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Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1. Czas rozliCzeń

Wywiad z Prezesem Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Panem Zygmuntem Kopczyńskim.

Panie Prezesie, niebawem miną dwa lata od rozpoczęcia Pana pracy w CSM. Jak Pan ocenia ten okres?

Muszę przyznać, że był to okres pełen niepokoju i wzmożonej pracy. W tym czasie podjęliśmy próbę zrestrukturyzowania 
Spółdzielni do istniejących potrzeb. Nie był to temat łatwy, bo od prawie 18 lat w Spółdzielni panował skostniały układ, 
który uskuteczniał jedynie te działania, które miały zapewnić spokój i bezpieczeństwo wąskiej grupie uprzywilejowanych 
znajomych i zaprzyjaźnionych firm. Układ ten funkcjonował niosąc profity wybranym osobom – kosztem członków Spół-
dzielni.

Czy to prawda, że odwetem za Pana działania było wielokrotne niszczenie Pańskiego mienia, wypisywanie 
wulgarnych haseł i inne formy zastraszania?

Oczywiście, to prawda. Sprawa została zgłoszona na Policję i do Prokuratury. Niewątpliwie działania ludzi powiązanych 
ze starym układem pokazują, do jakiego stopnia są to ludzie szkodliwi dla Czeladzi. I co gorsza – jakimi bezwzględnymi 
metodami się posługują. Członkom aktualnej Rady Nadzorczej przydarzały się historie podobne do moich, które należy 
rozpatrywać jedynie w kategoriach kryminalnych.

Skąd zatem aż tak ostra reakcja na Pana działania?

Wydaje mi się, że ,,ci ludzie” w pewnym momencie zrozumieli, że jestem bardzo stanowczy w podejmowanych przez sie-
bie krokach uzdrawiania Spółdzielni i żarty się skończyły. Kolejne zawiadomienia do Prokuratury zrobiły swoje… Wtedy 
właśnie zaczęły się pojawiać próby zastraszania mojej osoby w formach, o których Pani wspominała. Bezapelacyjny fakt 
przecinania „sieci powiązań”, którego się podjąłem, sprawił, że ludzie, którzy do tej pory czerpali duże korzyści z CSM 
zostali odcięci od środków finansowych Spółdzielni i doskonale zdają sobie sprawę, że nie mają tu powrotu, dopóki ja 
będę prezesem.

Proszę zatem wymienić konkretne kroki, które Pan poczynił w celu – jak sam Pan to określił – ,,uzdrawia-
nia Spółdzielni”.

Przede wszystkim zmieniłem układ organizacyjny Spółdzielni likwidując wiele zbędnych etatów. Ponadto zreorganizo-
wałem i uporządkowałem funkcjonowanie Działu Remontów i Konserwacji. Uregulowałem sposób rozliczeń w zakre-
sie przeprowadzanych termomodernizacji, by w końcu odbywały się one na jasnych i czytelnych zasadach. Podjąłem 
się trudnego tematu uregulowania dostaw ciepłej wody do os. Piłsudskiego i wykonania spinki ciepłociągu łączącego  
os. Ogrodowa, Musiała, Piłsudskiego z magistralą ciepłowniczą umożliwiającą dostawę ciepła od strony EC Będzin po 
niższych cenach niż obecnie. Wprowadziłem nowe procedury windykacyjne, ulepszające ściągalność należności opłat  
za mieszkanie. Doprowadziłem do sytuacji, że wreszcie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem przypisywane są 
do danej nieruchomości. Ponadto stale porządkuję wieloletnie zaniedbania związane z funkcjonowaniem lokali użyt-
kowych, garaży oraz wind. Przez 18 lat nikomu nawet nie wpadł do głowy pomysł, że może warto byłoby zabrać się  
w końcu za fatalnie wyglądające klatki schodowe czy też zamontować domofony. Mnie – w porozumieniu z aktualną Radą 
Nadzorczą – wszystko to się udało. Jak widać, gdy ktoś ciężko pracuje – a nie kradnie – wszystko jest możliwe. Ponadto 
uporządkowaliśmy szereg ważnych dokumentów formalno-prawnych, których zapisy kompletnie odbiegały od istniejącej 
rzeczywistości, a które w bardzo poważny sposób wpływały na funkcjonowanie Spółdzielni. I tak zmieniliśmy:

- Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy;
- Regulamin Organizacyjny;
- Regulamin Pracy;
- zasady dostępu do modułu E-bok, modułu korespondencja seryjna oraz hasła na telefon;
- instrukcję obiegu dokumentów;
- instrukcję zasad finansowania przez Spółdzielnię wymiany stolarki okiennej;
- regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów w CzSM na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy  

i usługi;
- regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali  

w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
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 Od lutego br. został uruchomiony moduł e-bok, który umożliwia użytkownikom lokali mieszkalnych wgląd  
do kartoteki opłat. Zasady dostępu do modułu e-bok oraz modułu korespondencji seryjnej są dostępne na stronie interne-
towej Spółdzielni w zakładce e-bok. Użytkowników, którzy już korzystają z modułu e-bok informujemy, że jeszcze w tym 
roku nastąpi zmiana prezentacji danych. Ponadto przypominamy o możliwości otrzymywania w formie elektronicznej 
zmian opłat i rozliczeń mediów za lokal mieszkalny.

 Zachęcamy do skorzystania z tej formy. 
Barbara Cholewa

Kierownik Działu Opłat i Windykacji

Rozmawiała Anna Niziurska
inspektor ds. społeczno-wychowawczych

- regulamin w sprawie określenia zasad indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów c.o i c.c.w. w zaso-
bach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;

- regulamin 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;

- regulamin tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej;

- regulamin przetargu na najem lokali użytkowych w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

w Czeladzi;
- zasady termomodernizacji w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- regulamin określający obowiązki Spółdzielni i użytkowników lokali mieszkalnych w zakresie remontów i napraw w bu-

dynkach i lokalach mieszkalnych;
- regulamin pracy pracowników Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- regulamin gospodarki odzieżą roboczą, ochronną, obuwiem i ochronami osobistymi;
- regulamin ochrony danych osobowych w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- regulamin organizacyjny Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
- regulamin Spółdzielczego Domu Kultury „Odeon” oraz zasad tworzenia i gospodarowania środkami na cele działalności 

społeczno-kulturalnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
- regulamin zasad wynagradzania członków Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przyznawania świad-

czeń wynikających ze stosunku pracy.

