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Proszę Państwa, nie udzielono mi absolutorium za wyniki roku 2012 i w konsekwencji zostałem odwołany pomimo,
że nie przepracowałem ani jednego dnia ww. roku. Formalnie Rada Nadzorcza nawiązała ze mną umowę o pracę
z dniem 2 stycznia 2013 r. Dlaczego tak się stało? Kilka faktów i zrozumieją Państwo, o co w tym wszystkim chodzi.
Od samego początku zauważyłem, że organizacja pracy i schemat organizacyjny jest nie dopasowany do istniejących potrzeb. Moi poprzednicy stworzyli układ, który generował wysokie koszty ogólne powodujące, że godzina pracy
konserwatora wynosiła 23 zł (w firmach obcych tj.ok.11 zł), a na administracjach siedział kierownik, dwóch administratorów i jeszcze do tego tzw. mistrz konserwacji, który w większości nie posiadał żadnych uprawnień budowlanych czy
instalacyjnych (kobiety o wykształceniu ekonomicznym lub ogólno-zawodowym). Do administracji na każdym osiedlu
było przyporządkowanych 6-7 konserwatorów, którzy w ramach zleceń wykonywali drobne naprawy konserwacyjne bo
do poważniejszych angażowano firmy zewnętrzne za duże pieniądze.
Na spotkaniach z mieszkańcami osiedli, na których prezentowaliśmy plany remontów na 2013 rok wielokrotnie
podnoszone były kwestie o nieprawidłowej pracy poszczególnych administracji i wykorzystania tzw. konserwatorów. To
dlatego zaproponowałem zmianę schematu organizacyjnego polegającego na zmniejszeniu istniejącego zatrudnienia funkcjonujących kierowników i tzw. mistrzów konserwacji (6 etatów) i powołaniu działu konserwacji i remontów obsługującego wszystkie osiedla. W wyniku tych zmian w pionie technicznym zmniejszyliśmy ilość etatów z 33 do 24. Na czele działu
konserwacji i remontów stanęli ludzie z uprawnieniami budowlanymi i instalacyjnymi.
Zlikwidowałem dział inspektorów nadzoru i włączyłem inspektorów do utworzonego działu eksploatacji gospodarki mieszkaniowej (likwidując stanowisko kierownika). Te wszystkie zmiany mają na celu usprawnić organizację pracy administracji, pionu technicznego, lepszego wykorzystania konserwatorów i przede wszystkim zmniejszeniu kosztów
ogólnych spółdzielni żeby Państwo nie musieli płacić za godzinę pracy konserwatora 23 zł.
Czy to źle, że próbuję zmieniać skostniały, generujący duże koszty układ organizacyjny?
•
•
•
•
•

Czy to źle, że ujawniam machloje i nieprawidłowości byłego zarządu w zakresie:
termomodernizacji,
nieprawidłowego wykorzystania funduszu remontowego na nieruchomościach,
fatalnego stanu 38 dźwigów zainstalowanych w budynkach na osiedlu Ogrodowa, Auby, Dehnelów
(każdy zadłużony na ok. 80-100 tys. zł),
wypowiadamy umowy wszystkim firmom i organizując nowe przetargi, które zdecydowanie minimalizują
ponoszone koszty,
zwalniamy ludzi którzy naruszyli w sposób rażący podstawowe obowiązki pracownicze i nieprzydatnych.
Sami Państwo oceńcie dlaczego :

•
•

tak szybko przystąpiono do odwołania mnie z funkcji Prezesa Spółdzielni,
zastraszają nas niszcząc nam samochody, a ostatnio zniszczono mi bramę garażową uszkadzając wszystkie zamki
i wypisując ordynarne napisy.
Czy tak postępują ludzie, którzy nie mają nic na sumieniu?
Z poważaniem,
		

mgr inż. Zygmunt Kopczyński

								

Prezes Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej
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W

ALNE ZGROMADZENIE 2013

21-go czerwca odbyło się, jak co roku o tej porze, Walne Zgromadzenie Członków CzSM, podsumowujące rok
bilansowy. Niestety Członkowie spółdzielni nie dopisali.
Zwolennicy byłego Prezesa (pracownicy Sółdzielni, wykonawcy robót, ich rodziny), którzy stanowili większość
zebranych nie dopuścili do głosu nowego Prezesa CzSM
Zygmunta Kopczyńskiego, nie interesowały ich dokonania nowego Zarządu, sprawozdanie z pracy, ani poczynione oszczędności. Ważne było tylko – nie udzielić absolutorium Prezesowi! Nie ważne, że udzielano absolutorium
za rok 2012, w którym Prezes jeszcze nie pracował (został wybrany 28-go grudnia 2012 r., a umowę o pracę
podpisał 2-go stycznia 2013 r.).
Niestety – triumf demokracji, większość ma rację. Nie
udzielono absolutorium Prezesowi, a w konsekwencji
odwołano go ze stanowiska Prezesa CzSM. Co dziwne,
absolutorium udzielono byłemu Prezesowi Sławomirowi Święch, przeciwko któremu nowy Zarząd skierował
zarzuty do prokuratury w związku z rażącymi nieprawidłowościami w przeprowadzonych termomodernizacjach, w związku z wieloletnim odprowadzaniem przez
Spółdzielnię pieniędzy na prywatne emerytury Zarządu.
Podobnie Główna Księgowa – uzyskała absolutorium pomimo zwolnienia z pracy z art. 52 Kodeksu Pracy.
Bulwersujące było zachowanie byłego Prezesa Sławomira Święch, który usiadł między pracownikami Spół-

dzielni i palcem groził głosującym pracownikom, zaś pan
Kamil Kowalik nagrywał głosowania pomimo sprzeciwu
głosujących. Dopiero interwencja policji spowodowała
zaniechanie tych działań.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z pierwszego roku
pracy też zignorowano, od razu złożono wniosek o odwołanie najbardziej czynnych Członków Rady Nadzorczej. To się jednak nie powiodło. Do odwołania Członka
Rady Nadzorczej potrzebne jest 2/3 wszystkich głosów,
a tylu były Prezes nie miał. Zastanawiające dlaczego pan
Sławomir Święch nie potrafi odejść z klasą? Dlaczego
uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu mając tylko garaż
w zasobach Spółdzielni? Czy naprawdę zależy mu na dobru Spółdzielni? Dlaczego za wszelką cenę chce odwołać obecny Zarząd i Radę Nadzorczą? Dlaczego chce do
Spółdzielni wsadzić swoich? Aż tak bardzo boi się odpowiedzialności za swoje czyny?
Drodzy Spółdzielcy! Nie wystarczy wybrać swoich
przedstawicieli do organów spółdzielni, trzeba jeszcze
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni i głosować. To przecież jeden dzień w roku, nie
pozwólmy, aby grupa interesów (ok. 150 osób) decydowała o sprawach prawie 5000 członków. Uczestnictwo
w Walnym Zgromadzeniu Członków to nie tylko nasz
przywilej, ale i obowiązek, bo to nasze – Członków Spółdzielni decyzje są najważniejsze.
Rada Nadzorcza

TRIUMF SPRAWIEDLIWOŚCI
W ubiegłym roku Walne Zgromadzenie Członków wybrało spośród swoich Członków nową Radę Nadzorczą na
trzyletnią kadencję. Skład tej Rady nie podobał się byłemu Prezesowi Sławomirowi Święch (ta rada odwołała go
z funkcji prezesa). Złożył więc do Sądu Okręgowego wniosek o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia o wyborze
tejże rady. Do sądu wpłynęły jeszcze dwa podobne wnioski
od Członków CzSM (jeden od Wojciecha Maćkowskiego

i Kazimierza Kopeć, drugi od Agnieszki Nowak, Marcina
Ziębińskiego i Bożeny Zachariasz). Sąd przychylił się do
wniosków. Nowy Zarząd odwołał się od decyzji Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego. 27-go czerwca 2013 roku
Sąd Apelacyjny wydał opinię druzgocącą dla w/w. Uchwała
o wyborze Rady Nadzorczej jest ważna, głosy liczone były
jak najbardziej prawidłowo.
Rada Nadzorcza

