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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 członkowska: wewn. 33 
Dział opłat i windykacji: wewn. 28, 29 
Dział eksploatacji gospodarki mieszkaniowej:
wew. 42, 43
Dział remontów i konserwacji: wew. 45
Pogotowie awaryjne: 609 209 493
Godziny pracy Spółdzielni 
Poniedziałek: 7.30 – 16.30 
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30 
Piątek: 7.30 – 14.30  

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

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

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
Marian Klimas – Członek Rady Nadzorczej
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Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w godzinach 16.00 – 17.00.

UWAGA

Po raz kolejny przypominamy mieszkańcom, aby nie wrzucali do muszli klozetowej chusteczek 
toaletowych. Chusteczki powinny się rozpuszczać, ale najczęściej osadzają się na ściankach 

pionów kanalizacyjnych i powodują ich zatykanie.

Następstwem zatkania jak dobrze wiemy jest wylewanie się fekaliów na łazienki lub ubikacje, a 
w najgorszym wypadku na mieszkanie powodując niepotrzebne zalania i straty.

ADMINISTRACJA NR 1

SPRZĄTAJMY PO SOBIE

Nadchodzi wiosna a wraz z nią nastąpi czas wzmożonych remontów mieszkań. Nic w tym dziwnego, lecz w trakcie 
remontu gromadzi się niezliczona ilość gruzu i innych odpadów, które należy usunąć. W chwili  obecnej, gdy raz w roku 
możemy skorzystać z darmowego wywozu gruzu sponsorowanego przez Urząd Miasta, a realizowanego przez Zakład 
Wywozu Nieczystości ,,ALBA ” jest to duże ułatwienie. Nikt jednak nie pamięta, żeby sprawdzić po przeprowadzonym 
remoncie, czy coś aby nie spadło szachtem do piwnicy, suszarni czy innego pomieszczenia  znajdującego się pod pionem 
naszego mieszkania. Gruz, potrzaskana glazura, kawałki rurek wszystko to zalega w piwnicy czy suszarni. Zdarza się 
również, że do piwnicy wynoszone są worki z pozostałymi zaprawami czy też klejami, o których później zapominamy, że 
je tam pozostawiliśmy. Jak wiemy obowiązek sprzątania piwnic, suszarni czy wózkowni spada na dozorców budynków, 
którymi w większej części są kobiety. To one muszą dźwigać ciężkie wiadra z gruzem czy worki z pozostawioną zaprawą. 
To nie jest w porządku. Dlatego prosimy mieszkańców, aby sprzątając mieszkania po remoncie nie zapominali również o 
powyższych pomieszczeniach.

Ta sama sytuacja dotyczy mebli i innych sprzętów wyniesionych, a pozostawionych w korytarzu piwnicznym. Pozostawiamy 
powyższe rzeczy, bo być może - zabierzemy na działkę, do domku letniskowego lub przekażemy komuś z rodziny. Jeśli nie 
zabierzemy ich od razu to pozostają w korytarzach piwnicznych przez długie miesiące, a nawet lata. A przecież można 
wystawić je przed śmietnik skąd zostaną zabrane przy wywozie dużych gabarytów.

Przypominamy Użytkownikom lokali mieszkalnych o możliwości bezpłatnego oddania odpadów po pracach remontowych 
oraz odpadów niebezpiecznych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Czeladzi przy ul. 
Szyb Jana 1H (godziny otwarcia: poniedziałek, środa, piątek 7:00 - 14:00 oraz pierwszy poniedziałek miesiąca 7:00 - 18:00 
i pierwsza sobota miesiąca 8:00 - 14:00).

Ponadto odpady budowlano-remontowe w ilości 1 tony na rok dla każdego gospodarstwa domowego  są bezpłatnie 
odbierane przez ALBA PGK Sp. z o.o. po uprzednim zgłoszeniu i pobraniu worka big-bag w Biurze Obsługi Klienta przy 
ul. Wojkowickiej 14A w Czeladzi.

Jednocześnie prosimy o prowadzenie prac remontowych w lokalach zgodnie z zasadami współżycia społecznego i by 
wykonywane prace nie stały się przyczyną konfliktów międzysąsiedzkich. Dobrym zwyczajem jest poinformowanie 
współmieszkańców budynku o zamiarze wykonania remontu we własnym mieszkaniu i ewentualnych uciążliwościach z 
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ADMINISTRACJA NR 2

 W nowym 2017 r. w pierwszym kwartale wykonujemy prace wewnątrz budynków takie jak:

☑ konserwacja rozdzielaczy centralnego ogrzewania na całym osiedlu,

☑ docieplenie stropodachów w budynkach przy ul. Składkowskiego 3, 15,17, 20, 22, 24, 26,

☑ firma zewnętrzna wykonuje okresowe przeglądy gazowe i wentylacyjne.