Po zmianie tych dokumentów dokładnie widać, jaki w tym zakresie panował chaos.

A jakie Pan widzi możliwości dalszego rozwoju Spółdzielni?

Przede wszystkim musimy nadal porządkować trudny temat rozliczania wody i zabudowy wodomierzy z nakładką  
radiową, która umożliwi wprowadzenie automatycznego odczytu ilości zużytej wody i zlikwidowania niedoborów wody. 
Aktualnie zabudowano 5800 takich wodomierzy. Ponadto należy nieustannie dbać o mieszkańców propagując moduł 
E-bok umożliwiający mieszkańcom sprawdzenie parametrów opłat, salda kont, jak również otrzymywanie spółdzielczej 
korespondencji przez Internet. Wyzwań jest jeszcze wiele, ale nie boję się ich. Wspólnie z Radą Nadzorczą będziemy  
pracować nad poprawą nie tylko funkcjonowania samej Spółdzielni, ale również jakości życia naszych mieszkańców. 

 Dział Członkowsko-Lokalowy informuje, że istnieje możliwość otrzy-
mywania faktur za najem lokali użytkowych drogą elektroniczną. Najemców 
zainteresowanych tą formą prosimy o przesyłanie adresów e-mail na adres:  
mieszkania@czsm.czeladz.pl, lokuzytk@czsm.czeladz.pl lub kontakt osobisty  
z biurem CzSM przy ul. Kombatantów 4 w Czeladzi, pok. nr 12 i 13.

Katarzyna Ziębińska
Kierownik Działu Członkowsko – Lokalowego

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.

2. informaCja dla najemCów lokali użytkowyCh

3. e-bok
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 Jak co roku każdy użytkownik lokalu otrzyma informację o saldzie opłat wg stanu na dzień 30.09.2014 r. Zwra-
camy się z prośbą o potwierdzenie zgodności salda, a w przypadku wątpliwości o kontakt z Działem Opłat i Windykacji 
przy ul. Kombatantów 4, pokój nr 22. Uzgadniając saldo należy pamiętać o tym, że:
•	 datą wpłaty jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółdzielni;
•	 saldo nie zawiera rozliczenia centralnego ogrzewania za sezon 2013/2014;
•	 saldo nie zawiera spraw sądowych.

 Przypominamy, iż użytkownicy lokali z zaległościami z tytułu opłat za lokal mieszkalny lub ci, którzy otrzymali 
wezwanie w formie zaproszenia mają możliwość spłaty zadłużenia w ratach. Natomiast użytkownicy, którzy otrzymają 
przedsądowe wezwanie do zapłaty, w przypadku braku uregulowania długu kierowani są do sądu. Powoduje to zwiększe-
nie zadłużenia o koszty procesu, a w następstwie skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej, co powoduje powiększe-
nie zaległości o koszty komornicze.

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji

Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy

Małgorzata Strzyja 
Kierownik Działu Eksploatacji 

Gospodarki Mieszkaniowej

 Z dniem 01.01.2015 r. zostanie zlikwidowana kasa Spółdzielni znajdująca się przy ul. Kombatantów 4. Planowana 
likwidacja podyktowana jest względami ekonomicznymi. Koszty związane z funkcjonowaniem kasy są ponoszone przez 
wszystkich lokatorów, mimo że nie wszyscy dokonują oni wpłat gotówkowych w kasie Spółdzielni. 18% lokatorów wnosi 
opłaty za lokal w kasie Spółdzielni.

 Koszty utrzymania kasy wynoszą około 60 000 zł. rocznie i są to m.in. koszty konwoju pieniędzy do banku, pro-
wizji za odprowadzenie gotówki do banku, ubezpieczenia kasy, które następnie są uwzględnione w opłacie za lokal.

 W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat poprzez zlecenia stałe, polecenie przelewu lub przez 
internet na indywidualny numer rachunku bankowego zamieszczony na wydruku opłat.

 Sezon grzewczy został rozpoczęty w zasobach Spółdzielni od dnia 26.09.2014 r. Temperatura zewnętrzna w cią-
gu doby w kolejnych dniach października była wyższa od 12ºC, czyli temperatury progowej, poniżej której następować 
powinna dostawa ciepła. Mimo tego część użytkowników osiedli – szczególnie osiedla Musiała – zgłaszało dyskomfort 
cieplny i podwyższoną wilgotność powietrza w lokalach mieszkalnych w godzinach wieczornych i nocnych. W tej sytuacji 
zwróciliśmy się do dostawcy Tauron Ciepło Sp. z o.o., aby mimo wyższych temperatur zewnętrznych (ok. 15ºC) nastąpiła 
dostawa ciepła w godzinach wieczornych i nocnych, tj. od godz. 19.00 do 6.00 rano. W odpowiedzi dostawca stwierdził, 
że węzły cieplne zasilające zasoby mieszkaniowe posiadają automatykę pogodową zaprogramowaną dla temperatury ze-
wnętrznej 12ºC, co jest zgodne również z zapisami umowy sprzedaży ciepła. W przypadku oczekiwanej dostawy cie-
pła przy temperaturze wyższej, np. 14-15ºC, należałoby docelowo dokonać zmian ustawienia regulacji pogodowej. Takie 
zmiany są możliwe, jednak wg obowiązującego cennika usług dodatkowych, za zmianę ustawień automatyki pogodowej 
Spółdzielnia powinna ponieść dodatkowy koszt 350 zł./węzeł netto. 

4.  informaCja o saldzie opłat

5.  likwidaCja kasy spółdzielni

6.   sezon grzewCzy rozpoCzęty
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 W latach 2004-2013 głównym sprzedawcą ciepła był PEC Dąbrowa Górnicza. Energia cieplna natomiast przeka-
zywana była z dwóch źródeł: EC Będzin (Osiedle Dziekana) i Ciepłownia Wojkowice (Osiedla: Piłsudskiego, Musiała oraz 
Ogrodowa). Jaki jest skutek takiego rozróżnienia? Na pewno różnica jest w cenie, jaką płacą mieszkańcy CzSM za energię 
cieplną.