APEL DO MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo, 20-go czerwca, dzień przed Walnym
Zgromadzeniem doszło do bulwersującego incydentu. Na
osiedlach mężczyźni roznosili dwa rodzaje ulotek: jedną
(podpisaną przez byłego Prezesa Spółdzielni Sławomira
Święch i Członków Rady Nadzorczej sprzyjających mu pana Stefana Stroińskiego i panią Annę Szydło) nawołującą
do odwołania obecnych władz Spółdzielni i drugą (anonimową) szkalującą mnie osobiście, informującą, że mam
niecne zamiary wobec Spółdzielni, że chcę ją przejąć na
własność itp. Bzdury. Są to oszczerstwa, kłamstwa, próba
ośmieszenia i zdeklasowania mnie w oczach Spółdziel4

ców. Na to nie mogę pozwolić! Wezwałam policję i sprawa
będzie miała swój finał w sądzie. Niestety, to nie koniec
mojego dramatu: dwie godziny później zastałam na parkingu nasz samochód oblany żrącą substancją, znów interweniowała policja. Uszkodzenia oszacowano na kwotę ponad
6 800 zł. Proszę osoby, które były świadkami tego incydentu o pomoc.
Renata Malinowska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

(ANTY) BIULETYN
Tydzień przed Walnym Zgromadzeniem Członków CzSM
wydany został biuletyn do złudzenia przypominający Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, tyle, że szkalujący obecny Zarząd i Radę Nadzorczą. Kto próbuje wprowadzić w błąd Spółdzielców, kto ma w tym interes? Do czego
to wszystko prowadzi? Fałszywe biuletyny, szkalujące ulotki, to jeszcze nie wszystko. Próbowano także zastraszać
członków rodzin, poprzebijano wiceprzewodniczącemu RN
panu Krzysztofowi Abramowi opony w samochodzie, jeden

UWAGA MIESZKAŃCY

Szanowni Państwo, w ostatnim czasie docierały do Zarządu Spółdzielni informacje od mieszkańców o wizytach
w ich mieszkaniach osób, które podobno w imieniu członków Spółdzielni zbierają podpisy na listach o zwołaniu
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby te nie
legitymują się i nie okazują dokumentów oraz nie udzielają informacji, a na pytania w jakim celu zbierają podpisy
opowiadają o niekompetencji Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółdzielni. Prosimy o zwrócenie uwagi na te osoby i zachowanie ostrożności.
Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziękuje
wszystkim mieszkańcom za zrozumienie i cierpliwość wobec wszystkich początkowych działań w naszej kadencji.
Nie ukrywamy, że początki są trudne. Chcemy jednak zapewnić Państwa, że przyjęte obowiązki traktujemy z powagą i rzetelnie podchodzimy do ich wykonania. Nie wszystko
dzieje się tak jakby chcieli nasi mieszkańcy, ale wiemy co
jest ważne, określiliśmy plany i z konsekwencją chcemy je
zrealizować.

Przede wszystkim stawiamy na dobrą komunikację
z mieszkańcami. W tym celu chcemy wykorzystać, oprócz
bezpośrednich rozmów z mieszkańcami, nową stronę internetową www.czsm.czeladz.pl oraz Biuletyn, a w przyszłości także pocztę elektroniczną. Zamierzamy także dostosować wewnętrzne prawa Naszej Spółdzielni, tj. Regulaminy,
instrukcje, zasady postępowania do spójności z przepisami
obowiązującego prawa i ustaw. Opracowujemy również
wieloletni ramowy program działania w zakresie:
realizacji planów remontowych zasobów mieszkaniowych na lata 2014-2020 z uwzględnieniem termomodernizacji,
poprawy ściągalności zaległości w opłatach za lokale
mieszkalne i użytkowe,
poprawienia dyscypliny finansowej w przypadku nieruchomości z wynikiem finansowym ujemnym,
przygotowania programów do wymiany wind z modernizacją instalacji oświetleniowych w budynkach,
zakończenia finansowania przez Spółdzielnię wymiany
stolarki okiennej w mieszkaniach na dotychczas obowiązujących zasadach.

z byłych wykonawców prac remontowych publicznie obrażał i straszył Prezesa Zygmunta Kopczyńskiego, a w noc po
Walnym Zgromadzeniu uszkodzono Prezesowi bramę garażową i napisano na niej wulgaryzmy. Jak długo jeszcze
to potrwa? Jak długo bezkarni będą przestępcy w naszym
mieście?
Rada Nadzorcza

Działania te maja posłużyć uporządkowaniu gospodarki
finansowej Spółdzielni i optymalizacji kosztów ponoszonych przez wszystkich użytkowników w poszczególnych
nieruchomościach oraz racjonalnemu wydawaniu pieniędzy.
Do pozytywnych efektów naszej pracy, chociaż nielicznych, ale już osiągniętych możemy zaliczyć:
1. Wybór nowych wykonawców do bieżącego utrzymania porządku i czystości budynków oraz terenów Spółdzielni przy zmniejszeniu kosztów ponoszonych wydatków,
zwiększony jest zakres wykonywanych robót dodatkowych
takich, jak: sprzątanie i mycie klatek schodowych, prace
konserwacyjne, koszenie trawy.
2. Zakończenie współpracy z dniem 30.06.2013 r. z firmą
zewnętrzną, tj. ROMAR 2 wykonującą konserwację instalacji centralnego ogrzewania i przyjęcie przez Spółdzielnię
Dział Remontów i Konserwacji w/w obowiązków, co przyczyni się do obniżenia kosztów konserwacji i utrzymania
tych instalacji o około 200 tys. zł rocznie.
3. Utrzymaniem i konserwacją w nieruchomościach od
01.06.2013 r. zajmuje się Dział Remontów i Konserwacji.
Dział ten przejął zadania realizowane dotychczas przez administrację osiedlowe. Celem zmiany jest optymalne zarządzanie zasobami osobowymi. Dział docelowo zatrudni 29
pracowników na stanowiskach konserwatorów i 4 pracowników umysłowych.
Zmiany w sposobie zarządzania zapoczątkowane zostały
poprzez zmianę struktury organizacyjnej Spółdzielni. W następnej kolejności dojdzie do zmian w Układzie Zbiorowym
pracy pracowników CzSM, regulaminie pracy oraz regulaminie organizacyjnym. Podjęte działania będą miały wpływ
na wysokość opłat związanych z kosztami zarządu, nadzoru
technicznego, obsługi administracyjnej, księgowej, biurowej j oraz prawnej.
Na podstawie w/w działań już podjętych możecie państwo
ocenić, że nie boimy się wprowadzać zmian. Zmieniamy to
wszystko, co było złe i generowało duże koszty. Postaramy
się, aby w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mieszkało się Państwu wygodnie i bezpiecznie.
Zarząd CzSM
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ROZLICZENIE WODY W I PÓŁROCZU 2013
Analizując rozliczenie wody za pierwsze półrocze 2013 roku można śmiało powiedzieć, że wypadło ono lepiej w porównaniu do roku ubiegłego. Nie ma także drastycznych różnic w niedoborach zimnej wody.
Administracja
Ogrodowa
Piłsudskiego
Musiała
Dziekana
Średnia

RÓŻNICE W NIEDOBORACH ZIMNEJ WODY
I pół. 2012 r. w %
7,36
-2,45
0,88
4,65
2,61

I pół. 2013 r. w %
7,35
1,83
3,13
1,92
3,56

Różna jest natomiast sytuacja na wymiennikach.
Wymiennik
35-lecia
Dziekana 1 a-e
Dziekana 1 f-i
Dziekana 1 a-e
Dziekana 2 f-k
Dziekana 3
Dziekana 4
Dziekana 5
Dziekana 6 a-d
Dziekana 6 e-i
Dziekana 7
Dziekana 8
Dziekana 9
Dziekana 10
Dziekana 11
Dziekana 12
Miła
Norwida
Ogrodowa 20
Ogrodowa Główny
Pola
Średni % niedoboru

