji wodnej:
• wymieniono rury instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w piwnicy budynku przy ul. Dziekana 2J,
• wymieniono rury instalacji ciepłej, zimnej wody i cyrkulacji w poziomie piwnicznym budynku przy ul. Dziekana 7G,
• wymieniono rury instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w poziomie piwnicznym w budynku
przy ul. Norwida 8A.
Wymieniona została także instalacja wodna w pionie łazienkowym lokali nr 15, 17, 19, 21 budynku przy ul. Norwida 12B.
W miesiącu lutym br. w budynku przy ul. Norwida 17B miała miejsce awaria sieci kanalizacyjnej. Służby techniczne dokonały
wszelkich starań w celu zlokalizowania i usunięcia uciążliwej dla użytkowników lokali mieszkalnych awarii rozszczelnienia
się rur kanalizacyjnych. Pomimo uciążliwości związanych z powyższym, użytkownicy wykazali się zrozumieniem problemu,
za co administracja osiedlowa ze swej strony składa podziękowania.
Przed wejściami budynków przy ul. Spacerowej 5-17, 27 Stycznia 14-36 oraz Nowopogońskiej 231 zostało wymienione
oświetlenie na energooszczędne.
Kontynuowane są prace związane z wymianą witrolitów na osiedlu Norwida, w związku z tym trwają prace w budynku przy
ulicy Norwida 6AB i Norwida 16B. Kolorystyka zabudowanej części elewacji będzie zgodna z zatwierdzonym projektem.

Informacje dla mieszkańców:
Przedmioty wielkogabarytowe prosimy wykładać w ustalonych miejscach i terminach, kiedy następuje ich wywóz
przez przedsiębiorstwo utylizacji. Nie należy ich składować w piwnicach, suszarniach, ciągach komunikacyjnych, ponieważ
zagrażają bezpieczeństwu pieszych i jest to niezgodne z przepisami przeciwpożarowymi.
Ponownie prosimy o niedokarmianie ptaków (gołębi), ponieważ zanieczyszczają otoczenie i obniżają estetykę osiedla.

Planowana termomodernizacja na osiedlu Dziekana.
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza przystąpić do termomodernizacji kolejnego osiedla - budynków
mieszkalnych przy ul. Dziekana 1-12. Podstawą wykonania termomodernizacji było wykonanie audytów energetycznych
dla każdego budynku. Realizacja zadania będzie polegała m.in. na: likwidacji okładzin acekolowych zgodnie z procedurami
postępowania, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie balustrad balkonowych, montażem zadaszeń nad balkonami mieszkań
usytuowanych na najwyższej kondygnacji. Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu termomodernizacji, będzie wystąpienie
do dostawcy ciepła o zmniejszenie zapotrzebowania mocy cieplnej dla budynków, co spowoduje obniżenie rachunków za
centralne ogrzewanie. Przewidziana jest również likwidacja nieużywanych wejść do budynku, w celu obniżenia kosztów
eksploatacji. W tym celu do użytkowników segmentów budynków posiadających dwa wejścia zostały skierowane zapytania,
czy wyrażają zgodę na powyższe.
Ponadto w dniach od 11 do 18 stycznia bieżącego roku w lokalu administracji osiedlowej nr 4
(przy ul. Spacerowej 17) były udostępnione do wglądu opracowane projekty termomodernizacji budynków przy ul. Dziekana
1-12. Zainteresowane osoby zgłaszały w tym temacie swoje uwagi i sugestie.
Dokumentacja związana z termomodernizacją i planowaną kolorystyką osiedla Dziekana została również umieszczona na
stronie internetowej: http://czsm.czeladz.pl/
W związku z planowanymi powyżej działaniami, ponownie apelujemy do użytkowników mieszkań osiedla Dziekana o
wymianę – w miarę możliwości - starej stolarki okiennej przed realizacją docieplenia budynków. Wymiana stolarki po
dociepleniu budynków spowoduje, że wszelkie uszkodzenia elewacji budynków nie będą podlegały gwarancji ze strony firmy
wykonującej termomodernizację, lecz obciążą użytkownika lokalu.
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ILE ZALEGAMY?
Ile zalegamy? Odpowiedzi na to pytanie udzielamy na koniec każdego kwartału poprzez wywieszanie informacji o zaległościach
na klatkach. Takie dane zostały opublikowane również na koniec 2015 r. Łącznie zaległości w opłatach za lokale mieszkalne
na dzień 31.12.2015 r. bez kosztów i odsetek sądowych wyniosły 1.705.128,38 zł (na dzień 31.12.2014 r. była to kwota
1.775.045,59 zł). Natomiast odsetki i koszty sądowe w analogicznym okresie stanowiły kwotę 425.057,02 zł (31.12.2015 r.)
oraz 481.309,00 zł (31.12.2014 r.). Spadek zaległości potwierdza prawidłowość podejmowanych działań windykacyjnych
przez Spółdzielnię. Warto również wspomnieć o 40 klatkach, na których na koniec 2015 roku nie występowała żadna
zaległość. Oby na koniec kolejnego kwartału było ich jeszcze więcej.
Prezentujemy 10 klatek z najwyższymi zadłużeniami wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klatka
DEHNELÓW 4
DZIEKANA 9A
SKŁADKOWSKIEGO 11A
SKŁODOWSKIEJ 25
SZPITALNA 26B
SKŁODOWSKIEJ 15
MIASTA AUBY 6
OGRODOWA 22
NORWIDA 2C
27 STYCZNIA 34