 Cena energii cieplnej ze źródła w Wojkowicach jest droższa od EC Będzin o 5,88 zł./m3 (co wynosi aż ok. 60% 
więcej). Gdyby w latach 2004-2013 CzSM kupowała tylko energię z EC Będzin, zaoszczędziłaby aż ponad 4 800 000,00 zł.!  
Decyzję o wyborze dostawcy ciepła podjął w 2004 r., przy tzw. trójstronnym porozumieniu, ówczesny Prezes CzSM  
i Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Święch oraz właściciel Ciepłowni Wojkowice Bogusław Ulanowski, przy peł-
nym poparciu ówczesnych władz miasta, tj. Burmistrza Marka Mrozowskiego i zastępcy Burmistrza Zbigniewa Szaleńca, 
który był wtedy jednocześnie Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej CzSM. Zwróćmy uwagę, że Prezesem Spółdzielni  
i Przewodniczącym Rady Miejskiej była jednak ta sama osoba. Warto się więc zastanowić, czy nie stanowiło to naruszenia 
zapisu o trójstronnym porozumieniu, gdyż tak naprawdę uczestniczyły w nim tylko dwie strony.

 Zasadnym jest pytanie, dlaczego zaopatrywano mieszkańców w energię z Ciepłowni Wojkowice, skoro ceny 
przez nią ustalone były tak wysokie. Oprócz powodów, których możemy się tylko domyślać, tłumaczeń jest wiele. Zacho-
dzi przypuszczenie, że ciepłownia nie podpisując umowy z CzSM na dostawę ciepła stałaby się nierentowna i musiałaby 
ogłosić upadłość. Podpisanie decyzji przez ówczesnego Prezesa CzSM Sławomira Święcha i zastępcę Przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Zbigniewa Szaleńca (pełniącego w tym czasie funkcję zastępcy Burmistrza) na kupowanie ciepła po tak 
wysokich cenach pozwoliło ciepłowni dalej funkcjonować.

 Do dnia dzisiejszego Ciepłownia Wojkowice przechodziła przez ręce wielu właścicieli. Wszyscy podpisy-
wali umowę na sprzedaż ciepła z PEC Dąbrowa Górnicza, a po ogłoszeniu przez nią likwidacji i wyprzedaży majątku,  
z TAURON Ciepło sp. z o.o. Nie zmieniło to jednak wysokości opłat za ciepło, które pozostają na bardzo wysokim po-
ziomie. Nadal nie można również zasilać osiedli z innego źródła, albowiem rzekomo firma TAURON nie może uzyskać 
zezwolenia na budowę odcinka sieci cieplnej (mimo iż według Urzędu Miasta w Czeladzi zezwolenie takie jest już od 
dwóch lat, ale firma nie przystępuje do jego realizacji).

 Z powodu licznych nieprawidłowości, opisanych powyżej, sprawa musi zostać wyjaśniona do końca.  
Dobro mieszkańców, a więc obniżenie cen ciepła, jest jednym z priorytetów obecnego Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Sprawa została skierowana do Prokuratury celem wyjaśnienia wszelkich jej aspektów i podjęcia stosow-
nych kroków prawnych.

8. ludzie godni zaufania? Cz.ii

 W roku 1998 w Sądzie Rejonowym w Będzinie  
zapadł wyrok w sprawie niegospodarności w Czeladzkiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej, która kosztowała spółdzielców 
ponad 100 tys. zł. Było to oskarżenie prokuratorskie, oparte  
o kilkuletnie badanie sprawy w prokuraturze będzińskiej. Wśród 
ukaranych był Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,  
Sławomir Ś.

 Podstawowe pytanie, jakie się nasuwa, brzmi: 
dlaczego osoba skazana pełniła funkcję Prezesa Spół-
dzielni nadal, aż do 2012 r.? Gdzie była Rada Nadzorcza? 
Dlaczego nie odwołano Prezesa z funkcji? Brak było spra-
wozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1998, a więc 
ukryto tak ważną informację, jak fakt, że w Spółdzielni mia-
ła miejsce niegospodarność. Nie wyciągnięto konsekwen-
cji finansowych wobec Prezesa, zgodnie z zapisami Kodeksu  
Pracy, o czym była mowa w zapisach Ustawy Prawo Spółdziel-
cze – Art. 58 §1: „Członek Zarządu i Rady winny czynu lub 
zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę, odpo-
wiada za nie osobiście”. §2: „Do odpowiedzialności członków 
i Zarządu mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodek-
su Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników.  

7. dlaCzego tak drogo?

Zygmunt Kopczyński
Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Dziennik Zagłębiowski – 14 maja 1998 r.

Z KART HISTORII...
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W przypadkach, w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do człon-
ków Rady lub Zarządu, niezatrudnionych w Spółdzielni kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  
w Spółdzielni za ostatni kwartał”. 

 Rada Nadzorcza jako strona powinna z powództwa cywilnego domagać się pokrycia strat związanych z nie-
gospodarnością na rzecz Spółdzielni, ale nic takiego nie miało miejsca. Dlaczego? Gdzie była Komisja Rewizyjna, gdzie 
jest sprawozdanie, a w szczególności – gdzie był Przewodniczący tej Komisji i co zrobił w tej sprawie? A może to zwykła 
wdzięczność za opłacenie Przewodniczącemu studiów na Uniwersytecie Śląskim przez Spółdzielnię (spółdzielców) spo-
wodowała brak reakcji? Brak sprawozdań Rady Nadzorczej i Komisji Rewizyjnej to przemyślana i wyważona decyzja.  
Po co ludzie mieli wiedzieć o niegospodarności w Spółdzielni, a tym bardziej być świadomi tego, że dotyczyła ona bezpo-
średnio Prezesa Spółdzielni. Dziś często spotykamy się ze stwierdzeniem „zamiatania sprawy pod dywan” - to jedna z tych 
spraw. To przykład kolejnego wypłynięcia pieniędzy ze Spółdzielni. I co? I nic! Nikt nie poniósł konsekwencji!

 W zasobach Administracji nr 3 nie wszystkie piony wodno-kanalizacyjne w łazienkach i  kuchniach zostały wy-
mienione. Większość z nich jest jeszcze starych, żeliwnych, zamontowanych ponad 40 lat temu, istniejących od momentu 
powstania budynków. 