I pół. 2012 r. w %
6,24
19,02
14,98
18,25
15,07
21,74
15,13
-3,68
6,94
18,46
2,32
13,57
-2,99
5,86
10,76
8,69
14,99
13,45
7,61
15,83
16,79
10,5

I pół. 2013 r. w %
4,3
5,57
17,28
11,87
11,32
3,62
-4,55
5,11
-2,14
7
6,07
4,83
-2,92
9,78
7,97
-0,08
8,05
5,99
9,13
20,57
11,58
8,23

Średni % niedoborów na wymiennikach za I pół. 2013 r. jest mniejszy w porównaniu do poprzedniego analogicznego roku 2012.
MIESZKANIA DO KTÓRYCH NIE MIAŁY WSTĘPU ZESPOŁY ODCZYTOWE
Administracja
Ilość mieszkań
Ogrodowa
84
Piłsudskiego
70
Musiała
33
Dziekana
64
Suma
251
Mieszkania te zostały obciążone zgodnie z obowiązującym regulaminem wody, który został zatwierdzony przez Radę
Nadzorczą w dniu 18.12.2012 r. z terminem wejścia w życie od 01.01.2013 r. (Rozdział V Postanowienia końcowe § 6 pkt.
6: „Naliczenie ryczałtu wynoszącego w przypadku mieszkań wyposażonych w zimną wodę 3 m³/osobę/miesiąc i w mieszkaniach wyposażonych w wodę zimną i ciepłą 5,4 m³/osobę/miesiąc.)
WODOMIERZE NIESPRAWNE W MOMENCIE ODCZYTU
Administracja
Ilość wodomierzy
Ogrodowa
45
Piłsudskiego
29
Musiała
4
Dziekana
180
Suma
258
6

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Wodomierze te mają wyliczone zużycie wody na podstawie poprzednich zużyć, w których były sprawne, a także są na
bieżąco uruchamiane lub wymieniane na nowe.
Kolejne odczyty wodomierzy od 28.12.2013 r. do 07.01.2014 r. Prosimy o udostępnianie swoich mieszkań komisjom lub
o uzgodnienie z Administracjami odczytów w innych terminach.
Katarzyna Gruszecka
Stanowisko ds. rozliczeń i analiz
Sekcja Rozliczeń i Analiz Mediów
REALIZACJA PLANÓW REMONTOWYCH W ADMINISTRACJI NR 1 W ROKU 2013
1. Malowanie klatki schodowej – Szpitalna 17 A
2. Wymiana pionów instalacji wody zimnej, ciepłej
i cyrkulacji:
• Szpitalna 15 pion mieszkania 10
• Szpitalna 17 pion mieszkania 2
• Miasta Auby 6 pion mieszkania 1
• Szpitalna 26 C pion mieszkania 2
• Ogrodowa 22 pion mieszkania 9
3. Remont balkonów w ilości 5 sztuk.

4. W trakcie realizacji – wymiana pionów instalacji
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach:
• Miasta Auby 10 pion mieszkania 2
• Ogrodowa 20 pion mieszkania 4
• Ogrodowa 8 B pion mieszkania 2
5. Refundacja za wymianę okien we własnym
zakresie w 5 mieszkaniach.
6. W trakcie realizacji – wymiana okien
we własnym zakresie 19 sztuk.

REALIZACJA PLANÓW REMONTOWYCH W ADMINISTRACJI NR 2 W ROKU 2013
1. Docieplenie loggi balkonowych na ul. 35 Lecia PRL
oraz ul. Składkowskiego w ilości 42 sztuki.
2. Docieplenie stropodachu ul. Składkowskiego 6A/39.
3. Refundacja za wymianę okien we własnym zakresie
63sztuk w 18 mieszkaniach.
4. Kapitalny remont dachu w budynku przy
ul. Składkowskiego 26 A B C.
5. Wymiana poziomów instalacji wody zimniej, ciepłej
i cyrkulacji w budynkach:
• 35 Lecia 4 A B C
• 35 Lecia 3 A i 7 C wymiana poziomu zimnej wody
• Składkowskiego 20 A B wymiana poziomu
instalacji wodnej
6. Wymiana pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrku-

lacji w budynkach:
• 35 Lecia 3 A pion mieszkania 1
• 35 Lecia 5 A pion mieszkania 25
• Składkowskiego 14 C pion mieszkania 21
• Składkowskiego 6 C pion mieszkania 52
• Składkowskiego 22 B pion mieszkania 11
• Składkowskiego 22 A pion mieszkania 2
• Składkowskiego 1 B pion mieszkania 11
• Składkowskiego 14 C pion mieszkania 22
• Składkowskiego 18 B pion mieszkania 71
• Składkowskiego 3 A pion mieszkania 21
• Składkowskiego 14 B pion mieszkania 11
• Składkowskiego 24 B pion mieszkania 50

REALIZACJA PLANÓW REMONTOWYCH W ADMINISTRACJI NR 3 W ROKU 2013
1. Docieplenie loggi balkonowych na ul. 35 Lecia
PRL oraz ul. Składkowskiego w ilości 42 sztuki.
2. Docieplenie stropodachu ul. Składkowskiego 6A/39.
3. Refundacja za wymianę okien we własnym zakresie
63sztuk w 18 mieszkaniach.
4. Kapitalny remont dachu w budynku przy
ul. Składkowskiego 26 A B C.
5. Wymiana poziomów instalacji wody zimniej, ciepłej
i cyrkulacji w budynkach:
• 35 Lecia 4 A B C
• 35 Lecia 3 A i 7 C wymiana poziomu zimnej wody
• Składkowskiego 20 A B wymiana poziomu
instalacji wodnej

6. Wymiana pionów instalacji wody zimnej,
ciepłej i cyrkulacji w budynkach:
• 35 Lecia 3 A pion mieszkania 1
• 35 Lecia 5 A pion mieszkania 25
• Składkowskiego 14 C pion mieszkania 21
• Składkowskiego 6 C pion mieszkania 52
• Składkowskiego 22 B pion mieszkania 11
• Składkowskiego 22 A pion mieszkania 2
• Składkowskiego 1 B pion mieszkania 11
• Składkowskiego 14 C pion mieszkania 22
• Składkowskiego 18 B pion mieszkania 71
• Składkowskiego 3 A pion mieszkania 21
• Składkowskiego 14 B pion mieszkania 11
• Składkowskiego 24 B pion mieszkania 50
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REALIZACJA PLANÓW REMONTOWYCH W ADMINISTRACJI NR 4 W ROKU 2013
1. Docieplenie stropodachów – Dziekana 1 C, G.
2. Docieplenie stropodachów – Dziekana 2 B.
3. Docieplenie stropodachów – Dziekana 9 B, C.
4. Docieplenie stropodachów – Dziekana 12 A, B.
5. Docieplenie stropodachów – Norwida 2 E.
6. Docieplenie stropodachów – Norwida 6 A.
7. Docieplenie stropodachów – Norwida 17 A.
8. Wymiana zaworów podpionowych – Dziekana 2 B, C, D.
9. Wymiana zaworów podpionowych – Dziekana 3 A, B, C, D.
10. Remont dachu i docieplenie kominków – Dziekana 2 E, F.
11. Wykonanie zabezpieczenia koryt z ceowników na zadaszeniach schodów wejściowych – Norwida 2 – 6, 8 – 21.
12. Spoinowanie szczelin – Norwida 12.
13. Spoinowanie szczelin – W. Pola 8 A, B, C.
14. Remont kominów i ocieplenie – 27-go Stycznia 20, 22, 24.
p.o. Kierownika ADM 3 i 4
Wojciech Jaworek
WYMIENIAĆ CZY REMONTOWAĆ WINDY?
Z roku na rok coraz więcej pieniędzy Spółdzielnia wydaje na remonty 38 dźwigów w budynkach przy
ul. Dehnelów, Szpitalnej, Ogrodowej i M. Auby.
2011 r. – 303 802,55 zł.
2012 r. – 437 852,49 zł.
do 06.2013 r. – 125 303,50 zł.
Nr
nieruchomości