Kwota w zł
54 943,09
47 699,36
44 142,19
42 846,56
42 707,20
40 088,82
38 686,23
37 937,64
35 452,92
28 337,70

Podział zadłużeń
pow. 20 tys.
pow. 10 tys. do 20 tys.
pow. 5 tys. do 10 tys.
pow. 2 tys. do 5 tys.
do 2 tys.
bez zadłużenia

Kwota w zł
Podział zadłużeń
Liczba klatek
ELÓW 4
54 943,09
pow. 20 tys.
22
ANA 9A
47 699,36
pow. 10 tys. do 20 tys.
15
KOWSKIEGO 11A
44 142,19
pow. 5 tys. do 10 tys.
32
OWSKIEJ 25
42 846,56
pow. 2 tys. do 5 tys.
85
ALNA 26B
42 707,20
do 2 tys.
240
OWSKIEJ 15
40 088,82
bez zadłużenia
40
A AUBY 6
38 686,23
DOWA 22
37 937,64
Wszystkim
zalegającym przypominamy, że konsekwencją braku terminowych opłat są odsetki. Natomiast w
przypadku
skierowania
sprawy do sądu czy komornika doliczane są kolejne koszty. Dlatego zachęcamy do kontaktu z
IDA 2C
35 452,92
pracownikami Działu opłat i windykacji, aby w sposób ugodowy, poprzez złożenie oświadczenia sukcesywnie zmniejszać
CZNIA 34
28 337,70
swój dług. Możliwością
wyjścia z zaległości są nadpłaty z rozliczeń mediów, ale dłużnicy zamiast zaliczyć zwrot na zadłużenie,

dokonują potrącenia pomimo informacji o sposobie ich zarachowania. Takim postępowaniem wciąż utrzymują zadłużenie,
które powiększa się o odsetki. Zgodnie z procedurami windykacyjnymi wezwania do zapłaty są wysyłane do zalegających
powyżej 1 miesiąca, a także do osób, których zaległość jest niższa niż 1 miesiąc, gdy utrzymują się różnice w opłatach lub
wynikają z odsetek. Dotyczy, to zwłaszcza osób lekceważących informacje o saldach, które wysyłane są raz w roku, po to by
wyjaśnić wszelkie rozbieżności w opłatach.
Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji

CIEPŁO
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2015 r. uległo zmianie źródło ciepła do nieruchomości zasilanych ze źródła
zlokalizowanego w Wojkowicach. W związku z powyższym dostawa ciepła dla wszystkich zasobów Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej będzie realizowana przez Tauron Ciepło sp. z o.o. ze źródeł objętych taryfą AG1.
Poniżej przedstawiamy Państwu obowiązujące ceny i stawki opłat dla w/w taryf.
Tauron Ciepło sp. z o.o. wprowadza zmiany cen na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i są to zmiany
całkowicie niezależne od Spółdzielni. Od 1 lipca 2015 r. odnotowaliśmy już 8 podwyżek, mających bezpośredni wpływ
na koszty ogrzewania i podgrzewu wody !!!
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1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną*, pobierana w każdym miesiącu – obliczona jako iloczyn zamówionej
przez Odbiorcę mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną;
2. opłata za dostarczone ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła – obliczona jako iloczyn ilości
dostarczonego ciepła oraz ceny ciepła,
3. opłata za usługi przesyłowe – obliczona jako iloczyn ilości dostarczonego ciepła oraz stawki opłaty za usługi przesyłowe
4. opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła – obliczona jako iloczyn
ilości tego nośnika ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego, dostarczonego do napełniania
i uzupełnienia jego ubytków w instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła,
5. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobieraną w każdym miesiącu – obliczona jako iloczyn zamówionej
mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe.
*zamówiona moc cieplna jest to największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która
zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu
jest niezbędna do zapewnienia:
- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych
- prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji.

