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Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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: 720-885-216, 504-709-830
Godziny pracy Spółdzielni
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 14.30

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

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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4 czerwca 2016 r. był dla nas zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dniem bardzo istotnym, bowiem
dotyczył m.in. udzielenia nowemu zarządowi absolutorium. Udzielone absolutorium przez przybyłych na Walne
Zebranie Członków Spółdzielni miało dla nas istotne znaczenie. Świadczy o zaufaniu z Państwa strony w stosunku
do nas, jak również do działań przez nas podjętych w ramach powierzonych obowiązków.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Członkom Spółdzielni Mieszkaniowej za udzielenie absolutorium
i głosowanie za pozytywną oceną naszej pracy. Podziękowania kierujemy również pod adresem Rady Nadzorczej
oraz naszych pracowników: za współpracę i działania dla dobra naszej spółdzielni.
I półrocze bieżącego roku to był dla zarządu czas wytężonej pracy, trudnych decyzji, szukania nowych rozwiązań
i realizacji zaplanowanych zamierzeń. Realizacja naszych planów jest udziałem bardzo wielu osób, które starają
się wykonywać rzetelnie powierzone przez zarząd zadania. Wszystkim bardzo dziękujemy za współpracę. Mamy
już pierwsze powody do zadowolenia bo udało się nam wiele zaplanowanych do wykonania w roku bieżącym
prac remontowych zrealizować i jak Państwo zauważyliście są one nadal kontynuowane. Czeladzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa ma płynność finansową i wystarczającą ilość środków finansowych by realizować zatwierdzone
plany remontów dla poszczególnych nieruchomości.
Bardzo serdecznie dziękujemy za udzielone nam absolutorium, za zaufanie i docenienie naszej pracy.
Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Małgorzata Purchała
Robert Gwóźdź

Administracja nr 1
Administracja Osiedla Ogrodowa w III kwartale wykonała następujące prace remontowe:

☑ wykonano nowy chodnik z kostki brukowej przed budynkiem przy ul. Szpitalnej 17 AB,
☑ wymieniono okna na klatce schodowej w budynku przy ul. Szpitalnej 29AB,
☑ wymieniono oświetlenie na energooszczędne - ledowe w budynkach przy ul. M. Auby 6 i 10 oraz Ogrodowej 20,
☑ zakończono remont 12 szt. balkonów w budynkach przy ul. Szpitalnej 17B oraz 15 B,
☑ dokonano awaryjnej wymiany pionu wodnego w budynku przy ul. Szpitalnej 35B,
☑ wymieniono okienka piwniczne w budynkach przy ul. Szpitalnej 15 A,B oraz 17A,B,
☑ wykonano malowanie klatki schodowej w wieżowcu przy ul. Ogrodowej 4,
☑ wykonano nawierzchnię z kostki brukowej przy wejściu do budynku przy ul. Ogrodowej 4,
☑ wykonano nowe schody z kostki brukowej między budynkami przy ul. Ogrodowej 4 i 6,
☑ dokonano awaryjnej wymiany poziomu kanalizacyjnego w budynku przy ul. Szpitalnej 21,
☑ wykonano nowy chodnik z kostki brukowej przed budynkiem przy ul. Szpitalnej 35 A,B,
☑ w trakcie wykonania jest remont balkonów przy ul. Szpitalnej 15A oraz Ogrodowej 22.

W najbliższym czasie przystąpimy do wykonania następujących prac:

• wykonania nowej nawierzchni z kostki brukowej w wejściu do budynku przy ul. Szpitalnej 23 (od str. budynku przy ul.
Szpitalnej 21),
• wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej przed pomieszczeniem gospodarczym (śmietnik) między budynkami
przy ul. Ogrodowej 10, a 14,
• remontu balkonów w budynkach przy ul. Ogrodowej 14A,B i 18B, a następnie 24 szt. balkonów w budynkach przy ul.
Szpitalnej 25 – 35,
• planujemy dokonać wymiany pionów wodnych około 15 szt. na nieruchomościach nr 3 i 6,
• wykonania odcinka nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy placu zabaw między budynkami przy ul. Ogrodowej
10 - Szpitalnej 21,
• wykonania nowego chodnika z kostki brukowej przed budynkiem przy ul. Szpitalnej 25 A,B.