Lokalizacja

BO
2011

1
4
5
13
26

Ogrodowa 4,6,8
Szpitalna 21,23
Ogrodowa 20,22
M.Auby 2,4,6,8,10,12
Dehnelów 4,6,8

7570,27
12537,35
-30350,56
-181925,35
-95842,03

Dźwigi dotychczas przez nas eksploatowane pochodzą
z lat 76 - 80 i mają już po 33 - 37 lat. O dopuszczeniu ich do
bieżącej eksploatacji decyduje Urząd Dozoru Technicznego. Wszystkie dźwigi muszą spełniać wymagania dotycząca
bezpieczeństwa użytkowania zawarte w dyrektywie dźwigowej 95/16/WE. Spełnienie tych wymagań zapewniają odpowiednie normy (PN-EN 81-1 i 2) i wymagania aktualnie
obowiązujące i przepisy dotyczące budowy i zabezpieczenia. Spółdzielnia wykazuje należytą troskę o stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowników i wykonuje częściową
modernizację wind. Również wykonuje ją na skutek decyzji inspektora UDT zalecających wymianę poszczególnych
urządzeń, w szczególności dotyczy to:
8

Wpływy
od 01.01.2011
do 06.06.2013
123523,4
95307,3
94025,4
223020,23
73329,6
609205,93

Wydatki
od 01.01.2011
do 06.06.2013
255898,51
170261,85
157835,44
159218,72
123744,02
866958,54

Wynik
-124804,84
-62417,2
-94160,6
-118123,79
-146256,45

1. Aparatury sterowej
2. Wciągarki redukcyjnej
Prace tego rodzaju są kosztowne i nie zawsze przynoszą
efekty, ponieważ polegają na wymianie zużytych zespołów
na współcześnie produkowane i współpraca starych urządzeń z nowymi jest nierzadko nieprawidłowa.
Spółdzielnia analizuje z wielką ostrożnością poszczególne modernizacje i kolejność wymiany urządzeń ze względu na koszty, ponieważ naliczenia na fundusz remontowy
dźwigów są mniejsze niż potrzeby i wydatki w tym zakresie.
Średnio modernizacja aparatury sterowej to wydatek rzędu
ok. 22 tyś zł, jeśli dochodzi do tego wymiana wciągarki to
koszt zwiększa się do ok. 60 tyś zł z gwarancją na ok. 3-5 lat.

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Koszt nowej windy też jest wysoki, to wydatek ok. 120-130
tyś. zł, ale jest to przedsięwzięcie na okres eksploatacji co
najmniej 20-30 lat. Współczesne dźwigi instalowane w budynkach charakteryzują się oszczędnością zużycia energii
elektrycznej, przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, wysokim komfortem eksploatacji oraz bezpieczeństwa dla użytkowników i ekip serwisujących, odpornością
przed wandalizmem i są przyjazne dla ludzi i środowiska.

Obecnie są zatrzymane 3 dźwigi przy ul. Szpitalnej 21,
23 oraz Ogrodowej 8B, UDT dopuszczał w/w dźwigi do
eksploatacji czasowo, ostatecznie w czerwcu i lipcu br. decyzją inspektora UDT nie zostały dopuszczone do dalszej
eksploatacji. Z uwagi na to, że ich remont wymaga dużych
nakładów finansowych, Spółdzielnia wystąpiła z zapytaniem ofertowym o możliwość zawarcia umowy lizingowej
na w/w dźwigi.

W lipcu 2013 r. odbył się przetarg na roboty remontowe dźwigu przy ul. Dehnelów 6 oraz w trybie awaryjnym
wykonane zostały:
7. Wymiana aparatury sterowej – ul. Dehnelów 6, ul. Ogrodowa 8, ul. Szpitalna 21 i 23b
8. Wymiana, koła, lin, hamulca – ul. Ogrowowa 4
9. Wymiana reduktora dźwigu – ul. M. Auby 4
10. Wymiana ograniczników prędkości – ul. Dehnelów 6
11. Wymiana koła ciernego – ul. Dehnelów 4
12. Wymiana hamulca z luzownikiem- ul.Szpitalna 21
13. Wymiana drzwi windy – ul. M. Auby 2, ul. Ogrodowa 6
14. Wymiana chwytaczy – ul. Szpitalna 23b
15. Wymiana wciągarki z linami – ul. Ogrodowa 6, ul. Dehnelów 4
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INFORMACJA O ZORGANIZOWANYCH PRZETARGACH W ROKU 2013
Data
Rodzaj przetargu
Firma
przetargu
25.02.2013 Przetarg dot. obsługi dźwigów oso- VIVA
bowych w zasobach Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
12.03.2013 Przetarg dot. przeglądów 5-letnich BUDOSERWIS oraz COMPLEX
budynków mieszkalnych i przeglądów instalacji gazowej.
19.03.2013 Przetarg dot. do wykonywania de- IGA oraz JAREX
zynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
24.05.2013 Przetarg dot. kompleksowego utrzy- 1. SPONSOR PLUS – Os. Ogrodowa
mywania czystości porządku oraz 2. SPONSOR PLUS – Os. Piłsudskiego
wykonywania dozoru techniczno- 3. STRACH I SYNOWIE – Os. Musiała
-użytkowego nieruchomości miesz- 4. BUD-KOM – Os. Dziekana.
kaniowych i nie mieszkalnych
zarządzanych przez Czeladzką Spółdzielnie Mieszkaniową.
25.07.2013 Przetarg dot. wymiany, docieplenia 1. ALPIN-TECH Ruda Śląska na wykonanie docieplenia wnęk loggii
stropodachów, remontu dachów, w budynkach, spoinowanie szczelin poziomych i pionowych oraz roobróbek blacharskich, remontu ko- boty wysokościowe przy ulicy 35-lecia PRL i Składkowskiego.
minów, wymiany balustrad balko- 2. VIVA Mysłowice na wykonanie remontu dźwigu osobowego
nowych i antykorozja, roboty wy- z montażem falownika przy ulicy Dehnelów 6.
sokościowe, spoinowanie szczelin, 3. DACHOREM Dąbrowa Górnicza na:
wymiana instalacji wodno-kanali- • wykonanie remontu przy ul. Składkowskiego 26 a, b, c
zacyjnych, remont cząstkowy na- • wykonanie remontu kominów z dociepleniem w budynku przy
wierzchni asfaltowych, ogrodzenie
ul. Powstańców Śląskich 9 – 15
placów zabaw, remont dźwigu, do- • wykonanie remontu dachu w budynku przy ul. Powstańców
cieplenie wnęk loggii balkonowych
Śląskich 2 – 8
w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni • wykonanie remontu kominów wraz z dociepleniem w budynku
Mieszkaniowej.
przy ul. Powstańców Śląskich 18 – 24
• wykonanie remontu i docieplenie kominów przy ul. 27 Stycznia
20 – 24
• 4. HOSSA Sosnowiec na:
• wykonanie docieplenia stropodachu budynku przy Os. Dziekana
• wykonanie docieplenia stropodachu przy ul. Składkowskiego,
Norwida i Dziekana
5. ZAMEX, INWESTPROJEKT, WOKAN oraz BOGMAR do
wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnych.
22.08.2013 Przetarg dot. remontu instalacji P.H.U EL-MAR-SERWIS
WLZ w budynku przy ul. Skłodowskiej 19, remont instalacji WLZ z
oświetleniem piwnic w budynku
przy ul. Skłodowskiej 31 i 33.
Przetarg dot. remontu instalacji Z.E-B Majos Marek
WLZ w budynku przy ul. Skłodowskiej 17, wymiana tablicy głównej
TG w budynku przy ul. Skłodowskiej 17 oraz przy ul. Powstańców
Śląskich 10.
Przetarg dot. wymiany zaworów P.H.U ZAMEX Mirosław Flaczyński
podpionowych na instalacji centralnego ogrzewania Dn 15, 20, 25, 32.
10
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Przetarg dot. wykonania chodnika i P.H.U DRATWA
i
miejsc postojowych wzdłuż ul. Spa16.09.2013 cerowej.
Przetarg dot. wymiany stolarki EKO-REM-BUD
okiennej i drzwiowej w zasobach
Spółdzielni.
Marcin Cedro
Dział Eksploatacji Gospodarki
Mieszkaniowej

WPŁATY PRZEZ INTERNET
Mając na uwadze ponoszone przez Spółdzielnię koszty opłat prowizji za wnoszone wpłaty gotówkowe z tytułu opłat za
lokale mieszkalne, zachęcamy użytkowników lokali do realizacji wpłat przez Internet na indywidualny numer rachunku bankowego znajdujący się na każdej informacji o wysokości opłat za lokal mieszkalny.