Elektrociepłownia w Wojkowicach
(osiedla Ogrodowa-Szpitalna,
Piłsudskiego, Miła 8, 10, Musiała).
koszty stałe za moc zamówiona wynosiły zł/MW/m-c
koszty zmienne
za ciepło wg licznika zł/ GJ
Elektrociepłownia
w Wojkowicach
(osiedla Ogrodowa-Szpitalna,
koszty zmienne za usługi przesyłowe zł/GJ
25.12.2014
Piłsudskiego, Miła 8, 10, Musiała).
koszty zmienne za nośnik zł/m3

koszty stałe za moc zamówiona wynosiły zł/MW/m-c
koszty zmienne za ciepło wg licznika zł/ GJ
koszty stałe
koszty zmienne za usługi przesyłowe zł/GJ
koszty zmienne za nośnik zł/m3

5851,51
30,56
Usługi
przesyłowe zł/MW/m-c
11,75
Ogrodowa
16,02 -Szpitalna

25.12.2014
5851,51
30,56
11,75
16,02
1.12.2014

Piłsudskiego

Musiała
Usługi przesyłowe zł/MW/m-c
1.12.2014
Ogrodowa -Szpitalna
Miła 8, 10
Piłsudskiego
Szpitalna 32, 36
Musiała *ceny netto obowiązujące w okresie od 1.07.2014 – 30.09.2015
Miła 8, 10
6802,17
Szpitalna 32, 36
5769,48
koszty w cenniku dla taryf z grupy AG1
*ceny netto obowiązujące w okresie od 1.07.2014 – 30.09.2015

koszty stałe

6802,17
5769,48

1.07.2015 16.07.2015 1.09.2015 6.09.2015 16.09
koszty stałe za moc zamówioną wynoszą zł/MW/m-c
7264,91
7261,89 7353,75
7427,98
74
koszty
stałe
za
usługi
przesyłowe
wynoszą
zł/MW/m-c
AG1B
5885,63
5885,63
5885,63
5885,63
58
koszty w cenniku dla taryf z grupy AG1
1.07.2015 16.07.2015 1.09.2015 6.09.2015 16.09.2015 1.12.2015 2.01.2016
koszty
stałe
za
usługi
przesyłowe
wynoszą
zł/MW/m-c
AG1D
7503,51
7503,51
7503,51
7503,51
75
koszty stałe za moc zamówioną wynoszą zł/MW/m-c
7264,91
7261,89 7353,75
7427,98
7473,33
7502,93 7502,93
kosztyzł/MW/m-c
stałe usługi
przesyłowe
źródła wynoszą
zł/MW/m-c
2,87
2,87
2,87
koszty stałe za usługi przesyłowe wynoszą
AG1B
5885,63
5885,63
5885,63
5885,63 2,87
5885,63
6136,71
6136,71
kosztyzł/MW/m-c
zmienneAG1D
za ciepło wg 7503,51
licznika zł/ GJ
23,42
23,77
24,05
koszty stałe za usługi przesyłowe wynoszą
7503,51 7503,51
7503,51 23,42
7503,51
7761,59
7761,59
koszty stałe usługi przesyłowe źródła koszty
wynoszą
zł/MW/m-c
2,87 zł/GJ 2,87
2,87
2,87 11,92 2,87
2,15
2,21
zmienne
za usługi przesyłowe
11,92
11,92
11,92
koszty zmienne za ciepło wg licznika zł/
GJ zmienne – nośnik zł/m3 23,42
23,42
23,77
24,05 12,3224,18
24,58
24,58
koszty
12,32
12,56
12,67
koszty zmienne za usługi przesyłowe koszty
zł/GJ zmienne za usługi przesyłowe
11,92 źródła11,92
11,92
11,92 0,0111,92
12,01
12,01
zł/GJ
0,01
0,01
0,01
koszty zmienne – nośnik zł/m3
12,32
12,32
12,56
12,67
12,72
12,97
12,97
* ceny netto
koszty zmienne za usługi przesyłowe źródła zł/GJ
* ceny netto