informacja dLA mieszkańców
W lipcu 2016 r. został zakończony projekt nowej organizacji ruchu na osiedlu Ogrodowa. Zostały zamontowane
nowe znaki drogowe, tablice informacyjne oraz słupki uniemożliwiające wjazd na osiedle w najbardziej newralgicznych
miejscach. Wyznacznikiem wykonania powyższych prac było bezpieczeństwo pieszych poruszających się pieszojezdniami,
jak również zaprzestanie dewastacji zieleńca przez parkujące na nich samochody. Poprzednie oznakowanie wykluczało
możliwość interwencji organów ścigania, a tym samym ukarania wjeżdżających na osiedle i trawniki kierowców. W chwili
obecnej, gdy oznakowanie ruchu na terenie osiedla jest poprawne, zatwierdzone przez Komendę Powiatową Policji – Wydział
Ruchu Drogowego w Będzinie wszyscy mieszkańcy muszą podjąć działania w celu wyeliminowania pojazdów parkujących
na pieszojezdniach i trawnikach poprzez zgłaszanie powyższego procederu Policji pod nr 997.
Bożena Kościelna
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NR 2
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Nowe chodniki na osiedlu PIŁSUDSKIEGO

Administracja Osiedla Piłsudskiego w III kwartale wykonała następujące prace:

zakończono wymianę okienek w piwnicach w budynkach przy ul. Składkowskiego 13, 15 i 17,
☑ zamontowano kolejne ławki na ulicy Składkowskiego i 35-lecia,
☑ wyremontowano wejścia do klatek schodowych w budynkach przy ulicy Składkowskiego 16 a, b, c, d; Składkowskiego 18
a, b ; 35-lecia 10 a, b ; 35-lecia 12b; 35-lecia 14 a, c, d ; 35-lecia 20 a, b, c ; 35-lecia 24a, b
☑ wykonano nowe chodniki z kostki brukowej przed budynkami przy ulicach: 35-lecia 7 ; 35-lecia 18; Składkowskiego 7 (w
stronę pawilonu handlowego); Składkowskiego 1 wraz z 8 miejscami postojowymi
☑ wykonano 10 nowych miejsc postojowych za budynkiem przy ul. Składkowskiego 22,
☑ na bieżąco wykonywane są refundacje kosztów za wymianę stolarki okiennej za rok 2016,
☑ doposażono plac zabaw w huśtawkę wahadłową przy budynku przy ul. 35-lecia 11,
☑ zakończono remont wszystkich balkonów w budynku przy ul. 35-lecia 22,
☑ wyremontowano balkony w budynkach przy ul. 35-lecia 18 a (15 szt.) ; 14a (3 szt.) ; 16a (5szt.) ; Składkowskiego 16d (5
szt.) oraz w trakcie realizacji jest remont 15 szt. balkonów w budynku przy ul. 35-lecia 18b.

Obecnie zakończono prace przy remoncie chodników w rejonie budynków przy ulicach: Składkowskiego 7; 35-lecia
18 oraz 35-lecia 7. Wszystkie wymienione chodniki zostały wykonane z kostki brukowej, które ułatwią teraz mieszkańcom
przemieszczanie się po nich, jak również poprawią estetykę osiedla i bezpieczeństwo mieszkańców.
W przypadku chodnika przy ul. 35-lecia 18 istniejący ciąg pieszy biegnący do parkingu został przedłużony aż do
ul. Równoległej, natomiast chodnik przy Składkowskiego 7 został ułożony w kierunku najczęściej uczęszczanym, czyli w
kierunku pawilonu handlowego. Wykonano również nowy chodnik za budynkiem przy ulicy 35-lecia 7 w kierunku budynków
przy ulicach 35-lecia 16-18. Nowy układ chodników stanowi teraz uzupełnienie już istniejących ciągów komunikacyjnych.
Na osiedlu są jeszcze chodniki, którymi trudno przejść. Powodem są wyboje, ubytki i krzywe płyty, czyli krótko mówiąc zły
stan techniczny. Wszystkie te chodniki na naszym osiedlu będą remontowane zgodnie z zatwierdzonym planem remontów
i w miarę posiadanych funduszy.
										

Michał Malczewski

W bieżącym roku kontynuowany będzie (o ile warunki atmosferyczne na to pozwolą) remont pozostałych balkonów
w budynkach przy ul. Składkowskiego 26; 15; 16 c, d oraz 18 b, c. W planach jest również wymiana 2 boksów na śmieci przy
ul. Składkowskiego.
Michał Malczewski

Administracja nr 3
Parking przy ul. Składkowskiego

W III kwartale b.r. wykonane zostały następujące prace remontowe:

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Przypominamy, że gruz powstały w trakcie remontu użytkownik zobowiązany jest wywieźć we własnym zakresie
i na własny koszt na wysypisko śmieci. Zabronione jest składowanie gruzu do pojemników na placach gospodarczych lub
obok nich oraz w pomieszczeniach piwnic.