 Ich drożność została ograniczona poprzez nagromadzony kamień i tłuszcz osadzający się na wewnętrznych 
ściankach rurociągów. Dlatego tym większą uwagę należy zwrócić na właściwą eksploatację instalacji sanitarnej, ponie-
waż nawet najlepiej wykonana instalacja będzie ulegać zatykaniu, jeżeli użytkownik zacznie ją traktować jak śmietnik na 
odpadki. Podczas udrażniania pionów kanalizacyjnych hydraulicy często znajdują przedmioty, które powinny znaleźć się 
w koszu, a nie w rurze kanalizacyjnej. 

 Niedrożne rury kanalizacyjne to spory kłopot dla użytkownika, jak również jego sąsiadów. Brak swobodnego 
przepływu ścieków uniemożliwia korzystanie z urządzeń sanitarnych w całym pionie. Nieczystości zamiast do studzienki 
wypływają w innym miejscu, najczęściej u sąsiada poniżej.

Skład Rady Nadzorczej w roku 1998: 
1. Zbigniew Gąsior – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zbigniew Szaleniec – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Arkadiusz Wójcik – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji GZM
4. Fryderyk Huńka – Sekretarz Rady Nadzorczej
5. Czesława Kotarska – Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej
6. Dariusz Hetmańczyk – członek
7. Zbigniew Wesołowski – członek
8. Andrzej Brejdak – członek
9. Józef Łazarz – członek
10. Danuta Skrzypek – członek
11. Jerzy Łoś – członek
12. Bogdan Osowski – członek

P.S. Niektóre z ww. osób budują teraz swój wizerunek na hasłach „Odważny, rozważny”...

Krzysztof  Abram
Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

 Cykl ten poświęcamy sprawom mieszkańców. W tym wydaniu przedstawiamy Państwu najważniejsze 
zagadnienia z osiedli: Musiała oraz Dziekana.

- Instalacja kanalizacyjna to nie kosz na odpadki -

9. bliżej  mieszkańCów
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W związku z tym problemem przypominamy, że do kanalizacji nie wolno wrzucać:
- dużych ilości resztek pożywienia, zwłaszcza gdy są one tłuste;
- materiałów budowlanych, które opadają na dno tworząc trudne do usunięcia zatory;
- tłuszczów i olejów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice;
- ręczników papierowych, gazet, szmat zbijających się w rurach w zwartą masę;
- włosów, chusteczek, pampersów, materiałów opatrunkowych, rajstop oraz innych części garderoby, które łączą się  

w sploty uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków;
- niedopałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości;
- igieł, które zalegają w kanałach, stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanalizacyjnej  

i mogących przebić rękawice powodując ryzyko zakażenia.

 Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier 
toaletowy. Pozostałe przedmioty należy umieszczać w koszu na odpadki.

 Coraz częściej docierają do nas sygnały od mieszkańców związane z częstymi  
wizytami w ich mieszkaniach tzw. „pracowników firm remontowych”, oferujących pomoc 
w remoncie. Najczęściej jest to między innymi: wymiana drzwi, okien, montaż czujników 
tlenku węgla. Wszystko za niewielką opłatą. Przypominamy, że Czeladzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa każdorazowo informuje mieszkańców, poprzez wywieszanie ogłoszeń na ta-
blicy informacyjnej w klatce schodowej, kto i kiedy będzie wykonywał prace remontowe. Na-
leży zatem zachować szczególną ostrożność wobec osób, które bez informacji ze strony CzSM 
podają się za pracowników firm remontowych.

 Posiadanie zwierząt w mieszkaniach: psów i kotów, to nie tyko przyjemność, ale także obowiązki spadające  
na właścicieli. Nie będziemy tutaj wspominać o wyprowadzaniu pupili poza obręb przydomowych zieleńców, bo o tym 
przypominamy co jakiś czas. Chcieliśmy natomiast zwrócić uwagę na problem uprzątania z korytarzy klatek schodowych 
kłębów sierści w okresach nasilonego linienia – jesieni i wiosny. W tym czasie administracja otrzymuje notoryczne skargi 
pozostałych mieszkańców, że właściciele zwierząt nie sprzątają po nich biegów schodowych. Przypominamy, że sprzątanie 
takie jest jednym z obowiązków właścicieli psów i kotów.

 Po raz kolejny w niektórych budynkach zostały wywieszone ogłoszenia o wyniesieniu mebli, dywanów i innych 
rzeczy zalegających w piwnicach, suszarniach i wózkowniach. Spotkały się one z głośnym odzewem ze strony mieszkań-
ców. Pomieszczenia te służą określonym celom: suszarnia – suszeniu odzieży itp., wózkownia – przechowaniu rowerów  
i wózków. Wiadomo, że jeżeli wykonujemy w domu remont, to nikt nie będzie miał pretensji, jeżeli wstawimy do nich na 
czas jego trwania niektóre meble, a po jego zakończeniu opróżnimy pomieszczenie. Jednak docelowo wózkownia i suszar-
nia nie jest miejscem na niepotrzebne nam meble. Dbajmy o nasze otoczenie. Niezagracone pomieszczenia są łatwiejsze 
w utrzymaniu czystości, schludniejsze i nie stanowią siedliska dla gryzoni i insektów.

 Mamy świadomość, że widok kwitną-
cych i pachnących kwiatów posadzonych w przy-
domowych ogródkach cieszy oczy właścicie-
li. Jednak, aby ogródek wyglądał pięknie, musi 
być zadbany – odchwaszczony i uporządkowany.  
I tu zaczyna się problem. Owszem, większość wła-
ścicieli dba o swoje ogródki, ale usunięte chwa-
sty, zeschłe liście, obcięte gałęzie składowa-
ne są często obok, na zieleńcu, aby sprzątnął je 
dozorca. Jeżeli dbamy o swój zielony skrawek, róbmy  
to  do końca, wraz ze sprzątaniem po sobie odpadów. 
Nie zrzucajmy tego na innych.

