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Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
 41-250 Czeladź 
ul. Kombatantów 4 
NIP 625-001-03-91 
Nr telefonu: (32) 265 10 16, (32) 265 10 22 
Sekretariat: wewn. 22 
Kancelaria: wewn. 25 
Dział finansowo-księgowy: wewn. 32 
Sekcja członkowska: wewn. 33 
Dział opłat i windykacji: wewn. 28, 29 
Dział eksploatacji gospodarki mieszkaniowej
i lokalami użytkowymi: wew. 42, 43
Dział remontów i konserwacji: wew. 45
Pogotowie awaryjne: 609-209-493
Godziny pracy Spółdzielni 
Poniedziałek: 7.30 – 16.30 
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30 
Piątek: 7.30 – 14.30  

Spis treści:

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedlowa 
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa 
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego 
(32) 265 18 65 Osiedle Musiała 
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana 
Samorząd - samorzad@czsm.czeladz.pl 
Kancelaria - kancelaria@czsm.czeladz.pl 
Media - media@czsm.czeladz.pl 
Mieszkania - mieszkania@czsm.czeladz.pl 
Lokale użytkowe - lokuzytk@czsm.czeladz.pl
Dział Techniczny - techniczny@czsm.czeladz.pl 
Dział opłat i windykacji - czynsze@czsm.czeladz.pl 
Główny Księgowy - ksiegowosc@czsm.czeladz.pl
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Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w godzinach 16.00 – 17.00.
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2. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA OSIEDLU PIŁSUDSKIEGO
 Dobiegają końca prace termomodernizacyjne 15-stu budynków na osiedlu Piłsudskiego. Uciążliwości 
związane z wykonywaniem prac polegające na hałasie, rusztowaniami za oknami czy zapyleniem powoli się kończą. 
Oczom mieszkańców ukazują się natomiast estetyczne, odnowione elewacje. Kolejnymi odczuwalnymi efektami, 
które ujawnią się w dłuższej perspektywie będą mniejsze rachunki za ogrzewanie oraz większy komfort użytkowania 
budynku.

 W przeprowadzonym w kwietniu 2015 r. sondażu opinii publicznej „Energooszczędność w moim domu” 74% 
respondentów wskazało termomodernizację (rozumianą jako ocieplenie ścian, fundamentu i dachu) jako działanie, które 
może przynieść największe oszczędności finansowe.  Wyobrażenia te zgadzają się ze stanem faktycznym ponieważ ponad 70% 
energii pobieranej na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa domowego, to energia potrzebna do ogrzania budynku. Po 
wykonaniu termomodernizacji przeprowadzona będzie kompleksowa regulacja instalacji centralnego ogrzewania. Regulacja 
ma na celu dostosowanie mocy cieplnej instalacji grzewczej do nowych parametrów technicznych budynku. Kolejnym krokiem 
Zarządu będzie podjęcie działania w celu zmniejszenia mocy zamówionej w firmie „TAURON”, co przyniesie oczekiwany 
efekt ekonomiczny w postaci zmniejszonej opłaty za ciepło.

1. TERMOMODERNIZACJA NA OS. DZIEKANA
 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła prace związane z przygotowaniem kompleksowej 
termomodernizacji 12 budynków mieszkalnych na osiedlu Dziekana. Została podpisana umowa na opracowanie 
niezbędnej dokumentacji. Planowane wykonanie prac budowlanych przewidziane jest na rok 2016.
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3. WAŻNIEJSZE PRACE REMONTOWE WYKONANE W 2015 ROKU NA ADMINISTRA 
   CJACH NR 1 i 2

Ponadto po zakończeniu robót budowlanych nastąpi ograniczenie do minimum nakładów na remonty, podwyższenie standardu 
użytkowego budynków i wartości rynkowej mieszkań.