Kolejne prace związane będą z naprawami nawierzchni asfaltowych na całym osiedlu i progów zwalniających oraz  
kontynuować będziemy kapitalne remonty balkonów. Zaplanowane są również do wykonania nowe miejsca parkingowe, 
wymiana wiat śmietnikowych, ławek i koszy na śmieci.

tym związanych. Można to zrobić osobiście (bezpośredni kontakt z sąsiadem jest jak najbardziej wskazany), bądź przez 
wyklejenie informacji na tablicy ogłoszeń.

CO  SŁYCHAĆ Z REMONTAMI

Administracja Nr 1 rozpoczęła prace remontowe w zakresie:

☑ Ogrodowa 22 – malowanie klatek schodowych

☑ Miasta Auby 6 – malowanie klatek schodowych

☑ Szpitalna 32 a, b, c – malowanie klatek schodowych

☑ Miasta Auby 2, 4, 6, 10  - wymiana okien na biegu schodowym  

☑ Szpitalna 21  - wymiana oświetlenia na LED

☑ Szpitalna 27 a, b   - docieplenie stropodachu

 w najbliższym terminie nastąpi:

☑ Ogrodowa 4, 6, 8  - wymiana okienek w piwnicach

☑ Ogrodowa 6, 8  - wymiana okien na biegu schodowym

☑ Szpitalna 33b  - remont balkonów 

☑ Ogrodowa 14a – remont schodów na wejściu do budynku

☑ Szpitalna 21 – wymiana okien w piwnicy i na klatce schodowej

☑ Szpitalna 23 – wymiana okien w piwnicy

☑ Ogrodowa 20, 22  - wymiana okien w piwnicy

☑ Ogrodowa 6  - remont balkonów  

☑ Miasta Auby 2 – remont (wymiana) dźwigu osobowego

Planowana jest również wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych przy ul. Szpitalna 32C, Szpitalna 23, Ogrodowa 14A, 
Spółdzielcza 13 oraz Miasta Auby 6.
Po zakończeniu prac związanych z wymianą gazociągu na osiedlu Szpitalna – Ogrodowa przystąpimy do remontów 
nawierzchni. Planujemy stworzenie nowych miejsc postojowych przy ul. Miasta Auby i przy  ul. Ogrodowa. 
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PONOWNY APEL  DO  MIESZKAŃCÓW

ADMINISTRACJA NR 3

Zwracamy się do mieszkańców osiedla Piłsudskiego będących właścicielami samochodów aby  
nie wjeżdżali na nowe wyremontowane chodniki przy budynkach. Chodniki są przeznaczone dla 
pieszych a nie dla samochodów. Wjazd samochodami na chodniki powoduje ich zapadanie się lub 
tworzenie kolein, które są przeszkodą dla pieszych. Jest to marnotrawienie własnych pieniędzy.

REMONTY  WYKONANE

Na nieruchomościach:

☑ nr 26 (Dehnelów 4,6,8) wyremontowane zostały balkony w ilości 22 szt. tj. (2 piony mieszkań), wymienione zostały okienka 
piwnicze i na klatkach schodowych w budynkach nr 4,8
Z uwagi na zły stan techniczny zadaszeń nad wejściem do budynków, oddzielanie się daszku od ścian budynku, spękane schody 
zewnętrzne, widoczne skorodowane zbrojenie, na nasze zlecenie Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT – KATOWICE” 
wykonała projekt zadaszeń wejść do budynków wraz z likwidacją istniejących. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę od Starostwa 
Powiatowego w Będzinie w drodze przetargu będzie wyłoniony Wykonawca na realizację powyższych prac.

☑ nr 27 (Dehnelów 23-27, 29-33, Powstańców Śląskich 1-7, Skłodowskiej 2-8,10-18) wyremontowanych zostało 5 szt. balkonów 
w budynku przy ul. Skłodowskiej 16, wymienione zostały okienka piwniczne w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 1-7.