APEL DO ZALEGAJĄCYCH Z OPŁATAMI
W związku z utrzymującymi się zaległościami w opłatach za lokale mieszkalne przypominamy, iż wpłata należności za
dany miesiąc powinna wpłynąć na rachunek Spółdzielni do ostatniego dnia danego miesiąca. Od wpłat wniesionych po
terminie naliczane są ustawowe odsetki, które obecnie wynoszą 13% w stosunku rocznym.
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o terminowe uiszczanie opłat. Osoby wnoszące wpłaty z opóźnieniem prosimy
o złożenie oświadczenia o ratalnej spłacie zaległej kwoty, która wnoszona będzie wraz z bieżącą opłatą. Lokator może
również bez oświadczenia wnosić wyższe wpłaty miesięczne, aby nadpłacić występujące zadłużenie. Na zaległość można
także pozostawić nadpłaty z rozliczeń wody i centralnego ogrzewania.
Dział Opłat i Windykacji
Barbara Cholewa
Tabela prezentuje zadłużenie w podziale na nieruchomości
L_mieszkań
z zadłużeniem

L_mieszkań
ogółem

Proc. udział
Zadłużezalegających do
nie na 1 m2
ogółem

Nr nieruch.

Nireuchomość

Zadłużenie

1

OGRODOWA 4,6,8

137 737,24

78

242

32%

12,0

2

SZPITALNA 13,15,17

10 998,27

11

48

23%

3,6

3

OGRODOWA 10,14,16,18

3 655,55

11

60

18%

0,9

4

SZPITALNA 21,23

69 158,43

60

187

32%

7,8

5

OGRODOWA 20,22

78 732,96

67

187

36%

9,0

32 485,13

30

96

31%

5,2

6

SZPITALNA
25,27,29,31,33,35

7

SPÓŁDZIELCZA 11,13

1 934,80

7

18

39%

2,3

8

SPÓŁDZIELCZA 20

3 200,61

3

9

33%

7,8

9

WOJKOWICKA 1

960,34

4

9

44%

2,3

10

WOJKOWICKA 5

868,11

2

9

22%

2,1
11
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L_mieszkań
z zadłużeniem

L_mieszkań
ogółem

Proc. udział
Zadłużezalegających do
nie na 1 m2
ogółem

Nr nieruch.