WANDALE niszczą nasze wspólne dobro
Przykrym jest fakt, że zawsze znajdą się tacy, którzy nie docenią pracy włożonej w nowe inwestycje prowadzone
na osiedlach jak np. nowe elewacje budynków, które od pewnego czasu są niszczone przez wandali wykonujących sprayem
szpecące napisy. Drugim przykładem na niszczenie naszego wspólnego dobra jest bezmyślność kierowców, którzy po
odnowionych chodnikach z kostki brukowej samochodami podjeżdżają pod same klatki schodowe uszkadzając tym samym
nowe alejki służące wszystkim mieszkańcom osiedla. PRZYPOMINAMY alejki służą tylko i wyłącznie do ruchu pieszego, a
nie samochodowego.
Ciężko jest się pogodzić z faktem, że ktoś w tak bezmyślny sposób niszczy coś, za co zapłacili wszyscy mieszkańcy.
Wszystkie inwestycje prowadzone na osiedlach są finansowane ze środków pochodzących od mieszkańców. Powstałe
uszkodzenia w wyniku działań wandali w miarę czasu i środków finansowych będą usuwane. Apelujemy więc do mieszkańców,
by reagowali, gdy są świadkami aktów wandalizmu powiadamiając o tym policję czy straż miejską.
Michał Malczewski
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☑ kapitalny remont tarasu łącznie z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej przy ul. Jaśminowej 1,
☑ kapitalny remont schodów wraz z ułożeniem płytek i wymianą balustrady w budynkach przy ul. M.C. Skłodowskiej
10,12,14,16,18,29 oraz Powstańców Śl. 10.

Natomiast w trakcie wykonywane są takie prace jak:

- remont kapitalny schodów wraz z wymianą balustrad przy ul. Skłodowskiej 2,6,
- wymiana oświetlenia na klatkach schodowych z jarzeniowego na ledowe oraz remont oświetlenia w piwnicach
w budynkach przy ul. Dehnelów 4, 6, 8 ,
- remont balkonów (1 pion mieszkań) w budynku przy ul. Dehnelów 4.