☑ nr 28 (Skłodowskiej 1-9,11-19, 21-25, 27-33) zostały wyremontowane kominy  oraz  uzupełnione  nasady  kominowe w 
budynkach przy ul. Skłodowskiej 1-9, 21-25, 27-33, zostały również  naprawione tynki przyziemia na budynkach przy ul. 
Skłodowskiej 1-9,11-19, wymieniono pion wod. – kan. w klatce nr 19,
Na nasze zlecenie firma TAURON  przeniosła  słup oświetlenia ulicznego  przy ul. Skłodowskiej 25 oraz opracowana jest 
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca poszerzenia ulicy wewnątrzosiedlowej przy budynku przy ul. Skłodowskiej 
21-25. Powyższe działania mają na celu rozwiązanie problemu z dojazdem do śmietnika przez firmę świadcząca usługi z zakresu 
wywozu nieczystości stałych.

☑ nr 29 (Skłodowskiej 35-43, Powstańców Śląskich. 9-15) został wykonany remont tynków przyziemia na budynkach przy ul. 
Powstańców Śląskich 9-15.

☑ nr 30 (Powstańców Śląskich 2-8, 10-16, 18-24, 26-32) wyremontowano 19 szt. balkonów natomiast po przeprowadzonej 
kontroli przewodów odgromowych zgodnie z zaleceniami  została naprawiona  instalacja  odgromowa na budynkach przy ul. 
Powstańców Śląskich  2-8 i 26-32.
☑ nr 33 (Jaśminowa  1-3, 5-9, Tulipanów 1) wyremontowano kominy na budynku przy ul. Jaśminowej 5-9, wymieniono okienka 
na klatce schodowej nr 5, natomiast na budynku przy ul. Tulipanów 1 wykonano roboty dekarskie polegające na wymianie pasa 
nadrynnowego oraz dokonano częściowej naprawy  dachu nad lokalem użytkowym.

☑ nr 31  (21 listopada 18)  wykonana została izolacja fundamentu budynku oraz naprawiony murek przy schodach wejściowych 
do budynku.

☑ nr 34 (Dehnelów 5,7,9) wykonany został remont murków oporowych przy okienkach piwnicznych budynku przy ul. Dehnelów 9.

☑ nr 35 (Dehnelów 11) została pomalowana klatka schodowa.

☑ nr 37 (Górnicza 3) został wymieniony poziom wodny.

☑ nr 42 (Górnicza 13) został wykonany remont kominów oraz wymieniony został poziom instalacji wodnej.

☑ nr 44 (Górnicza 17) zostały wykonane prace polegające na skuciu zmurszałych tynków oraz naprawie powłok tynkarskich 
ścian piwnicznych w budynku zgodnie z zaleceniami P.I.N.B w Będzinie.
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W zasobach Administracji Nr 4 wykonano następujące prace remontowe:

☑ wymieniono rury instalacji wody ciepłej w poziomie piwnicznym budynku Os. Dziekana 10F i w budynku przy ul. W. 
Pola 12A,

☑ wymieniono rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w poziomie piwnicznym budynku przy ul. Norwida 6E,

☑ wymieniono rury w pionie instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w budynku przy ul. Norwida 16A,

☑ malowanie klatek schodowych Osiedla Dziekana 11E i F,

☑ malowanie klatek schodowych Osiedle Dziekana 12D i E,

☑ na ukończeniu są prace związane z przebudową i dociepleniem ścian zewnętrznych klatek schodowych przy ul. Norwida 
12A,12B,12C.

Dokonano refundacji części poniesionych kosztów za wymianę stolarki okiennej we własnym zakresie dla 16 użytkowników 
lokali mieszkalnych za 60 szt. okien.

Trwają coroczne przeglądy funkcjonowania przewodów kominowych oraz szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach - 
usługi te wykonuje firma kominiarska na zlecenie Cz.S.M., a o terminach mieszkańcy są każdorazowo informowani poprzez 
ogłoszenia na klatkach schodowych.

Na elewacjach budynków, gdzie planowane są w bieżącym roku prace remontowe zamontowano zgodnie z zaleceniami 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach budki lęgowe dla ptaków.

W najbliższym czasie przystąpimy do kontynuacji remontów tarasów przynależnych do mieszkań ul. przy ulicy W. Pola i 
Orzeszkowej oraz balkonów przy ul. Norwida.

Po wykonaniu inwentaryzacji przewodów kominowych w budynkach będących w administrowaniu przez naszą Spółdzielnię, 
a mieszczących się przy ulicach Spacerowej, 27 Stycznia, Konopnickiej i Nowopogońskiej planujemy wykonanie remontów 
kominów ponad dachem.
Pracownicy Sekcji Remontów i Konserwacji  Cz.S.M. będą malować klatki schodowe w budynku Osiedle Dziekana 7 D,E,F,G.