Nireuchomość

Zadłużenie

11

SZPITALNA 32

23 814,00

19

40

48%

14,2

12

SZPITALNA 36

44 771,83

19

39

49%

26,2

13

M.AUBY 2,4,6,8,10,12

118 742,39

111

361

31%

7,7

14

GRODZIECKA 62,64

1 157,69

5

18

28%

1,4

15

SKŁADKOWSKIEGO
2,4,6

31 677,73

26

80

33%

6,2

16

SKŁADKOWSKIEGO
1,3,8,10

72 350,19

44

125

35%

10,9

17

SKŁADKOWSKIEGO
5,7,9,11,12,14

123 750,38

63

181

35%

12,1

19

SKŁADKOWSKIEGO
16,18

77 539,45

34

90

38%

16,2

20

SKŁADKOWSKIEGO
13,15,17,20,22,24,26

112 558,59

90

254

35%

8,0

21

35 LECIA 2,3,4,5,7

63 031,80

62

162

38%

7,6

22

35 LECIA 10,12

12 779,21

14

48

29%

5,4

23

35 LECIA 14,16,18

42 415,83

36

92

39%

8,9

24

35 LECIA 20,22

23 103,87

28

84

33%

5,3

25

35 LECIA 11,24

12 894,69

17

56

30%

3,8

26

DEHNELÓW 4,6,8

65 522,05

73

165

44%

9,6

83 983,15

96

285

34%

6,6

168 665,74

95

255

37%

15,0

27

DEHNELÓW 23-33, POWST.ŚL.1-7, SKŁOD.2-18

28

SKŁODOWSKIEJ 1-33

29

SKŁODOWSKIEJ 35-43,
POWSTAŃCÓW ŚL. 9-15

29 877,78

36

135

27%

5,0

30

POWSTAŃCÓW ŚL. 2-32

52 425,84

89

240

37%

5,1

31

21 LISTOPADA 18

4 783,37

12

25

48%

4,1

32

MIŁA 8,10

10 094,67

19

40

48%

4,1

45 846,29

16

42

38%

18,1

33

TULIPANÓW 1, JAŚMINOWA 1,3,5,7,9

34

DEHNELÓW 5,7,9

10 014,83

24

60

40%

3,9

35

DEHNELÓW 11,13

34 810,40

18

40

45%

20,5

36

GÓRNICZA 1

606,12

3

4

75%

3,1

37

GÓRNICZA 3

883,50

1

4

25%

4,6

38

GÓRNICZA 5

0,00

0

4

0%

0,0

39

GÓRNICZA 7

2 339,36

1

4

25%

13,8

40

GÓRNICZA 9

113,49

1

4

25%

0,7

41

GÓRNICZA 11

646,69

2

4

50%

3,3

12
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42

GÓRNICZA 13

48,87

1

4

25%

0,3

43

GÓRNICZA 15

5,60

1

4

25%

0,0

44

GÓRNICZA 17

9,73

1

4

25%

0,1

45

GÓRNICZA 19

940,75

2

4

50%

4,8

46

GÓRNICZA 38

3,40

1

4

25%

0,0

47

DZIEKANA 3,4

53 297,99

54

125

43%

7,5

48

DZIEKANA 5,6

96 670,13

72

155

46%

11,2

49

DZIEKANA 2

32 856,93

42

118

36%

5,0

50

DZIEKANA 1

67 613,93

48

100

48%

12,5

51

DZIEKANA 9,10

136 127,03

80

145

55%

16,8

52

KONOPNICKIEJ 4

646,57

9

18

50%

0,8

53

DZIEKANA 8

10 926,44

26

58

45%

3,2

54

DZIEKANA 11,12

25 597,17

37

106

35%

4,2

55

DZIEKANA 7

13 283,42

25

64

39%

3,7

56

SPACEROWA 17,
STYCZNIA 14,16,18

27

24 934,64

18

55

33%

11,0

57

27
STYCZNIA
20,22,24,26,28,30

16 227,04

21

72

29%

5,4

58

27 STYCZNIA 32,34,36

19 747,69

12

34

35%

13,9

59

SPACEROWA 9,11,13,15

13 967,30

14

36

39%

8,4

60

SPACEROWA 5,7

585,36

6

18

33%

0,7

61

W.POLA 2,4,6,8,10,12

47 107,32

43

120

36%

5,7

62

ORZESZKOWEJ
14,16,18,20

55 983,68

28

60

47%

13,3

63

NOWOPOGOŃSKA 231

12 830,64

13

18

72%

15,4

64

TUWIMA 13,15,17

8 921,18

13

26

50%

7,9

65

N O R W I D
8,10,12,14,16,17,19,21

198 240,94

76

189

40%

17,4

A

66

NORWIDA 2,4,6

62 104,89

45

125

36%

8,6

67

SZPITALNA 26

49 829,65

15

45

33%

22,9

99

DOMKI

10 903,12

2

2

100%

33,7

RAZEM

2 570 343,78

2032

5515

37%

9,1
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INFORMACJA
Przypominamy, że w przypadku braku reakcji na wysyłane zaproszenia na rozmowę, wezwania do zapłaty oraz monity
ostateczne Spółdzielnia zmuszona jest podejmować działania windykacyjne tj. kierować sprawy o zaległości do:
1. sądu,
2. komornika,
3. licytacji i eksmisji z mieszkania.
Na każdym etapie działań rosną koszty.
Osoby zalegające z opłatami prosimy o zgłoszenie się do pokoju 23 w siedzibie Spółdzielni w celu ustalenia warunków
spłaty zaległości.
LOKALE DO WYNAJĘCIA
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe. Lokale mogą być wynajęte na działalność handlowo-usługową oraz jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych lokali:
ul. Szpitalna 9 lokal 2-pokojowy – 30,00 m2
ul. 35-Lecia PRL 1A lokal 20,00 m2 – I piętro
Os. Dziekana 2 B – 11,90 m2
Os. Dziekana 4 A – 12,00 m2
Os. Dziekana 3 D – 11,00 m2
Os. Dziekana 10 A – 12,20 m2
ul. Orzeszkowej 14 B – 69,10 m2
ul. Kombatantów 4 lokal 2 pokojowy – 50,00 m2
Ponadto posiadamy do wynajęcia wolne miejsca parkingowe przy ul. Kombatantów 4 oraz powierzchnie reklamowe na
elewacjach budynków w zasobach Spółdzielni.
Wszelkich informacji dotyczących zasad wynajmu lokali, parkingów i powierzchni reklamowych można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4, pokój nr 12 lub telefonicznie pod nr tel. 32 265 10 22 wew. 37
Dział Członkowsko-Lokalowy
Danuta Siemaszko

PROŚBA DO LOKATORÓW
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców budynków, aby zaprzestali wrzucać do szachtów wodnych w pionie różnego rodzaju przedmiotów, ubrań, niedopałków papierosów oraz gruzu podczas wykonywania remontów w mieszkaniach. Działania te powodują uszkodzenia instalacji wodnej i w konsekwencji grożą awarią wodną, jak również zadymieniem i pożarem.
Drugim niepokojącym zjawiskiem, jakie występuje w budynkach to przytykanie pionów kanalizacyjnych, czego wynikiem jest zalewanie mieszkań fekaliami.
Na osiedlu Piłsudskiego i Ogrodowej kontynuowane są prace remontowe z Planu Remontów 2013 (np. remonty dachu,
wymiana pionów wod.-kan.), docieplenie balkonów oraz remonty balkonów. Wykonywane są także prace naprawcze oraz
usuwanie są bieżące awarie na osiedlach. Rozpoczęto naprawę ubytków nawierzchni dróg wewnątrz osiedla Piłsudskiego
oraz osiedla Ogrodowa. Prace ukończone będą do końca września.
Z Groszek
Administracja Osiedla Ogrodowa
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Od 1 lipca br. podmiotem odpowiedzialnym za „gospodarkę śmieciową” jest gmina, która przejęła obowiązek wyłonienia
firmy odpowiedzialnej za odbiór odpadów i ich dalsze zagospodarowanie. W naszym mieście odbiorem odpadów zmieszanych jak również segregowanych jest „ Alba” Sp. z o.o.
O ile odbiór odpadów zmieszanych nie budzi zastrzeżeń
mieszkańców osiedli spółdzielczych to zbiórka odpadów
segregowanych mocno kuleje. Problemy z częstością odbioru odpadów segregowanych zgłaszane były zarówno
na piśmie jak również podczas spotkań z Panią Burmistrz
i przedstawicielami firmy „Alba” Sp. z o.o. Ostatecznie
uzgodniono zwiększenie ilości pojemników szczególnie na
plastik i metal.
Z naszych obserwacji oraz rozmów z mieszkańcami wynika, że chętnie segregujemy odpady. Istotne jest jednak to
abyśmy przed wyrzuceniem zgniatali butelki plastikowe
pet oraz pudła kartonowe, co pozwoli oszczędzić nawet do
70% miejsca w pojemniku.
Informujemy, że przy ul. Szyb Jana 1H znajduje się stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK, gdzie mieszkańcy Czeladzi mogą nieodpłatnie oddać:
• papier i tekturę
• metale
• tworzywa sztuczne
• szkło

•
•
•
•
•
•
•

odpady zielone
przeterminowane leki
chemikalia
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
meble i inne odpady wielkogabarytowe
zużyte opony
odpady budowlane i rozbiórkowe
Na każde gospodarstwo domowe przypada 1 tona odpadów rozbiórkowych. W przypadku innych opadów nie ma
ograniczeń. Możemy, zatem bezpiecznie i legalne pozbyć się
zalegających w piwnicach, garażach oraz na strychach uciążliwych odpadów.
Punkt czynny jest w środy i piątki w godzinach od 7:00 do
14:00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach
od 8:00 do 14:00 i w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach od 14:00 do 18:00.
Dział Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
						
Marcin
Cedro
Zarząd Spółdzielni
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, ze zbiórka odpadów wielkogabarytowych (bez sprzętu TV i AGD)
odbywać się będzie w dniach: 14.10; 18.11, 16.12.2013 r.
Przedmioty do zabrania należy wystawić przy placach gospodarczych z jednodniowym wyprzedzeniem.

PYTANIA I OPINIE MIESZKAŃCÓW
Mieszkańcu, jeśli masz jakieś pytania, propozycje lub sugestie dotyczące działalności Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej to napisz do nas. Nasz pracownik udzieli Państwu wyczerpującej odpowiedzi. Najczęściej zadawane pytania zostaną
opublikowane na łamach Biuletynu. Pytania można złożyć pisemnie w sekretariacie przy ul. Kombatantów 4 lub na adres
e-mail: kancelaria@czsm.czeladz.pl

MIESZKAŃCY PISZĄ
W reakcji na informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jaka ukazała się w gazecie pt. Nowa Czeladź, a zawierająca stek kłamliwych opisów i interpretacji przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków CSM proszę o wydrukowanie poniższego tekstu.
Notatka prasowa w gazecie „Nowa Czeladź” z WZCz
CSM sugeruje, że uczestniczący w zebraniu to agresywna
grupa, która bez interwencji służb porządkowych nie potrafi uczestniczyć w najwyższym organie spółdzielczym. Jest
to w samej swojej formie obraźliwe dla spółdzielców będących na WZCz CSM.
Autor notatki prasowej z rzetelnym dziennikarstwem ma
niewiele wspólnego, a można domniemywać, że nic wspólnego i wiedza na ten temat jest mu całkowicie obca. Opisywana interwencja policji miała miejsce na żądanie spółdzielców i podyktowana była zachowaniem dziennikarza Nowej
Czeladzi, którym to autor notatki określa Pana Kamila Kowalika notabene radnego RM w Czeladzi. Otóż Pan dziennikarz Kamil Kowalik bez zgody uczestników WZCz CSM
podczas głosowań nad wyborem organów Walnego Zgromadzenia fotografował osoby uczestniczące w głosowaniu. Nie
pomogły wyjaśnienia Radcy Prawnego, że takie działania
są niezgodne z prawem i na fotograficzne dokumentowanie
musi być zgoda fotografowanych. Ponieważ nikt z członków spółdzielni nie wyraził takowej zgody z Sali rozległy
się głosy żądające zaprzestania przez dziennikarza – Radnego tej czynności. Oczywiście Pan dziennikarz – Radny prawo i spółdzielców miał za nic. Ponieważ zachowania Pana
dziennikarza były prowokacyjne Pani Przewodnicząca Rady
Nadzorczej poprosiła o wezwanie policji, po wizycie której
i krótkiej rozmowie z Panem dziennikarzem zaprzestał on
swojego procederu. Niestety opisany przebieg powyższych
zdarzeń w interpretacji gazety pt. Nowa Czeladź był atakiem
na dziennikarza tej gazety. Z przykrością należy stwierdzić,
że dla nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni może
to sugerować, iż na zebranie Członków CSM chodzą same
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agresywne osobniki.
Czyż nie jest to mocny dowód na to, że zawody dziennikarskie powinny być objęte obowiązkowym posiadaniem
elementarnego wykształcenia w tym kierunku, potwierdzonych kalifikacji i kultury osobistej? Ale niestety demokracja
tez ma swoje ułomności.
Kolejnym, wartym zaznaczenia akapitem wspomnianego artykułu z wyżej wymienionej gazety jest informacja o nieudzielaniu absolutorium Prezesowi Zarządu Panu
Zygmuntowi Kopczyńskiemu, co oczywiście było faktem
zakrawającym o farsę. Nikt chyba ze zdrowo myślących
i odpowiedzialnych członków spółdzielni nie zagłosowałby
za nieudzielaniem absolutorium za 4 dni sprawowania tej
funkcji. Pan Zygmunt Kopczyński na to stanowisko został
powołany 28 grudnia 2012 roku więc absolutorium udzielane mu było za okres 28 – 31 grudnia 2012 roku. Ale artykuł sugeruje, że rządy sprawował od blisko roku. Nie dziwi
fakt, że takie przekłamania mają miejsce w takiej gazecie,
ale dziwi, iż ponad 150 członków spółdzielni głosujących
za nieudzielaniem absolutorium jest tak wybitnymi specjalistami oceny funkcjonowania zarządu, że 4 dni pozwalają im
na obiektywną i rzetelną ocenę pracy Prezesa. Szkoda tylko,
że przepisy nie określają warunków czasu pełnienia funkcji
członków zarządu wymaganego do oceny pracy i nawet 1
dzień pełnienia tej funkcji wymaga udzielenia absolutorium,
co powinno być raczej formalnością a nie manifestacją personalnej niechęci.
W gazecie pt. Nowa Czeladź brakło mi również informacji dla spółdzielców jaką przekazała Przewodnicząca RN
Pani Renata Malinowska. Zaczynając zebranie poinformowała o presji jaka była wywierana na członków RN w posta-
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ci przebijania kół w samochodach niektórym członkom rady
i oblewania karoserii żrącymi substancjami, co oczywiście
zostało zgłoszone odpowiednim organom porządku publicznego.
Ale dla redakcji gazety Nowa Czeladź może to nie jest
nic nowego nie wartego odnotowania w czasopiśmie oraz
informowania opinii publicznej o przypadkach działań delikatnie mówiąc niezgodnych z prawem, żeby nie nazwać
ich mafijnymi.
Wprawdzie Biuletyn CSM nie ma nakładu 8 000 egzemplarzy jak zarejestrowana pod nr ISSN 1508-1877 „Nowa
Czeladź” ale mam nadzieję, że spółdzielcom, którzy nie
bylina WZCz CSM, a czytali wątpliwej rzetelności artykuł
należą się wyjaśnienia.