APEL
W związku z licznymi interwencjami mieszkańców naszego osiedla, prosimy rodziców oraz apelujemy do młodzieży
o zwracanie uwagi i nie korzystanie z terenów w bliskiej odległości od okien do grania w piłkę nożną.
Hałas spowodowany uderzaniem piłką o ściany budynków oraz zdarzające się uderzenia w okna mieszkańców i bardzo głośne
krzyki wraz z niecenzuralnymi wyrazami do późnych godzin wieczornych powodują wiele konfliktów.
Rodzice dzieci oraz młodzieży zwracajcie uwagę nie tylko na dobrą zabawę, ale również że jesteście na osiedlu i wasze głośne
zachowanie może irytować zarówno ludzi starszych, jak i tych którzy chcą wypocząć w swoich mieszkaniach.
Podczas zabawy APELUJEMY o zachowanie kultury osobiste
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Administracja nr 4
Minęły wakacje. Tylko nieliczni mogą jeszcze korzystać z ostatnich ciepłych promieni słonecznych, ale wkrótce
wrócą do swoich domostw i w obawie przed utratą ciepła w pomieszczeniach zamkną szczelnie okna, oszczędnie będą
gospodarować ciepłem podawanym przez grzejniki w celu uniknięcia wysokich rachunków za ogrzewanie. Jeśli okna mają
wyposażone w odpowiednią dla danego metrażu ilość nawiewników higrosterowanych lub ciśnieniowych, nie będą mieć
problemów z brakiem wentylacji, a co za tym idzie pojawieniem się zawilgocenia ścian a nawet pojawienia się grzybów i
pleśni. Wentylacja grawitacyjna działa dzięki różnicy gęstości powietrza znajdującego się wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Pamiętajmy : wymiana zanieczyszczonego powietrza nastąpi wówczas, gdy odpowiednią ilość dostarczymy z zewnątrz.
Kratkami wentylacyjnymi usuwany jest nadmiar pary wodnej, zapachy, alergeny i przede wszystkich dwutlenek węgla (produkt
naszego oddychania).
Proces powstawania pary wodnej następuje w wyniku normalnej egzystencji i wykonywania codziennych czynności.
Trzyosobowa rodzina w ciągu doby wytwarza około 14 litrów pary wodnej:
- kąpiel w gorącej wodzie wytrąca 1,5 litra pary wodnej,
• w czasie snu wytwarzamy około 1 litra pary wodnej,
• uprana bielizna (zawartość jednego wsadu pralki) to kolejne 1,5 litra pary,
• rośliny domowe są także producentami pary,
• przygotowanie posiłków (gotowanie, zmywanie naczyń) to kolejna przyczyna zwiększonej ilości pary wodnej.
Brak wentylacji skutkuje bólami i zawrotami głowy, powoduje zmęczenie i senność, mogą wystąpić podrażnienia błony
śluzowej nosa, podrażnienia skóry i alergie.
Jeżeli użytkownicy lokali mieszkalnych zaobserwują pojawiającą się oraz utrzymującą parę wodną na oknach oraz ścianach
zewnętrznych, jest to sygnał, że wentylacja nie działa prawidłowo.
Aby sprawdzić czy wentylacja w mieszkaniu działa prawidłowo, wystarczy do kratki wentylacyjnej przystawić zapaloną
świeczkę. Jeśli płomień nie odchyla się mocno w kierunku kratki – wentylacja jest nieprawidłowa.
Można też przeprowadzić tzw „test kartki”, polegający na przyłożeniu do kratki wentylacyjnej kartki papieru - jeśli kartka
jest zasysana do otworu to oznacza, że wentylacja w tym mieszkaniu działa. Jeśli jest odwrotnie tzn. kartka jest wypierana to
może to oznaczać brak ciągu kominowego lub ciąg wsteczny.
Jeśli okna są zbyt szczelne, należy ustawić klamki pod kątem 45 st., by spowodować mikrowentylację lub zlecić wykonanie
dodatkowych nawiewników.
Coroczne kontrole działania systemów wentylacji przeprowadzane na zlecenie Spółdzielni przez wyspecjalizowane firmy
wykazują niestety coraz więcej nieprawidłowości.
Najczęstsze problemy z wentylacją grawitacyjną w bloku można zaobserwować szczególnie przy nietypowym stanie pogody.
Mieszkańcy często narzekają na przewiew w swoich mieszkaniach i przeciągi i aby zlikwidować te zjawiska lubią zakrywać
wszelkie kratki wentylacyjne i uszczelniać okna. Nieprawidłowo działająca wentylacja może być również blokowana podczas
gwałtownych wiatrów na zewnątrz. Występują wtedy problemy z odprowadzaniem ciepłego powietrza z wnętrza budynku
poprzez kanały wentylacyjne.
Aby uniknąć tego rodzaju zjawiska Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa zleca montaż specjalnych nasad kominowych.
Niestety wyniki pomiarów wykonanych po zamontowaniu różnego rodzaju nasad nie wykazują polepszenia działania
wentylacji, gdyż przyczyną jej złego działania jest nadmierne doszczelnienie mieszkania.
W przypadku wentylacji grawitacyjnej praw fizyki nie da się oszukać. Potrzebny jest dopływ powietrza, żeby gazy mogły
się wydostać tzn. tyle zużytego powietrza wydostanie się przez kanały wentylacyjne ile świeżego dostarczymy przez otwory
okienne i drzwiowe.
Katastrofalne skutki dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji przynosi pogląd, że należy „oszczędzać ciepło” czyniąc to
kosztem dostarczenia świeżego powietrza do lokalu.
Modernizując lokal mieszkalny poprzez montaż szczelnych drzwi zewnątrzlokalowych, wymieniając stolarkę okienną na
okna PCV charakteryzujące się bardzo dużą szczelnością należy pamiętać by :
- drzwi łazienkowe posiadały prawidłowy wymiar kratki, której otwór winien wynosić co najmniej 220 cm²,
- zachować poprawny wymiar kratek na kanałach wentylacyjnych (14cm x14cm) i stale kontrolować ich stan oraz czyścić
je z kurzu,
- a przede wszystkim stosować stałe napowietrzanie lokalu mieszkalnego poprzez używanie nawiewników okiennych i
mikrowentylacji.

Praca zrealizowane w ramach planu remontów 2016 r.