ADMINISTRACJA NR 4

NAJBLIŻSZE REMONTY 

Z planu remontów na rok 2017 wykonaliśmy  i planujemy wykonać do końca II kwartału br. następujące prace na n/w 
nieruchomościach:

☑ nr 26 – obecnie kończone są remonty balkonów rozpoczęte w IV kwartale 2016r., w następnym etapie firma przystąpi do remontu 
balkonów zaplanowanych do realizacji na 2017r. tj. w budynku przy ul. Dehnelów 4 w pionie mieszkań 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46,51.

☑ nr 27 planujemy  malowanie klatek schodowych w budynkach przy ul. Skłodowskiej 8,10,12,14 - w związku z powyższym 
wymienione zostały drzwi wewnętrzne (do przedsionków i do piwnic), pomalowana już została klatka schodowa nr 12 oraz 
zlecona klatka nr 14, na której prace zostaną rozpoczęte w najbliższych dniach.
Wymienione zostały piony  wod.- kan. w budynku przy ul. Skłodowskiej 16 (piony 2-ch  mieszkań) oraz poziom wodny w budynku 
przy ul. Powstańców Śląskich 1-7. Obecnie wymieniany jest pion wod.-kan. kuchenny w budynku przy ul. Skłodowskiej 12.
Ponadto zleciliśmy wymianę okienek piwniczych na budynkach przy ul.  Skłodowskiej 2-8,10-18.

☑ nr 29 - pomalowane zostały klatki  schodowe  w budynku  przy ul. Powstańców Śląskich 9,11. Obecnie  malowane są klatki 
nr 13,15 po wcześniejszej wymianie drzwi wewnętrznych (w przedsionkach i do piwnic). W późniejszym terminie planujemy 
pomalowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Skłodowskiej 41,43, w których wykonane są przekucia między stropami 
w celu  przełożenia kabli takich operatorów sieci telekomunikacyjnych jak  Vectra, UPC, MNI Centrum,  Orange.

☑ nr 30 – pomalowane zostały klatki przy ul. Powstańców Śląskich 10,12,28 wraz z wymianą drzwi wewnętrznych (do przedsionków 
i piwnic).Wymieniony został poziom wodny w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 18-24  oraz  pion  wod.- kan kuchenny 
w budynku przy ul. Powstańców Śląskich 24. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpoczynamy prace związane z 
remontami balkonów zgodnie z planem remontów na 2017 r.
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DODATEK MIESZKANIOWY

Zachęcamy osoby mające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego oraz spełniające poniższe kryteria powierzchni i dochodu do 
skorzystania z dodatku mieszkaniowego.  

Powierzchnia użytkowa nie może przekraczać:
- 45,50m2  dla  1 osoby,
- 52,00m2  dla  2 osób,
- 58,50m2  dla  3 osób,
- 71,50m2  dla  4 osób,
- 84,50m2  dla  5 osób,
- 91,00m2  dla  6 osób.

Powierzchnia może być podwyższona dla osób niepełnosprawnych.
Średni miesięczny dochód liczony na jednego członka rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy nie powinien przekraczać od 
miesiąca marca 2017 r.:
- 1 250,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym,
- 1 750,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, po potwierdzeniu danych przez Dział Opłat i Windykacji (pokój nr 22 - 
siedziba Spółdzielni ul. Kombatantów 4), są przyjmowane w siedzibie MOPS w Czeladzi przy ul. 17 Lipca 27 codziennie 
oprócz czwartków w następujących terminach:

- marzec 2017 r.   - od 1 do 20 dnia miesiąca,
- kwiecień 2017 r.  - od 3 do 19 dnia miesiąca,
- maj  2017 r.   - od 2 do 19 dnia miesiąca,
- czerwiec  2017 r.  - od 2 do 20 dnia miesiąca,
- lipiec  2017 r.   - od 3 do 19 dnia miesiąca,
- sierpień  2017 r.   - od 1 do 21 dnia miesiąca,
- wrzesień  2017 r.  - od 1 do 20 dnia miesiąca,
- październik  2017 r.  - od 2 do 20 dnia miesiąca,
- listopad  2017 r.   - od 3 do 20 dnia miesiąca,
- grudzień  2017 r.  - od 1 do 18 dnia miesiąca.