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Po rozliczeniu zużycia wody za II półrocze 2015 r., Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła
kontrolę podłączenia przez lokatorów urządzeń do liczników- wodomierzy, w budynkach mieszkalnych,
w których wystąpiły największe niedobory wody. Po przeprowadzonych kontrolach okazało się, że
wiele urządzeń nie jest opomiarowanych z czego zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do
użytkowników lokali, którzy dopuścili się takiej nieuczciwości.
Ponadto w budynkach, w których występują największe niedobory, CzSM waz z TAURONEM
zamierza przeprowadzić kontrolę sieci wodociągowej, czy na niej nie dochodzi do niekontrolowanych
wycieków wody.
Sekcja Rozliczeń i Analiz Mediów
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MIESZKAŃCY, BĄDŹMY NAWZAJEM SOBIE ŻYCZLIWI!
W zasobach naszej Spółdzielni większość z nas mieszka od początku zasiedlenia, to jest nawet od 35 lat.
Można powiedzieć, że dla wielu to całe Ich dorosłe życie, a przynajmniej większa jego część. W tym czasie wykrystalizowały
się pozytywne sąsiedzkie relacje, ale także i negatywne, bo poszło o: korzystanie z suszarni, o zbyt głośne zamieszkiwanie,
o trzepanie pościeli na balkonie czy o parkowanie samochodem na chodniku. I oczywiście w trwającym konflikcie racja była
zawsze po naszej stronie bo ..., bo było to dla naszej wygody lub to sąsiad był niedobry.
Trzeba zdać sobie sprawę, że nie mieszkamy w domku z ogródkiem, z podwórkiem oraz z zamykaną furtką, ale
na otwartych osiedlach o dużej gęstości zamieszkania, na stosunkowo niedużej powierzchni. Poza tym nasze osiedla są
ograniczone: układem ulic miasta i dróg powiatowych, działkami innych spółdzielni czy wspólnot, zabudowanymi działkami
prywatnych właścicieli, a poza tym układem naszych budynków oraz inną istniejąca infrastrukturą.