Rozliczyć oszustwa gospodarcze

Stąd tez mój apel aby jednak uczestniczyli w zebraniach,
by nie byli manipulowani i oszukiwani przez takie publikacje. Kto inspirował notatki w gazecie Nowa Czeladź można
wywnioskować z pozostałych akapitów i innych artykułów.
Pytaniem pozostaje dlaczego? Na odpowiedź trzeba jednak trochę poczekać, ale do następnego Walnego Zebrania
Członków powinniśmy już przystąpić w innej atmosferze.
		

Członek Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej:
Uczestnik Walnego Zgromadzenia

§

Po osiemnastu latach rządów byłego prezesa i jego akolitów, Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa stanęła przed
koniecznością odwracania finansowych nadużyć i administracyjnych machlojek jakich dopuściła się poprzednia
władza. Rządy poprzedniego prezesa doprowadziły do tego,
że wokół Spółdzielni powstał ruch szemranych powiązań,
w których ówcześni włodarze czuli się do tego stopnia bezkarnie, że śmiali się ludziom prosto w twarz. Nadużywali

swoich pozycji, byle tylko zapewnić swoim poplecznikom
byt na odpowiednim poziomie. Jedną z najbardziej kuriozalnych kwestii jest fakt, że znany senator PO, jako ówczesny
wice - przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni, miał
sponsorowane studia z kasy CZSM. Pod spodem udostępniamy ksero dokumentu, z którego jasno wynika, że Spółdzielnia dokonywała przelewów w ramach edukacyjnego
wsparcia przyszłego senatora.
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Świadczy to o ,,szalenie” skutecznej działalności w wyciąganiu pieniędzy lidera tutejszej Platformy Obywatelskiej.
Jak widać pojęcie dżentelmeństwa, dla niektórych ludzi na
„wysokich stołkach” jest mocno relatywne. Liczy się tylko
własna kieszeń i sieć hochsztaplerskich powiązań, które zawsze chętnie pomogą... A potem oczywiście nie zapomną
upomnieć się o zadośćuczynienie poniesionego trudu.
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Wracając jednak do niegospodarności byłego prezesa należy przypomnieć, że była ona już karana prawomocnym
wyrokiem Sądu Rejonowego w Będzinie. Pod spodem prezentujemy przypomnienie tej głośniej sprawy, która zbulwersowała mieszkańców Zagłębia.

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Oczywiście jasnym jest, że sądowa kartoteka w/w i jego
popleczników na tym się nie skończy. Aktualna władza pod
przewodnictwem prezesa Zygmunta Kopczyńskiego złożyła zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu kolejnych
przestępstw. Do kluczowych z nich zaliczyć należy:
• rażące naruszenia w kwestii termomodernizacji budynków (Miła 8, 10; Dehnelów 6; Szpitalna 25; Orzeszkowej 14; Konopnickiej 4; Nowopogońskiej 231; 21 Listopada 18)
• sprawa niegospodarności w zakresie współpracy z firmą
VENT (wartość około 120 tys.)
• samowolne wyprowadzanie ( od 1998r) środków pieniężnych Spółdzielni na prywatne konta ubezpieczeniowe członków byłego zarządu.
Warto ponadto pamiętać, że w roku 2006 z powództwa
Krzysztofa Abrama i Krystyny Piwowarczyk do Sądu Re-

jonowego w Będzinie wpłynął wniosek o niegospodarności byłego prezesa. Ówczesny włodarz spółdzielni odwołał
się od tych oskarżeń składając wniosek o pomówienie. Sąd
jednak uniewinnił K. Abrama i K. Piwowarczyk od zarzucanego im czynu, przyznając tym samym, że w spółdzielni
doszło do ewidentnych nieprawidłowości. Następnie były
prezes wniósł apelacje do Sądu okręgowego w Katowicach,
który utrzymał zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie uznając apelacje za bezzasadną.
Tak działają tzw. garażowi członkowie spółdzielni, którzy swoje członkostwo posiadają jedynie dzięki posiadanym
garażom. Wara im od uczciwych członków spółdzielni i ich
problemów. Czas tych ludzi już się skończył.
Sprawiedliwy

OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
Sprzedam garaż murowany z kanałem Czeladź – Piski przy ul. Kościuszki. Wiadomość pod tel. 505 071 563.
WYNAJMĘ
KUPIĘ
ODDAM
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY

Regulamin oferty Ogłoszeń Drobnych
1. Publikacja ogłoszeń w Biuletynie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest bezpłatna dla mieszkańców CzSM.
2. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w Biuletynie w kategorii właściwej dla jego treści.
3. Czas trwania publikacji ogłoszenia ustala Ogłoszeniodawca.
4. Niniejsza oferta nie obejmuje ogłoszeń graficznych.
5. Publikację ogłoszenia można zamówić w sekretariacie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przy ul. Kombatantów 4 lub na adres e-mail: kancelaria@czsm.czeladz.pl
6. Nie zostaną opublikowane ogłoszenia, które:
•

naruszają prawo polskie

•

naruszają prawa osób trzecich (dobra osobiste, prawa autorskie)