Aby ogródek wyglądał pięknie, musi być zadbany 
– odchwaszczony  i uporządkowany

- Fałszywi pracownicy firm remontowych -

- Obowiązki właścicieli zwierząt -

- Porządkowanie suszarni i wózkowni -

- Problem przydomowych ogródków -
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 W październiku br. zostały rozpoczęte prace związane z wymianą okienek w piwnicach, suszarniach i wóz-
kowniach w budynkach przy ul. Norwida i Dziekana. Prosimy o udostępnienie swoich piwnic w dniach wskazanych na 
wywieszonych ogłoszeniach. W znacznym stopniu usprawni to pracę firmie wykonującej powyższe czynności.

 Kontynuowane są prace remontowe balkonów budynków przy ul. Ogrodowej 22 – pion mieszkań nr 2, 14, 26, 
50, 62, 74, 86, 98, 98, 110, 122 oraz ul. Ogrodowej 8b – pion mieszkań 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76. Zakończono prace remon-
towe na balkonach przy ul. Szpitalnej 33a/2 i 3. W ciągu najbliższych dni awaryjnie zostanie wykonana wymiana pionu 
kuchennego w budynku przy ul. Szpitalnej 23, pion mieszkań 12-132.
 Ponadto w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace malarskie na budynku przy ul. Spółdzielczej 20.  
W ramach planu remontów będzie kontynuowana wymiana pionów i poziomów na budynkach. Przy ul. Miasta Auby 
będzie naprawiana nawierzchnia asfaltowa najbardziej zniszczonych odcinków przed budynkami.

W ramach funduszu remontowego wykonano na osiedlu m.in.:
- docieplenie stropodachów: ul. Składkowskiego 2b/20 oraz Składkowskiego 8a/13;
- podłoże asfaltowe przy budynkach Składkowskiego 4-6;
- miejsca parkingowe z adaptacją chodnika przy ul. 35 Lecia PRL 14;
- audyty energetyczne dla ul. 35 Lecia PRL 2, 3, 4, 5, 7 – nieruchomość nr 21, Składkowskiego 1, 3, 8, 10 – nieruchomość 
16, Składkowskiego 5, 7, 9, 11, 12, 10 - nieruchomość 17;
- remont balustrad balkonowych wraz z dociepleniem na budynku ul. Składkowskiego 20.

- Wymiana okienek w pomieszczeniach -

- Remonty na osiedlach -

ADMINISTRACJA NR 1

ADMINISTRACJA NR 2

APEL  
do mieszkańCów!

prosimy o niedokarmianie 
ptaków w rejonaCh  
zamieszkałyCh

Agata Sojska - administrator (Adm. 3)
Bożena Kościelna - administrator (Adm. 4)
Bożena Sadowska - administrator(Adm. 4)

10. Co słyChać w administraCji?
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 W dniach 14, 15 i 21 października 2014 r. w SDK „Odeon” odbyły się spotkania Zarządu z mieszkańcami nie-
ruchomości nr 21 – budynki ul. 35 Lecia PRL 2, 3, 4, 5, 7, nieruchomości nr 17 – budynki ul. Składkowskiego 5, 7, 9, 11, 
12, 14 i nieruchomości nr 16 – budynki ul. Składkowskiego 1, 3, 8, 10. Tematem spotkań było zapoznanie mieszkańców 
danych nieruchomości o zasadach wykonania dociepleń budynków, zasadach finansowania, korzyściach wynikających 
z tytułu dociepleń, pracach remontowych, jakie będą wykonywane na budynkach w ramach termomodernizacji. Często 
powtarzanym pytaniem zebranych było to, o ile wzrośnie opłata na ten cel od mieszkania. Szczegółowych i zrozumiałych 
informacji na zadawane pytania udzielał Zarząd CzSM. Do wglądu zainteresowanych były również audyty energetyczne, 
z którymi można było się zapoznać. Niepokojącym jest jednak fakt, że pomimo informacji na ogłoszeniach czego doty-
czyło spotkanie, była niewielka frekwencja. Ciągła degradacja płyt acekolowych oraz występujące przecieki i zawilgocenia 
powodują, że sprawa dociepleń jest pilna i nagląca. Niemniej ważna jest również estetyka i kolorystyka wymienionych 
budynków.

 Mieszkańców innych nieruchomości informujemy, że do termomodernizacji zostały wytypowane ww. budynki 
z uwagi na fakt, że na tych nieruchomościach są skumulowane środki przeznaczone na ten cel oraz budynki te spełniają 
techniczne warunki do przeprowadzenia termomodernizacji.

 Ponadto informujemy, że ankiety z pełną informacją dotyczącą tematu termomodernizacji będą przekazane 
mieszkańcom w najbliższym czasie.

 Jak co roku w zasobach Spółdzielni były dokonywane przeglądy roczne przewodów kominowych, wentylacyj-
nych i instalacji gazowych. Przeglądów w tym roku dokonała firma WAKOB, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa Budow-
lanego. Ponadto firma SOLINTEC wykonała roczny przegląd stanu technicznego budynków, a firma EL MAR SERWIS 
przeprowadziła badanie instalacji elektrycznej – pomiaru stanu izolacji oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
w mieszkaniach Administracji nr 1 (przegląd 5-letni). Niestety są jeszcze takie mieszkania, gdzie pomimo 3-krotnie wy-
znaczanych terminów przeglądów (w godzinach rannych i popołudniowych) nie udało się wykonać stosownych pomia-
rów i kontroli. Przypominamy zatem, że wykonywane przeglądy stanowią przede wszystkim gwarancję bezpieczeństwa 
dla nas i dla naszych bliskich.

 Każdego miesiąca, w jeden wyznaczony dzień, z placów gospodarczych są wywożone odpady wielkogabarytowe. 
Niestety, niektórzy mieszkańcy – pomimo wielokrotnych wcześniejszych informacji – wynoszą do śmietników wszystkie 
niepotrzebne sprzęty, począwszy od opon, armatury sanitarnej, gruzu, aż po sprzęt RTV i AGD. Przypominamy więc po 
raz kolejny, jakie odpady zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych. Są to m.in. wersalki, tapczany, krzesła, stoły, meble, 
pierzyny, materace, dywany, zabawki dużych rozmiarów itp.