Nie da się rozciągnąć naszych osiedli, a zatem aby ułatwić wszystkim codzienne funkcjonowanie, z posiadanych
metrów kwadratowych trzeba:
1. wygospodarować teren pod miejsca postojowe i je wykonać,
2. zaplanować i dokonać przebudowy lub zbudować nowe odcinki ulic odpowiedniej szerokości,
3. zaplanować i dokonać przebudowy lub zbudować nowe chodniki odpowiedniej szerokości, dostosowanych dla osób
niepełnosprawnych i osób z dziećmi na wózkach,
4. zaplanować i dokonać przebudowy lub zbudować nowe place zabaw wraz z miejscami rekreacji dla dorosłych.
5. zaplanować i dokonać przebudowy lub zbudować nowe miejsca składowania odpadów z dojazdami
6. zlikwidować bariery dla wjazdu i przejazdu służb ratowniczych (karetek, straży pożarnej) lub ewakuacji (w dniu 05.03.2016 r.
samochód straży pożarnej nie mógł zrealizować wezwania przy ul. Składkowskiego 17 i wycofywał się aż do ulicy Równoległej,
by dojechać z drugiej strony bloku !!!) .
Coś tak oczywistego jak bezpieczne i swobodne poruszanie się po osiedlach osób i środków komunikacji jest
nabrzmiałym problemem od lat kilkunastu!
Wracając do tytułu tego artykułu i konkludując swoją wypowiedź zwracam się z prośbą do właścicieli samochodów,
aby zauważyli obok siebie osoby mniej sprawne, niepełnosprawne, rodziców lub dziadków z dziećmi na wózkach i Ich
egzystencjalne potrzeby, i w związku z tym nie „spychali” swoimi samochodami pieszych na ulicę. Jeśli mówicie, że brak
miejsc postojowych, to nie blokujcie ich wykonania!
Żywię jednak nadzieję, że te osoby jeszcze raz przemyślą swoje postępowanie i egoizm, oraz wynikające z niego złe
emocje „schowają do kieszeni” i nie będą utrudniać życia a Zarządzającym Spółdzielnią umożliwią zrealizowanie tak wiele
podstawowych postulatów utrudzonych mieszkańców.
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa jest gotowa do wykonania 10 miejsc postojowych przy ul. Składkowskiego 16 i 18, oraz
przy ul. 35 lecia PRL za garażami przy „Edenie”, czego efektem byłoby zwolnienie przez samochody zastawionych chodników
przed klatkami schodowymi przy ul. Składkowskiego 16a,b, przy ul. 35 lecia PRL 3a,b oraz przed wejściem do „Edenu”.
Przy tej okazji gratuluję mieszkańcom bloku przy ul. 35 lecia PRL nr 22, którzy już kilka lat temu umieli podjąć
i rozwiązać podobny problem. Także mieszkańcom z bloków przy ul. 35 lecia PRL nr 14, 16,18 gratuluję roztropności i
życzliwości. Od lat bowiem zabiegali i doczekali się nowych miejsc postojowych dla dobra Ich samych i sąsiadów.
Niech te pozytywne przykłady zapoczątkują zmianę myślenia o innych i spowodują zaistnienie w naszej społeczności
powszechnej życzliwości, dzięki której przecież żyje się milej i łatwiej.
Mieszkaniec os. Piłsudskiego
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Dobry początek i plany na pół roku.
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” zaczął rok Galą Noworoczną, którą z sukcesem uświetnił Teatr
„Elsynor” z Dąbrowy Górniczej spektaklem pt. „SHOW” w reżyserii Marka Wilka oraz wernisaż malarski Teresy SajdakLorenz. Wcześniej, Balem Karnawałowym początek roku obchodziły dzieci. Mamy już za sobą spektakl Walentynkowy
„Miłosne pory roku” w reżyserii Krzysztofa Zięcika czyli sceny poetycko-muzycznej Akwamaryn oraz wernisaż malarski
Mirosława Lipskiego. Była Pasja w słowie, obrazie i muzyce „Twarz z chusty” i wernisaż Krzysztofa Zięcika „Podniesienie
Krzyża” z odniesieniem do współczesnych problemów. Niedzielne przedstawienia dla dzieci Teatru „Skrzat” będą bezpłatne, bo
dofinansowane przez Urząd Miasta. Akcja Zima 2016 w tym roku bez śniegu, ale za to z warsztatami artystyczno-manualnymi,
Bractwem rycerskim, WOPR-em, zwierzętami i teatrem z Krakowa – też cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem tym
bardziej, że wszystkie zajęcia były bezpłatne.
To co przed nami, to powrót po 25 latach na deski teatralne „Odeonu” sztuki „Wariat i Zakonnica”
w reżyserii Marka Wilka, oraz „Anons” i „Audiencja I”. Scena poetycko-muzyczna Akwamaryn proponuje nam również
„Pajęczynę czasu” oraz „Odcienie muzyki”. Planujemy projekcję filmu „Pilecki” oraz spotkanie z reżyserem. Mamy nadzieję, że
Zespół „Orfeusz” też zagości z koncertami na naszej scenie. Będzie jeszcze wiele innych atrakcji, trzeba więc śledzić wszystkie
propozycje na naszej stronie na stronie internetowej oraz w samym „Odeonie”, gdzie na bieżąco wywieszane są plakaty, gdzie
można odebrać lub zakupić wejściówki tym bardziej, że mamy w planach perełki warte obejrzenia i posłuchania.
Zapraszamy dzieci i dorosłych na organizowane przez nas zajęcia np. taniec, język angielski, warsztaty z gitarą,
pianinem, warsztaty kosmetyczne dla pań i warsztaty artystyczno-manualne dla seniorów, oraz krav magę i fitness.
Ewa Ryłko

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi ul. Kombatantów 4, w oparciu o „Regulamin przetargu na ustanowienie
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi”

ogłasza ustny przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego
położonego w Czeladzi przy ulicy

Miasta Auby 8/8 o powierzchni 29,15 m2,
kwota wywoławcza 59 894,10 zł.