W czerwcu, po uzyskaniu aprobaty ze Starostwa Będzińskiego, została wykonana część nawierzchni z asfaltobetonu drogi
wewnątrzosiedlowej między ulicami Spacerową i 27 Stycznia. Kontynuację prac przewidujemy jesienią. Wykonano również
8 miejsc postojowych dla samochodów przy budynku Os. Dziekana 5.
Firma działająca na zlecenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wykonała w ramach planu 2016 przy ul. W. Pola remonty
kapitalne 9 szt tarasów oraz remonty częściowe 5 szt tarasów.
Zgodnie z planem wymieniono drzwi wejściowe do klatek schodowych budynków :
• Osiedla Dziekana 1F, 1G, 2K, 5D, 7D, 7F, 8B, 9F, 10A, 12A, 12B,
• przy ul. W. Pola 2B, 4B, 4C, 6B, 6C, 6D, 6E, 8B, 8C, 8D, 8E, 10B, 10C.
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Zamontowano nasady kominowe typu ONK na dachach budynków Dziekana 1A - 4szt, 1I – 4szt, 2F- 4 szt, 2H – 4szt, 5A –
8szt, 6D – 4szt, jak również nasady typu TURBOWENT na dachach budynków przy ul. Konopnickiej 4 – 1 szt, ul. 27 Stycznia
22 – 2 szt, ul. W. Pola 12B – 3 szt i ul. Norwida 4B- 4szt.
Dla budynku przy ulicy 27 Stycznia 32-34-36 wykonano nową instalację odgromową.
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprawnionym do otrzymania refundacji Członkom zwróciła część poniesionych
kosztów za wymianę stolarki okiennej w zasobach Administracji Nr 4 (zwrot nastąpił za 93 szt okien). Dalsze refundacje
będą następować zgodnie z harmonogramem i po spełnieniu warunków zawartych w stosownym regulaminie, dotyczącym
zasad finansowania wymiany stolarki okiennej.
Wymieniono rury instalacji wody zimnej w poziomie piwnicznym przy ul. Dziekana 10B i 11CiD, 5F-G
Wymieniono rury instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji przy ul. Norwida 2A,10, Dziekana 7C-D
Wymieniono rurociągi pionowe w budynku przy ul. Orzeszkowej 18B – 1 pion łazienkowo-kuchenny i przy ul. Norwida
14B – 1 pion dla pomieszczeń WC.
Ponadto nasze zasoby zostały wyposażone w 8 szt nowych ławek i 20 szt koszy na odpadki.
Elżbieta Marciniak
Kierownik Administracji nr 4

Informacja o saldach opłat
Szanowni Mieszkańcy, jak co roku w miesiącu październiku otrzymacie państwo informację o saldzie opłat za lokal
mieszkalny oraz garaż wg stanu na dzień 30 września 2016 r. Zatem już teraz zachęcamy Państwa do wcześniejszej weryfikacji
zgodności wnoszonych wpłat do naliczeń należnych opłat. Kwotę należną do zapłaty za miesiąc wrzesień br., żeby saldo
opłat wyniosło zero, można uzgodnić osobiście w Dziale Opłat i Windykacji, pokój nr 22 w siedzibie Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, ul. Kombatantów 4 lub telefonicznie pod nr tel. 32 265-10-16 wew. 28, jeśli jest ustalone hasło na telefon.
Jednocześnie osoby korzystające z modułu e-bok zachęcamy do analizy rozliczeń, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
informację o saldzie odsetek.
Natomiast już po otrzymaniu informacji o saldzie opłat warto pamiętać, że:
•
datą wpłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni,
•
saldo nie zawiera rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon 2015/2016,
•
saldo nie zawiera spraw sądowych.

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji

Uprzejmie informujemy, że w związku z sugestiami mieszkańców, aby montaż kapilar na nowy sezon grzewczy odbywał
się wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego odpowiadamy, że nie jest to uzasadnione ekonomicznie. Zastosowane
obecnie rozwiązanie jest optymalne.
Jednocześnie informujemy, że nowo zamontowane kapilarki posiadają naddatek cieczy na tzw. odparowanie letnie – są
napełnione powyżej punktu zerowego podziałki podzielnika. Odparowanie takie jest określone w normie PN-EN 835
jako odparowanie dyfuzyjne na zimno. Zjawisko takie zachodzi z podobną szybkością u wszystkich użytkowników
systemu, zarówno latem i zimą. Naddatek wystarcza na co najmniej 220 dni przy temperaturze cieczy pomiarowej
20°C, a przy odpowiednio niższej temperaturze na 12 miesięcy, a o udziale użytkowników w kosztach ogrzewania
nieruchomości decyduje odparowanie efektywne, uwzględniające rzeczywiste oddawanie ciepła przez grzejnik. Relację
między odparowaniem efektywnym, a zimnym określa tzw. stosunek wskazań. Stosunek ten stanowi iloraz szybkości
wskazywania (odparowania cieczy) przy temperaturze cieczy 50°C i 20°C. Stosunek wskazań dla heksanolu, czyli
cieczy używanej do wypełnienia kapilar podzielnika OPTRONIC, wynosi co najmniej 12. Oznacza to, że szybkość
wskazywania, wyrażona w działkach skali (kreskach) na jednostkę czasu, przy temperaturze cieczy 50°C jest co najmniej
dwunastokrotnie większa niż przy temperaturze cieczy 20°C. W ten sposób wpływ parowania zimnego na prawidłowość
ustalenia indywidualnych udziałów użytkowników został praktycznie wyeliminowany*.
*źródło www.metrona.pl
Sekcja Rozliczeń i Analiz Mediów
Barbara Różycka
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Spółdzielnia czy Wspólnota?