Prosimy mieszkańców, którzy upoważnieni są do otrzymania zwrotu części kosztów za wymianę okien w mieszkaniach, aby 
w porozumieniu z Administracją uzupełnili brakujące dokumenty. Jednocześnie zawiadamiamy, że aby uzyskać wymagany 
zwrot trzeba spełnić n/w warunki:

☑ kwalifikacja okien winna być zatwierdzona na właściciela mieszkania,

☑ zwrot przysługuje jedynie członkom CZSM,

☑ w oknach winny być zamontowane 2- nawiewniki ( w oknie kuchennym i w pomieszczeniu najdalej oddalonym od 
wentylacji ),

☑ należy posiadać faktury VAT za wymianę okien wraz z atestami technicznymi,

☑ wszystkie posiadane dokumenty dotyczące okien ( faktury i certyfikaty ) należy złożyć w Administracji w celu dokonania 
odbioru wykonanych prac.
Informujemy również, że Administracje dokonują refundacji zgodnie z kolejnością wg rejestru kwalifikacji okien i udzielają 
zwrotu w okresie całego roku.

REFUNDACJA ZA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ
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ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA LOKALE MIESZKALNE

ROZLICZENIE MEDIÓW

Zaległości użytkowników lokali zamieszkałych na dzień 31.01.2017 r. stanowią kwotę 1.377.195,65 zł, w tym koszty i odsetki 
sądowe 110.914,33 zł. Podział tych zaległości na nieruchomości prezentuje tabela. 

Przypominamy, iż w przypadku braku terminowych wpłat (datą wpłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek 
Spółdzielni) naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie. Zachęcamy osoby zalegające do zawarcia oświadczenia o ratalnej 
spłacie długu. Należy pamiętać, że w przypadku skierowania sprawy do sądu czy komornika doliczane są kolejne koszty. Jeżeli 
zadłużenie skierowane do egzekucji osiągnie kwotę 3.000,00 zł, sprawa zostaje kierowana do licytacji z lokalu mieszkalnego. 
Dziękujemy użytkownikom lokali mieszkalnych i garaży wnoszącym opłaty na bieżąco. 

Barbara Cholewa
 Kierownik Działu Opłat i Windykacji

Rozliczenie mediów w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeprowadzane jest na podstawie Regulaminu eksploatacji 
indywidualnych liczników poboru wody, zasady rozliczania się z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach 
nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach, zatwierdzonego Uchwałą nr 40/XI/2014 r. Rady Nadzorczej Cz.S.M. z dnia 
18.11.2014 r. 
Podziału całości kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla danego wodomierza głównego dokonuje się pomiędzy 
użytkowników wszystkich lokali podlegających pod dany wodomierz główny, a powstałe różnice pomiędzy sumą wskazań 
wodomierzy indywidualnych i zużycia wg ryczałtowców, a wskazaniem wodomierzy głównych rozlicza się na wszystkie lokale 
niezależnie od ich zużycia. 
Lokale z zużyciem zerowym również obciąża się niedoborami – nadwyżkami.
Obowiązek rozliczania różnicy wskazań między wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach 
czerpalnych wynika z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.



9

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wyniki rozliczenia wody i odprowadzenia ścieków za II pół. 2016 r. dla poszczególnych administracji przedstawiamy w tabelach 
poniżej:
- zimna woda

- zimna woda do podgrzewu

W budynkach, gdzie różnica pomiędzy sumą wskazań wodomierzy indywidualnych a wskazaniem wodomierza głównego przekracza 
± 10%, pracownicy Administracji przeprowadzają szczegółowe kontrole instalacji i podłączeń urządzeń.
Koszty dostawy ciepła na cele podgrzania wody rozlicza się proporcjonalnie do ilości zużytej wody, zatem to głównie zużycie „ciepłej 
wody” wpływa na cenę podgrzewu, która jest różna dla każdego węzła i okresu rozliczeniowego.

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. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 16,02 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 43,01 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 19,30 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 14,23 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 13,52 m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,83 -m2
• ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,98  m2
• ul. Szpitalna 9   – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym -parter – 22,00 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym -1 piętro – 56,39 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym -1 piętro – 30,00 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie  wolnostojącym -1 piętro – 31,00 m2
• ul. Szpitalna 9 - lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -parter – 57,50 m2
• ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2
• ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 123,16 m2
• os. Dziekana 5 C – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,50 m2
• os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 11,00 m2
• os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 12,20 m2
• os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 8,40 m2
• ul. Dehnelów 35 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 13,45 m2
• ul. Orzeszkowej 14B - lokal użytkowy  na parterze budynku mieszkalnego – 69,10 m2
• ul. Pola 12 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,50 m2
• ul. Pola 8 E - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31,00 m2
• ul. Pola 8 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 17,40 m2
• ul. Pola 2 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 22,10 m2
• ul. Pola 2 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 m2
• ul. Pola 6 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego –31,00 m2