•

zawierają treści lub zdjęcia o charakterze erotycznym lub pornograficznym

•

mają charakter wypowiedzi, komentarza, opinii, oceny itp.
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KALENDARZ IMPREZ SDK „ODEON”
23 październik 2013 r. (środa) godz. 11:00 – Dzień Osób Niepełnosprawnych
10 listopad 2013 r. (niedziela) godz. 16:00 – Niedzielny Teatr dla Najmłodszych.
Spektakl teatralny pt. „O babci, krasnalu i kolorowych kulkach”
11 listopad 2013 r. (poniedziałek) godz. 16:00 – Koncert Pieśni Patriotycznych
z okazji Narodowego Święta Niepodległości w wykonaniu Zespołu „Orfeusz”
23 listopad 2013 r. (sobota) godz. 17:00 – Koncert – Wspomnienie o Irenie Jarockiej.
Otwarcie wystawy Sztuka – papier z włókna roślinnego. Malarstwo. Magdalena Szyszkowska
– absolwentka UMCS Lublin, podyplomowe ASP Kraków. Elżbieta Zrobek – doktorantka
Wydziału Malarstwa ASP Kraków.
8 grudzień 2013 r. (niedziela) godz. 16:00 – Teatrzyk Mikołajkowy pt.
„List do Świętego Mikołaja”.
15 grudzień 2013 r. (niedziela) godz. 16:00 – Koncert Kolęd i Pastorałek w wykonaniu
Zespołu „Orfeusz” oraz dzieci z sekcji wokalnej i instrumentalnej działających
przy SDK „Odeon”
20 grudzień 2013 r. (piątek) godz. 16:00 – Wigilia dla Osób Samotnych z zasobów
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
UWAGA
Powyższy plan imprez może ulec zmianie. Aktualne informacje w sekretariacie SDK „Odeon
pod numerem telefonu 32 265 39 91 oraz na stronie internetowej www.sdk-odeon.pl

Spó³dzielczy Dom Kultury “Odeon”
Czeladzkiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
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SDK Odeon ul. Szpitalna 9, 41-250 CzeladŸ, tel. 32 265 39 91
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10 listopad
niedziela
godz. 16.00
wstêp - 5 z³

Spó³dzielczy Dom Kultury ,,Odeon”
oraz

Zespó³ ,,Orfeusz”
zapraszaj¹ na

Koncert Pieœni Patriotycznych
z okazji
Narodowego Œwiêta

11 listopada 2013 r.
ny!
l
o
Poniedzia³ek
w
p
Wstê
godz. 16.00
SDK „Odeon”
ul. Szpitalna 9
41-250 CzeladŸ
Tel. 32/265 39 91

ODEON

SDK „Odeon”
ul. Szpitalna 9
CzeladŸ
tel. 32/265-39-91
ww.sdk-odeon.pl

ODEON

A

Spó łd z ielcz y Dom Ku lt ur y „Ode on”
„Akcja Lato 2013” to program wyjazdów dla dzieci i młodzieży zrealizowany
w dniach 12 – 23 sierpnia 2013 r. w ramach letnich wakacji. Organizatorem
przedsięwzięcia był Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej.

KC J A L A T O 2 0 1 3

W ramach wycieczek uczestnicy „Akcji Lato 2013” mieli
możliwość skorzystania z takich atrakcji, jak: wycieczka do
Międzybrodzia Żywieckiego i wejścia na Górę Żar, wyjazd
do Aquaparku „Nemo” w Dąbrowie Górniczej i na Festyn
zorganizowany przez Muzeum – Skansen w Górnośląskim
Parku Etnograficznym w Chorzowie, wycieczka do Kopalni
Srebra w Tarnowskich Górach oraz Planetarium Śląskiego
w Chorzowie, wyjazd do Parku „Pszczelnik” i odkrytego
basenu w Siemianowicach Śląskich oraz do Parku im. Leona Kruczkowskiego i Egzotarium w Sosnowcu. Zakończenie „Akcji Lato 2013” odbyło się w Leśniczówce w Nadleśnictwie Świerklaniec.
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Pogoda dopisała
i dzieci miały możliwość wzięcia udziału
w zajęciach plenerowych i plastycznych,
zabawach
sportowych oraz w konkursach. W Kopalni Srebra w Tarnowskich
Górach uczestnicy
wycieczki zwiedzili podziemne korytarze oraz muzeum
i Skansen Maszyn
Parowych.
Dodatkową atrakcją było
spotkanie ze Skarbnikiem – legendarnym
duchem
Kopalni.
Podczas wycieczki
do Planetarium Śląskiego w Chorzowie
dzieci wzięły udział
w spektaklu na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego „Mały Książe”. W nadleśnictwie Świerklaniec dzieci miały możliwość
zobaczenia szkółki leśnej w Świerklańcu z wysianymi lub
wysadzonymi roślinami, w celu produkcji sadzonek drzew
leśnych. Wspólnie z panią leśniczy dzieci wybrały się na
spacer po lesie gdzie wzięły udział w ścieżce edukacyjnej.
Wycieczka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek
przy ognisku oraz zabawami i grami sportowymi, m.in.:
przeciąganiem liny, wyścigami w workach oraz zabawami
ruchowymi z chustą animacyjną.
Z oferty skorzystało 328 dzieci.

WIEŚCI Z ODEONU
FESTYN RODZINNY
W weekend 31 sierpnia – 1 września na Stadionie„Górnik” Piaski odbył się Festyn Rodzinny dla mieszkańców
Czeladzi. Organizatorem imprezy była Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa – Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”, Klub Sportowy „Górnik” Piaski oraz Stowarzyszenie
„Akademia Piłki Nożnej Czeladź”. Patronat nad Festynem
objęła Burmistrz Miasta Czeladź oraz Prezes Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Głównym celem imprezy była
integracja mieszkańców.
Warsztaty z Nordic Walking, zajęcia z Jogi i Zumby, występy breakdance oraz konkurs karaoke – to tylko niektóre
z atrakcji tegorocznego Festynu Rodzinnego. Na mieszkańców Czeladzi czekało bowiem mnóstwo niespodzianek,
m.in.: gry, zabawy i konkursy z nagrodami, turniej piłkarski
dla dzieci oraz rozgrywki piłkarskie między osiedlami. Ponadto można było obejrzeć pokazy sprzętu policyjnego.
Podczas imprezy nie zabrakło również występów muzycznych w wykonaniu Jacka Dewódzkiego & Lus Blues
oraz Mariusza Kalagi. Dla młodszej części publiczności
zagrali Jahvigation i Konopians oraz wykonawcy muzyki

hip – hop, m.in.: Zdolne Przedmieście, Dźwięku Struktura, Psycho G, Klaku, RMA, SIWERSS, Dario i Lena, Dedo
i Eetam i Mikulskee, Imprezę Nakręca DJ Salty. Atrakcją
imprezy był także występ taneczny Krzysztofa Kozaka zwycięzcy programu telewizyjnego „Got to Dance”.

CZELADZKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROZPOCZĘŁA
SEZON KULTURALNY 2013/2014
14-go września w Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon”
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się uroczysta Inauguracja Sezonu Kulturalnego 2013/2014. W naszej
placówce gościliśmy znakomitą aktorkę, legendę polskiej
sceny kabaretowej – Krystynę Sienkiewicz. Na pianinie
akompaniował aktorce Bronisław Kornaus – kompozytor,
instrumentalista i wokalista Zespołu „Partita”. W trakcie Re-

citalu artystka zaprezentowała szereg skeczy i piosenek. Nie
zabrakło również wyjść aktorki bezpośrednio do publiczności. Piosenki przeplatane były zabawnymi monologami
autorstwa pani Krystyny, przy akompaniamencie pianisty.
Występ połączony był z promocją autobiograficznej książki
aktorki pt. „Cacko”.
Recitalowi towarzyszyła wystawa fotografii “Siedem
spojrzeń” Powiatowej Grupy Fotograficznej G7
z Będzina. Grupa fotograficzna powstała w 2012 r.
pod patronatem Powiatu Będzin, a jej opiekunem
jest Stanisław Michalski. „Siedem spojrzeń” to wystawa fotografów w składzie: Ewa Chrapka, Jerzy
Chrapka, Andrzej Gilski, Sebastian Knapik, Piotr
Łatacha, Tomasz Malkowski i Wojciech Skórka.
Członkowie Grupy G7 to ludzie, którzy w świecie
fotografii posiadają już swój dorobek artystyczny,
lecz mimo to chcą doskonalić swój warsztat poprzez wymianę myśli i doświadczeń sztuki fotografowania.
Marta Norejko
  Referent ds. społeczno-kulturalnych
SDK „Odeon
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