 Problem niezamkniętych klatek schodowych  
od wielu lat spędza sen z powiek znacznej części mieszkań-
ców. Na osiedlu Ogrodowa jest jeszcze kilka budynków,  
w których nie ma instalacji domofonowej, a to z kolei sprzy-
ja pojawianiu się bezdomnych, którzy upodobali sobie  
te miejsca w sposób szczególny. Mowa o budynkach przy  
ul. Ogrodowej 22, Miasta Auby 2 i 4. W tych miejscach  
osoby bezdomne urządziły sobie szalety. Codziennie dozorcy  
budynków zgłaszają przypadki zanieczyszczania klatek scho-
dowych. Pomimo licznych interwencji administracji osiedla 
Ogrodowa w Straży Miejskiej, Policji i w MOPS-ie, do tej 
pory nie dało się wyeliminować przypadków przebywania 
bezdomnych w naszych budynkach. Być może wyjściem  
z sytuacji będzie montaż instalacji domofonowej  
w wymienionych klatkach. Do tej pory część osób już pod-
pisała się pod wnioskiem o montaż domofonów, jednak 
znaczna część mieszkańców podchodzi do tego pomysłu 
sceptycznie. Mamy nadzieję, że czytając ten artykuł, prace 
montażowe domofonów na budynkach będą w toku.

- Termomodernizacja na os. Piłsudskiego - 

- Przeglądy, przeglądy -

- Montaż domofonów -

- Śmietnik to nie wysypisko -

Montaż domofonów zapewniłby  
mieszkańcom większe poczucie bezpieczeństwa
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Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów budowlano-remontowych np. gruz, okna, drzwi, panele, urzą-
dzenia sanitarne (umywalki, wanny), odpadów niebezpiecznych, opon samochodowych oraz zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego. Wszystkie odpady niebezpieczne, jak i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady bu-
dowlane można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego 
w Czeladzi przy ul. Szyb Jana 1H. 
 W tym roku odpady wielkogabarytowe będą odbierane z palców gospodarczych 10 grudnia. Pamiętajmy więc  
o powyższych zasadach i nie zaśmiecajmy swojego otoczenia.

 Od jakiegoś już czasu mieszkańcy zgłaszają w administracji problem zagracania korytarzy piwnicznych przez są-
siadów. Wyrywkowa kontrola kilku budynków potwierdziła fakt składowania przez niektórych mieszkańców niepotrzeb-
nych mebli, zdemontowanych urządzeń sanitarnych, kuchenek gazowych i innych sprzętów w korytarzach piwnicznych. 
Takie składowiska niepotrzebnych przedmiotów znajdują się również w pomieszczeniach wspólnych, np. suszarniach, na 
strychach czy w wózkowniach. Prosimy zatem, aby osoby, które wystawiły swoje, niepotrzebne już, sprzęty do pomiesz-
czeń wspólnego użytku, uprzątnęły te rzeczy. Zgodnie z Regulaminem używania lokali oraz zasad porządku domowego, 
przestrzegajmy zasady wspólnego zamieszkiwania i nie róbmy z naszych korytarzy oraz innych pomieszczeń graciarni  
i składowisk rupieci. 

Ponadto przypominamy użytkownikom piwnic z okienkami, aby na okres zimy zabezpieczyli/zamknęli 
okienka piwniczne.

 Coraz więcej osób palących papierosy na palarnię wybiera sobie klatkę 
schodową lub korytarz w budynku mieszkalnym. Nie pomagają zawieszone tablicz-
ki informujące o zakazie palenia. Problem palenia na klatce w bloku to nie tylko 
kwestia kultury osobistej – palacze sami powinni zdawać sobie sprawę, że tą samą 
klatką zaraz będą przechodzić małe dzieci czy osoby chore. Problem palenia regu-
lują wewnętrzne przepisy Spółdzielni (wspomniany w poprzednim artykule regula-
min). Całkowity zakaz obowiązuje na klatkach schodowych, w piwnicach, pralniach, 
suszarniach, strychach i windach. Dym papierosowy wdziera się do mieszkań, co 
stanowi udrękę dla osób niepalących. Część palaczy pali papierosy również na balko-
nach i nie bacząc na innych wyrzuca niedopałki na zewnątrz.
 Zapalając kolejnego papierosa przed czyimiś drzwiami zastanówmy się, czy 
w mieszkaniu obok nie przebywa dziecko czy osoba chora, którym bierne wdychanie 
dymu papierosowego na pewno nie wyjdzie na dobre.

 W obrębie Administracji nr 3 oprócz prac wykonanych zgodnie z zatwierdzonym planem remontów  
na rok 2014, zostały także wykonane dodatkowe prace, a mianowicie:
- wymiana rury spustowej przy ul. Skłodowskiej 2 i 4;
- spawanie instalacji gazowej w pionach i poziomach po przeglądach instalacji gazowej;
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych, montaż nasad kominowych na dachu, stanowiących 

podstawę prawidłowego funkcjonowania przewodów wentylacyjnych i spalinowych;
- wymiana izolacji szczeliny dylatacyjnej przy ul. Skłodowskiej 21;
- usunięcie schodów terenowych przy ul. Dehnelów 4, 6, 8;
- wymiana rynny, wykonanie obróbek blacharskich, uszczelnienie naroża pod sidingiem przy ul. Powstańców Śl. 1;
- wymiana pękniętej szyby w oknie przy ul. Skłodowskiej 5;
- wyprofilowanie krawężnika na parkingu przy ul. Skłodowskiej 19;
- renowacja terenu zielonego, wykonanie klombów, montaż obrzeża przy ul. Powstańców Śl. 2-8;
- zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych przy ul. Dehnelów 5 i Skłodowskiej 2-8;
- likwidacja niesprawnych urządzeń zabawowych i piaskownic;
- odprowadzenie wody deszczowej z rury spustowej do kanalizacji przy ul. Skłodowskiej 2-8;
- wymiana odcinków pionów wodno-kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych;
- usuwanie zjawisk zawilgocenia występującego w mieszkaniach;