Przetarg dla osób fizycznych odbędzie się w dniu 31.03.2016 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 10.00, w sali nr 8.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy Spółdzielni w wysokości 10%
kwoty wywoławczej. Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe Spółdzielni, jednak nie później
niż na jeden dzień przed przetargiem. Wadium osób wygrywających przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej
kwoty. Szczegółowe warunki przetargu określa regulamin, dostępny na stronie www.czsm.czeladz.pl. Informacje dotyczące
przetargu oraz lokalu uzyskać można w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4 w Czeladzi, pokój nr
27 tel. (32) 265-10-22 wew. 33. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
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Sprzedaż Samochodu
Na początku kwietnia 2016 r. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie organizowała przetarg na sprzedaż samochodu
służbowego marki SKODA ROOMSTER o nr rej. SBE 85105i .
Dane samochodu:
- rok produkcji : grudzień 2011, zakupiony grudzień 2012 r.,
- pojemność skokowa : 1197 cm³,
- moc : 63 kW,
- przebieg : 55.570 tys. km,
Samochód jest bardzo dobrze wyposażony i w doskonałym stanie.
Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz na klatkach schodowych.

LOKALE DO WYNAJĘCIA
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia atrakcyjne lokale użytkowe na działalność handlowousługową lub jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych lokali:
ul. Szpitalna 8 – stoiska handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego, w pasażu pod marketem „Biedronka” o powierzchniach
od 7,83 m2 do 43,01 m2.
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy położony na 1 piętrze, w pawilonie wolnostojącym wyposażony w centralne ogrzewanie,
energię elektryczną, składający się z trzech pomieszczeń, o pow. 56,39 m2. Pawilon wyposażony jest w monitoring, wokół
miejsca parkingowe, blisko supermarketów spożywczych.
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy położony na 1 piętrze, w pawilonie wolnostojącym monitorowanym, wyposażony w centralne
ogrzewanie, energię elektryczną, składający się z dwóch pomieszczeń z oknem wychodzącym na patio o pow. 31,40 m2.
Pawilon otoczony miejscami parkingowymi, w pobliżu głównego traktu komunikacyjnego miasta.
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy położony na parterze pawilonu wolnostojącego wyposażony w pełen węzeł sanitarny, centralne
ogrzewanie, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz duże witryny wystawowe o pow. 120,50 m2.
ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie monitorowanym, wolnostojącym na 1 piętrze, posiadający centralne
ogrzewanie, pełen węzeł sanitarny, wymienioną stolarkę okienną oraz drzwi wejściowe. Powierzchnia lokalu wynosi 383,42
m2 , wejście do lokalu od wewnątrz i zewnątrz budynku. Przy pawilonie miejsca parkingowe, w pobliżu apteka, przychodnia
oraz markety spożywcze.
ul. Orzeszkowej 20 B - lokal użytkowy usytuowany na parterze budynku mieszkalnego, wyposażony w centralne ogrzewanie,
składający się z dwóch pomieszczeń oraz toalety, w oknach zamontowane rolety antywłamaniowe, powierzchnia 67,90 m2.
ul. Orzeszkowej 14 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego, składający się z dwóch pomieszczeń oraz toalety,
wyposażony w centralne ogrzewanie, pełen węzeł sanitarny, wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy, powierzchnia 69,10 m2.
Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej do ustalenia na drodze negocjacji.
Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatantów 4,
pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr 32 265 10 22 wew. 37

OGŁOSZENIA DROBNE
Przeprowadzki kompleksowe, Utylizacja - Tel. 32 2206427, 531 944 531
Kupię każdy samochód – gotówka -tel. 660476276
Sprzedam garaż murowany-spółdzielczy przy ul. Tulipanów – tel. 516 234 434
SDK „Odeon” oferuje sale do wynajęcia pod działalność kulturalno-oświatową:
• sale do zajęć indywidualnych – 12,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę do zajęć z najmłodszymi – 17,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę plastyczną – 17,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę językową – 17,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę lustrzaną (zajęcia ruchowe, taniec) – 22,00 zł netto/godz. (+23% VAT)

Możliwość negocjacji cen

Kontakt:
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”
Czeladź, ul. Szpitalna 9
tel. 32-265-39-91 kom. 691-800-389
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Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida
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