Przed Walnym Zgromadzeniem trafił do spółdzielców i mieszkańców naszych zasobów list podpisany przez
mgr inż. Zygmunta Kopczyńskiego, w którym mnie i pozostałych członków Rady Nadzorczej oczernił.
Pan Kopczyński przypisał mi działanie interesowne, nie mające żadnego potwierdzenia w faktach. Trudno nie skomentować
przedstawionych w tym liście dobrych wyników finansowych Spółdzielni.
Odwołanie w 2012 r. ówczesnego Zarządu, siłą rzeczy musiało w sposób zdecydowany poprawić kondycję finansową
spółdzielni. Bowiem zła passa w sposób radykalny i zdecydowany została przerwana, zarazem Rada Nadzorcza faktycznie
zaczęła sprawować nadzór nad działalnością Zarządu.
Muszę wyraźnie zaznaczyć, że odwołanie Pana Kopczyńskiego i Pani Sochy nastąpiło po stwierdzeniu szeregu nieprawidłowości
występujących w spółdzielni, ujawnionych w trakcie kontroli, które zostały przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną.
Sprawdzaliśmy całość dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzaliśmy rozmowy z lokatorami nieruchomości, których
te remonty dotyczyły. Stwierdziliśmy szereg nieprawidłowości, za które odpowiadał Zarząd, jako jedyny uprawniony do
organizowania i nadzorowania pracy administracji spółdzielni i ponoszący z tego tytułu odpowiedzialność. Twierdzeniom Pana
Kopczyńskiego , że sprawny układ organizacyjny za jego prezesury funkcjonował dobrze, zaprzecza fakt, że kontrola dwóch
umów trwała (z powodu braku dokumentów) trzy miesiące, obnażając zarazem wiele negatywnych zjawisk występujących
w toku realizacji tych umów. Opierając się na datach wystawionych dokumentów, można mieć poważne wątpliwości
co do zakresu i przedmiotu zawieranych aneksów, opiewających odpowiednio na 32 i 49 % wartości zawartych umów,
podważających sens jakichkolwiek przetargów. Umowy zawierane z wykonawcami w znacznym stopniu dbały o interes
wykonawcy, a nie spółdzielców. Doprowadziła do takich zjawisk błędna polityka kadrowa ówczesnego Zarządu, która
spowodowała brak właściwego merytorycznego nadzoru nad realizacją zamówień. Słuszność podjętej decyzji o odwołaniu
Pana Kopczyńskiego potwierdzały kolejne kontrole przeprowadzane przez Komisję Rewizyjną, dotyczące m.in. wykonania
oświetlenia w nieruchomości nr 5, wymiany instalacji w nieruchomości nr 6 czy też stolarki w lokalach użytkowych. Zatem
nieprawdą jest, że powodem odwołania Pana Kopczyńskiego był brak jego zgody na odwołanie wiceprezesa. Trzeba zaznaczyć
wyraźnie, iż zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej, decyzję o odwołaniu jakiegokolwiek członka Zarządu podejmuje
wyłącznie Rada Nadzorcza i zgoda lub niezgoda prezesa Zarządu nie ma żadnego znaczenia.
Co do przytoczonych przez pana Kopczyńskiego „ głupot Rady Nadzorczej”, to wystarczy wymienić tylko kilka Jego:
- chęć przekształcenia „RIK-u” w spółkę z o.o.;
- fatalny pomysł i jeszcze gorsze wykonanie parkingu przy ulicy Szpitalnej,
- anulowanie kary umownej wykonawcy na kwotę ok. 5000 zł z uzasadnieniem, że wykonawca jednak wymienił stolarkę wg
zlecenia.
Prawda jest taka, że to wszystko pomysły i działania ówczesnego Zarządu, a nie Rady Nadzorczej albowiem nie są to jej
kompetencje. Przytoczyłem tu fakty, a nie pomówienia, jakimi posługuje się pan Kopczyński. Co do innych personalnych
pomówień przypuszczam, że sami zainteresowani podejmą odpowiednie kroki.
Najbardziej przykre dla Pana Kopczyńskiego jest to, że tak opluwana przez niego Rada Nadzorcza, nie posiadająca odpowiedniego
wykształcenia, ale wg niego spory zasób niewiedzy, tak precyzyjnie wypunktowała wszystkie występujące nieprawidłowości
w pracy Administracji i Zarządu, pomimo przeprowadzonej restrukturyzacji i podjęcia działań mających wyeliminować
grzechy przeszłości występujące przed 2012 rokiem. Przytoczone fakty świadczą niezbicie o słuszności decyzji podjętej przez
Radę Nadzorczą.
Oprócz wniosków Pana Kopczyńskiego o odwołanie Członków Rady Nadzorczej wpłynęły podobne wnioski od Stowarzyszenia
Obrońców Spółdzielców, jako uzasadnienie podano działanie na szkodę Spółdzielni. Jest to zwykłe pomówienie podważające
zaufanie spółdzielców do członków legalnie wybranej Rady Nadzorczej. Zarząd tego Stowarzyszenia, w skład którego wchodzi
m.in. Pan Stefan Stroiński, który w okresie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej miał na swoim koncie wybitne
osiągnięcia m.in. to, które funkcjonowało pod nazwą „myjnia”. Chwali się też on na swoich stronach internetowych chęcią
likwidacji Spółdzielni. Obrońcy spółdzielców przedstawiając projekty odwołania Rady Nadzorczej i Zarządu w przypadku
znalezienia posłuchu wśród spółdzielców, spowodowaliby paraliż spółdzielni do czasu powołania komisarza. Trudno ocenić
czy to wynik nieznajomości przepisów, przez członków tej organizacji czy też zwykły brak przewidywania skutków swoich
działań. Czy paraliż spółdzielni jest działaniem mającym na celu obronę spółdzielców, czy jest dla ich dobra?
Przytoczone wybitne osiągnięcia i działania członków Zarządu tej organizacji zapewne upoważniają ich do pomawiania
członków Rady Nadzorczej i pisania nieprawdy, ponieważ każdy ocenia kogoś wg siebie nie mając tzw. dowodów w ręku. Nie
bez znaczenia jest ich nieznajomość przepisów, regulujących sposób i tryb zwracania się do organów Spółdzielni, zakresu
kompetencji Zarządu i Rady.
Sięgając pamięcią do przebiegu Walnego w 2015 r. ma się nieodparte wrażenie, że chęć zarządzania spółdzielnią przejawia
inne stowarzyszenie ściśle związane z obrońcami spółdzielców. Może to zaplanowane wyjście awaryjne po ewentualnych
przegranych wyborach samorządowych? Tym samym zapowiedź powrotu znanego i skompromitowanego już stylu zarządzania
z poprzednich lat. Ten realny scenariusz polecam szczególnej uwadze spółdzielców, abyśmy przypadkiem nie obudzili się w
innej rzeczywistości, zarządzani powtórnie przez już raz skompromitowane osoby.