- Piwnica to nie magazyn -

- Palenie tytoniu -

- Prace na osiedlach Administracji nr 3 -

Zofia Groszek - Kierownik Administracji nr 1 i 2
Aleksandra Banasiak - administrator (Adm. 1)
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- udrażnianie pionów i poziomów kanalizacyjnych wg potrzeb;
- wymiana zaworów wodnych w kuchni i łazience;
- uszczelnianie lub wymiana części elementów instalacji gazowej;
- wymiana zaworów gazowych;
- wymiana wkładek w drzwiach wejściowych do piwnic;
- wymiana lub przeczyszczanie niesprawnych wodomierzy;
- wymiana części instalacji elektrycznej – przewodów, opraw, wyłączników itp. w klatkach schodowych 

i piwnicach;
- wymiana lub naprawa zamków, regulacja lub wymiana samozamykaczy w drzwiach wejściowych do budynków.
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wywóz odpadów segregowanych

Harmonogram wywozu odpadów segregowanych w zasobach Administracji nr 3: 

•	 Powstańców Śl. 8, Powstańców Śl. 9, Powstańców Śl. 32:
plastik – poniedziałek i piątek 
szkło – czwartek
papier – wtorek
•	 Skłodowskiej 10, Skłodowskiej 21:
plastik – poniedziałek i piątek
szkło – czwartek
papier – wtorek
•	 21-Listopada 18:
plastik – poniedziałek i piątek
szkło – czwartek
papier – wtorek
•	 Dehnelów 4, Dehnelów 5:
plastik – poniedziałek i piątek 
szkło – czwartek
papier – wtorek

•	 Górnicza 5-7, Górnicza 38:
plastik – poniedziałek w tygodniach nieparzystych
szkło – czwartek w tygodniach nieparzystych
papier – wtorek w tygodniach nieparzystych
•	 Miła 8 i 10:
plastik – poniedziałek i piątek
szkło – czwartek
 papier – wtorek
•	 Tulipanów 1, Jaśminowa 1-9:
plastik – poniedziałek i piątek 
szkło – czwartek 
papier – wtorek

Agata Sojska - administrator (Adm. 3)

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że posiada wolny lokal użytkowy w pawilonie 
EDEN przy ul. 35-Lecia PRL 1 A  w Czeladzi na 1 piętrze, o powierzchni 383,42 m2  

(po lokalu gastronomicznym). Zainteresowanych najmem prosimy o kontakt z biurem CzSM 
przy ul. Kombatantów 4, pok. nr 12 i 13 lub pod numerem tel. 32 265-10-16 wew. 37 i 35.  

Najemca będzie wyłoniony w drodze przetargu.
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11. 40 lat minęło...

 Weekend 4 i 5 października upłynął pod znakiem jubileuszy. 40-lecie swojego istnienia obchodziła Czeladzka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, natomiast 30 urodziny miał Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”. 

 - Początki zapewne były trudne, ale w miarę upływu czasu, Spółdzielnia się rozwijała. Jesteśmy obecnie prężnie 
działającą instytucją. Będziemy robić wszystko, by na naszych osiedlach dobrze się żyło i mieszkało. – podkreśla Anna Socha, 
wiceprezes CzSM, podczas wywiadu udzielonego dla Telewizji Telpol.

 Podobnego zdania są członkowie Spółdzielni.

 - Były to dobra lata zarówno dla spółdzielców, jak i samej Spółdzielni. Są ta również piękne lata dla SDK „Odeon”. 
Jestem pod wrażeniem pracy Zarządu CzSM. – mówiła Wanda Krupa, mieszkanka Czeladzi.

 4 października w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi odbył się uroczysty Koncert Jubileuszo-
wy. Wzięli w nim udział przedstawiciele instytucji i firm związanych z Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową, jej pracow-
nicy oraz członkowie. Był to wieczór wspomnień, wielu wzruszeń oraz gratulacji.

  Wśród publiczności znaleźli się m.in. posłowie 
na Sejm RP – Beata Małecka-Libera, Waldemar Andzel,  
Jarosław Pięta, wicemarszałek województwa śląskiego  
Kazimierz Karolczak, starosta powiatu będzińskiego 
Krzysztof Malczewski, burmistrz Miasta Czeladź Teresa 
Kosmala i zastępca burmistrza Teresa Wąsowicz. Koncert 
poprowadziła kierownik SDK „Odeon” Agata Biesiadec-
ka. Patronat medialny nad imprezą objęli: Polskie Radio  
Katowice, Dziennik Zachodni, Nasze Miasto, Echo Cze-
ladzi, Moja Czeladź, a także telewizja internetowa Telpol. 
Współpracą redakcyjną objęło koncert radio RMF Classic. 

 Podczas uroczystości wiceprezes CzSM Anna Socha, przewodnicząca Rady Nadzorczej Renata Malinow-
ska oraz sekretarz Rady Nadzorczej Andrzej Rogalski wręczyli statuetki „Przyjaciel Kultury”. Laureatami zostali: Mia-
sto Czeladź, Starostwo Powiatowe w Będzinie, Klub Rodów Czeladzkich, Koło Osób Niepełnosprawnych „Przyjacie-
le”, Chór Seniorów „Orfeusz”, Biuro Podróży IwTravel, Pałac Saturna Termy Rzymskie oraz Polskie Radio Katowice.  
Super statuetkę otrzymali Halina i Aleksander Teliga za 
prowadzenie przy SDK „Odeon” pierwszej prywatnej 
operowej szkoły gwiazd, co skutkuje częstym goszcze-
niem na deskach sali teatralnej śpiewaków operowych 
scen muzycznych. Ciepłe słowo skierowano również do 
Danuty Kmiecik, długoletniego kierownika SDK „Ode-
on”. Wręczono także statuetki dla firm współpracujących  
z Czeladzką Spółdzielnią Mieszkaniową. Uhonorowani 
zostali: firma Uniqa, Sponsor Plus oraz P. W. Viva. 
Podziękowanie skierowano także do firmy Bogmar. 
 
 Nie brakowało muzycznych upominków. Pod-
czas gali zaprezentowali się uczestnicy zajęć wokalnych 
i instrumentalnych prowadzonych w SDK „Odeon” wraz  

z instruktorami: Edytą Rusak i Mateuszem Bodziewskim.  
Zaśpiewał także tenor Maciej Komandera, który współpracuje  
z wieloma teatrami operowymi w Polsce i za granicą. Akom-
paniowała mu pianistka Halina Teliga. Niespodzianką dla  
publiczności był również występ orkiestry dętej Policji.