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
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 Spółdzielczy Domu Kultury ‚„ODEON” zaprasza na zajęcia:

- AEROBIK/BODY BALL  ćwiczenia na piłkach gimnastycznych   wtorek godz.16:30

- FITNES MIX   czwartek godz. 18:00

- JOGA   wtorek godz. 17:30

- AKADEMIA WRÓBELKA ELEMELKA rytmika dla dzieci od 3-6lat  czwartek godz.16:00

- DANCE MIX dla dzieci od 6 – 9 lat  czwartek godz.17:00

- ZUMBA/FITNESS  wtorek godz.19:00

- PLASTYKA dla dzieci w wieku szkolnym  czwartek godz.16:00

- SENSOPLASTYKA dla dzieci od 0 – 7 lat   poniedziałek godz.17:30  i  wtorek  godz. 12:00
   Zapisy na zajęcia sensoplastyki - instruktor wykorzystuje produkty spożywcze.

- GITARA, PIANINO, KEYBOARD, AKORDEON, ZAJĘCIA WOKALNE   -  zajęcia indywidualne    
   odbywają się w środy – zapisy prowadzi instruktor.

 - KRAV-MAGA kurs samoobrony i poprawy bezpieczeństwa osobistego. Podnosi sprawność fizyczną, ale przede   wszystkim 
buduje pewność siebie i wewnętrzną odwagę. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy o godz.17:00

- KOŁO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ,,PRZYJACIELE”  wtorki od godz.10:00

- ZAGŁĘBIOWSKI ODDZIAŁ ,,OPTYMALNI” spotkania według harmonogramu.

- SZACHY spotkania przy szachach poniedziałek i czwartek od godz.15:00 
      
- PING-PONG & PIŁKARZYKI  ogólnodostępne na holu SDK ,,ODEON”

- Osoby zainteresowane FOTOGRAFIĄ zapraszamy na spotkania GRUPY G7.
      
      Więcej informacji: ogłoszenia, wydarzenia, plakaty, zdjęcia,  informacje na facebooku.

- 3 KWIECIEŃ 2017 /poniedziałek/ godz.16:00 ZABAWA TANECZNA DLA SENIORÓW

- 8 KWIECIEŃ 2017 /sobota/ godz.16:00 RELIGIJNY SPEKTAKL POETYCKO-MUZYCZNY 
„ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI LUDZIE CZYSTEGO SERCA” & WYSTAWA MALARSTWA – SAKRUM  ZAGŁĘBIOWSKIE

 - 9 KWIECIEŃ 2017 /niedziela/ godz.16:00 NIEDZIELNY TEATRZYK DLA DZIECI

 - 8 MAJ 2017 /poniedziałek/ godz.16:00 ZABAWA TANECZNA DLA SENIORÓW

 - 14 MAJ 2017 /niedziela/ godz.16:00 NIEDZIELNY TEATRZYK DLA DZIECI

 - 27 MAJ 2017 /sobota/ godz.17:00 MIROSŁAW SZOŁTYSEK I WESOŁE TRIO – koncert

 - 28 MAJ 2017 /niedziela/ godz.16:00 Zespół ORFEUSZ -  koncert  z okazji  DNIA MATKI

 - 1 CZERWIEC 2017 /czwartek/ DZIEŃ DZIECKA

Zapraszamy wszystkich Państwa do czynnego udziału w życiu społeczno-kulturalnym 
Spółdzielczego Domu Kultury ,,ODEON” w Czeladzi.

SDK ODEON

NAJBLIŻSZE  WYDARZENIA:
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SDK ODEON

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)

Kontakt:
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”

Czeladź, ul. Szpitalna 9
tel. 32-265-39-91

kom. 691-800-389

Możliwość negocjacji cen

Montaż nawiewników powietrza - tel. 600498178

Docieplenia, remonty - tel. 600498178

Okna, drzwi - tel. 600498178

Przeprowadzki kompleksowe, Utylizacja - Tel. 32 2206427, 531 944 531

Kupię każdy samochód – gotówka -tel. 660 476 276

Język niemiecki – germanistka udziela korepetycji
i przygotowuje do egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania

tel. 510-254-300

OGŁOSZENIA DROBNE
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