Pytanie, które nurtuje wielu Spółdzielców, co jest lepsze – spółdzielnia czy wspólnota. Postaram się w kilku zdaniach przekonać
Państwa, że spółdzielnia (oczywiście dobrze zarządzana) ma dużo większe możliwości finansowe niż wspólnota. Nasza
Spółdzielnia posiada lokale użytkowe, w których mamy dodatkowe środki na dofinansowanie np. funduszu remontowego
za 2015 r. jest to prawie milion złotych. Na wniosek Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o dofinansowaniu funduszu
remontowego dla każdej nieruchomości wg tabeli poniżej:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Kocot
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SDK ODEON
W Spółdzielczym Domu Kultury ‚’ODEON” w czasie tegorocznych wakacji w miesiącu sierpniu zorganizowane
były zajęcia opiekuńcze dla dzieci w wieku od 7 – 10 lat. Dla dzieci uczestniczących w akcji lato klub oferował bogatą formę
spędzania wolnego czasu m.in.: zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne, teatrzyki, zwiedzanie OHP Czeladź, GWS Elektrownia,
spotkanie z P. Policjantką, park Będzin Warpie, Mam talent, zwiedzanie Zamku Będzińskiego, zajęcia w bibliotece, karaoke,
wyjścia na basen oraz do kina. Podsumowaniem wakacji dla dzieci była wycieczka do Miasteczka TWINPIGS w Żorach.
Ogółem w akcji lat wzięło udział 420 dzieci.
W dniu 2.09.2016r. SDK ODEON zorganizował ,,Dzień otwarty”, w którym odbyły się zajęcia pokazowe instruktorów oraz
malowanie buziek. Dla dzieci przygotowaliśmy darmowy poczęstunek – ciasteczka oraz watę cukrową.
Harmonogram pracy SDK ODEON od września 2016r
• Zajęcia muzyczne: nauka gry na gitarze, pianinie, akordeonie oraz lekcje śpiewu odbywają się w środy. Zapisy na zajęcia
indywidualne prowadzi instruktor.
• Plastyka dla dzieci od 6 – 12 lat zajęcia w poniedziałki od godz.16:00
• Zajęcia taneczne: - dzieci od 4 - 6 lat godz.16:00 czwartki
- dzieci od 6 – 9 lat godz. 17:00 czwartki
- dzieci od 10 – 14 lat godz.18:00 czwartki
- Hip-Hop od 6 - 9 lat godz.16:00 wtorki
- Hip-Hop od 10 -14 lat godz.17:00 wtorki
FITNESS dla seniorów czwartki godz. 18:00
FITNESS dla pań czwartki godz.19:00 /o tej samej godzinie zajęcia dla Twojego dziecka/
ZUMBA-FITNESS dla pań wtorki godz.19:00 /o tej samej godzinie zajęcia dla Twojego dziecka/
AEROBIK poniedziałki godz.18:00
JOGA poniedziałki godz. 19:00
• Krav-maga poniedziałek i środa godz.17:00
Zapraszamy do ROBOPARKU w SDK ODEON– interaktywne warsztaty z robotyki /zbuduj i zaprogramuj robota
z lego!/ czwartki od godz. 16:30 – 18:00 i 18:00 – 19:30.
Koło Osób Niepełnosprawnych ,,Przyjaciele” przy Spółdzielczym Domu Kultury ,,ODEON” serdecznie zaprasza na zajęcia
bezpłatne które odbywają się we wtorki od godz. 10:00
ZAPRASZAMY do SDK „ODEON” na teatrzyki, które odbędą się dnia:

Przypomnijmy, że w 2013 r. pokryliśmy długi za 18 lat nieudolnych rządów poprzednich ekip, a w 2014 r. zostały dofinansowane
nakładki do odczytów radiowych.
Dodatkowo w 2016 r. z funduszu ogólnego Spółdzielni zostały dofinansowane remonty dróg i chodników w kwocie 200 tys. zł.
Przy termomodernizacji Spółdzielnia zaciąga kredyt, żeby uzyskać premię za docieplenie i usunięcie acekolu, dając w zastaw
lokale użytkowe, Wspólnota może zastawić jedynie lokale mieszkalne lub latami odkładać na termomodernizację. Duży
może więcej! Mając Wspólnotę nie ma takich możliwości, co nie przeszkadza takiej Wspólnoty utworzyć. Jeżeli większość
właścicieli podejmie uchwałę o utworzeniu Wspólnoty, Spółdzielnia musi to zaakceptować.
Obecny Zarząd obniżył opłaty funduszu remontowego dla budynków po termomodernizacji: Szpitalna 25, Spacerowa 17
oraz 27 Stycznia 14,16,18, co przełożyło się na zmniejszone czynsze. Na osiedlu Ogrodowa wyremontowano wewnątrz
5 wieżowców i nie jest prawdą, jak napisała w pewnej gazecie mieszkanka naszego osiedla, że w wieżowcach nic się nie
robi. Teraz te 30-to letnie zaniedbania są naprawiane, poprzez zmianę oświetlenia na energooszczędne, malowanie klatek i
sukcesywną wymianę wind. Każda nieruchomość dysponuje swoim odpisem na fundusz remontowy, który z dodatkowym
dofinansowaniem i ewentualnymi pożyczkami z funduszu ogólnego Spółdzielni lub innych nieruchomości – pozwalają
zrealizować większe potrzeby remontowe.
Chcę także podziękować Państwu za udział w Walnym Zgromadzeniu, że nie pozwolili Państwo na odwołanie Rady Nadzorczej,
że udzielili absolutorium obecnemu Zarządowi. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło ok. 200 osób, co na ok. 4300 członków,
liczba uczestników była niewielka. Zachęcam zatem do większego angażowania się w sprawy Spółdzielni. Spółdzielnia to MY.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Krystyna Piwowarczyk
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18 września (niedziela) o godz. 16.00
2 października (niedziela) o godz. 16.00

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
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Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida

OGŁOSZENIA drobne
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

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.
• 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 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 12,46 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. 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 4 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 12,00 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. Orzeszkowej 20 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 67,90 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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