 Uwieńczeniem wieczoru był recital znakomitej  
aktorki i piosenkarki Ewy Błaszczyk, która swoim koncertem 
zachwyciła wszystkich zebranych. 

   Imprezą towarzyszącą był niedzielny wernisaż  
wystawy „Na przełomie”, której kluczem było spotkanie arty-

Super statuetkę otrzymała Halina Teliga.

Słowa podziękowania skierowano do długoletniego 
kierownika SDK „Odeon” - D. Kmiecik

Koncert poprowadziła kierownik SDK „Odeon”  
Agata Biesiadecka
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stów wystawiających swoje dzieła w SDK „Odeon” w ciągu 30 lat. W jednym miejscu można było zobaczyć zarówno rysu-
nek, malarstwo, rzeźbę, ceramikę, grafikę, fotografię, a nawet krótkometrażowy film. Wernisaż poprzedziła krótka część  
 artystyczna, w której zaśpiewały uczestniczki zajęć wokalnych, a także Wiktoria Iwanow-
ska – artystka wystawiająca swoją pracę podczas wystawy. Na koniec zaśpiewał Miro Witek, przez 
lata związany z SDK „Odeon”.  Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na obchody Jubileuszu. Dobre słowo  
z Państwa strony, które otrzymaliśmy po uroczystościach, jest dla nas najlepszą nagrodą oraz motywacją do dalszej pracy.

Ewa Błaszczyk podczas recitalu Artyści, których prace można podziwiać  
w galerii SDK „Odeon”

Magdalena Łabądź - inspektor ds. społeczno-kulturalnych
Anna Niziurska - inspektor ds. społeczno- wychowawczych

- OGŁOSZENIE -
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą, 
położone w Czeladzi przy:

•	 ul. Dehnelów 35 o pow. 78 m2
•	 ul. Szpitalna 8 – parter – stoisko handlowe o pow. 19,30 m2
•	 ul. Szpitalna 9 – parter – stoisko handlowe o pow. 22,00 m2
•	 ul. Szpitalna 9 – parter – stoisko handlowe o pow. 12,00 m2
•	 ul. Pola 8 E o pow. 31,00 m2
•	 ul. 35-Lecia PRL 1 A o pow. 19,39 m2 
•	 os. Dziekana 2 B o pow. 11,90 m2
•	 os. Dziekana 4 A o pow. 12,00 m2
•	 os. Dziekana 3 D o pow. 11,00 m2
•	 os. Dziekana 10 A o pow. 12,20 m2
•	 os. Dziekana 3 F o pow. 8,40 m2

•	 ul. Orzeszkowej 14 B o pow. 69,10 m2

 Ponadto posiadamy do wynajęcia wolne miejsca parkingowe przy ul. Kombatantów 4 oraz powierzchnie rekla-
mowe na elewacjach budynków w zasobach Spółdzielni.

 Szczegółowych informacji można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4, pokój nr 12 i 13 lub pod 
numerem tel. 32 265-10-16, 32 265-10-22 wew. 37 lub 35. Lokale można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Podczas koncertu wystąpił także Maciej Komandera.Agata Biesiadecka - kierownik SDK „Odeon”, Zygmunt Kopczyński - 
Prezes CzSM oraz Alicja Siudziak - kustosz wystawy
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12. wieśCi z sdk „odeon”

Magdalena Łabądź - inspektor ds. społeczno-kulturalnych
Anna Niziurska - inspektor ds. społeczno-wychowawczych

- Sezon kulturalny rozpoczęty -

- Niedzielny Teatr dla Najmłodszych -

 20 września zainaugurowaliśmy kolejny sezon arty-
styczny. W tym roku na tę okazję przygotowaliśmy coś specjal-
nego. W tym dniu mieszkańcy Czeladzi mieli niepowtarzalną 
okazję uczestniczyć w kinie plenerowym. Na dziedzińcu przed 
SDK „Odeon” wyświetlony został film. Wybór repertuaru odda-
liśmy w ręce widzów. W sierpniu na naszej stronie internetowej 
pojawiła się ankieta, w której można było oddać głos na wybrany tytuł. Mieszkańcy zdecydowali, że wyświetlony zostanie 
film pt. „Sekretne życie Waltera Mitty”. 

Cieszymy się, iż mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy dopisali i wspólnie obejrzeli seans.

 28 września aktorzy Impresariatu Artystycznego „Skrzat” z Krakowa po raz kolejny zabrali dzieci w magiczny 
świat bajek i teatru. 

 Tym razem mali widzowie przenieśli się razem z główną bohaterką aż cztery mile za piec, po to, by odna-
leźć ukochaną lalkę. Przeżyli przy tym wiele przygód. Dzieci mogły także zadebiutować w roli prawdziwych aktorów!  
Dla większości z nich były to pierwsze kroki na prawdziwej scenie. 

 Na kolejne spotkanie z cyklu Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych zapraszamy 7 grudnia. Odbędzie się wtedy 
spektakl pt. „Zimowe igraszki”, a także spotkanie dzieci z Mikołajem.
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13. ogłoszenia drobne

1. Przeprowadzki, tel. 518-670-369

2. Remonty mieszkań, tel. 518-670-369

3. Język niemiecki - korepetycje, nauczanie na różnych poziomach, przygotowanie do matury i innych egzaminów, 

tel. 510-254-300, (32) 265-35-59.

 Zachęcamy Państwa do zamieszczania w Biuletynie CzSM ogłoszeń oraz reklam. Biuletyn będzie wydawany co 

najmniej 4 razy w roku w nakładzie 5800 egzemplarzy.

Ceny zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia podajemy Państwu poniżej:

•	za całą stronę - cena 900 zł netto + VAT

•	za pół strony - cena 500 zł netto + VAT

•	za 1/4 strony - cena 300 zł netto + VAT

•	za 1/8 strony - cena 160 zł netto + VAT

•	za 1/16 strony - cena 100 zł netto + VAT

Ogłoszenia drobne dla członków Spółdzielni płatne 1,00 zł/słowo, a dla pozostałych osób 1,50 zł/słowo + VAT.

Reklamę i ogłoszenia drobne składać można: 

•	w Spółdzielczym Domu Kultury „ODEON” w Czeladzi;

•	w Kancelarii CzSM;

•	w poszczególnych administracjach.

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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