 Mijający rok 2015 okazał się rokiem intensywnych prac remontowych na administracjach nr 1 i 2. Wykonano 
szereg prac, które poprawiły funkcjonalność i walory techniczne budynków znajdujących się w naszych zasobach. Podczas 
prowadzenia prac, lokatorzy i spółdzielnia zmierzyła się z niejednym problemem. Często dochodziło do różnicy zdań 
i wymiany poglądów ale gdzie drwa rąbią tam i wióry lecą. Ostatecznie bilans przeprowadzonych remontów można uznać 
za jak najbardziej pozytywny. Możliwość wykonania tak dużego zakresu prac wynikała w dużej mierze z faktu pozyskania 
dobrych cen  w postępowaniach przetargowych. Informujemy również, że intensywność prowadzonych prac w kolejnych 
latach nie zmaleje, zamierzamy utrzymać obecne tempo. Poprawa komfortu mieszkania w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej będzie nadal jednym z priorytetów naszych działań. Poniżej przedstawiamy zestawienie prac remontowych, 
które wykonane zostały w mijającym 2015 roku.

ADMINISTRACJA NR 1

Oświetlenie LED Remonty balkonów na wysokich budynkach
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Remonty balkonów na niskich budynkach: łącznie 42 sztuki Wymiana pionów wod-kan: łącznie 35

Malowanie klatek schodowych  Wymiana okien piwnicznych: łącznie 80 szt.

Wymiana okien na klatkach schodowych: łącznie 140 szt.  Wymiana drzwi

Inne prace remontowe m.in.

- izolacja ścian piwnicznych:
Wojkowicka 1 i 5 oraz Spółdzielcza 20
- remont kominów: 
Szpitalna 36
- wymiana orynnowania: 
Szpitalna 32
- wykonanie naprawy balustrad schodowych: 
Miasta Auby 2,4,6,8,10,12
- wykonanie szlabanów: 
Szpitalna 21, 23
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ADMINISTRACJA NR 2

Remonty balkonów na niskich budynkach: łącznie 124 
sztuki. 

Wymiana pionów wod-kan: łącznie 47 szt.

Wymiana zaworów podpionowych na instalacji co: łącznie 
178 szt.

Wymiana drzwi wewnętrznych w budynkach: na całym 
osiedlu  – 95 szt.

Malowanie klatek schodowych: łącznie 33 szt. Wymiana okien na klatkach i w suszarniach:  łącznie 157 szt.

Inne prace remontowe:
nowe instalacje domofonowe – wykonano w ilości 13 szt.
wykonanie miejsc parkingowych 35 Lecia 14, 16 i 18
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4. SZLABANY NA OSIEDLU OGRODOWA                           
Uwaga szlabany na osiedlu Ogrodowa od połowy stycznia 2016 r.

 Zakończyły się prace polegające na montażu szlabanów na parkingu położonym przy budynkach Szpitalna 21 i 
23. Administracja planuje zamknąć wjazd na parking w drugiej połowie stycznia. Do tego czasu mieszkańcy będą mieli 
możliwość przyzwyczajenia się do obecności szlabanów w nowym miejscu. Kierowcy mogą składać wnioski o wydanie pilota 
wg „Regulaminu korzystania z parkingu przy ul. Szpitalnej zlokalizowanego na działce Nr 272/20 stanowiącego mienie 
spółdzielni przeznaczone do wspólnego korzystania”, wg wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu. Posiadanie pilota 
nie stanowi gwarancji wolnego miejsca do parkowania, a jedynie możliwość pozostawienia pojazdu na terenie parkingu w 
przypadku wolnego miejsca. Piloty będą wydawane od 7 stycznia 2016 roku, na podstawie złożonego wniosku i zaksięgowanej 
wpłaty na koncie. Mieszkańcy nie będą ponosić dodatkowych, stałych opłat miesięcznych za użytkowanie parkingu. Wszelkich 
informacji udziela Administracja Nr 1 przy ul. Szpitalnej 9.

Nr konta bank PKO BP na które można dokonywać wpłat: 83 1020 2498 0000 8202 0530 4441

5. WAŻNIEJSZE PRACE REMONTOWE NA ADMINISTRACJACH NR 3 I 4                    

ADMINISTRACJA NR 4

 Od stycznia do listopada Administracja nr 4 wykonała bardzo dużą ilość prac zarówno z planu remontów jak i robót 
awaryjnych nie ujętych w planie.
Wykonane roboty :
- Wymiana pionów instalacji zwu, cwu, cyrkulacji i kanalizacji w ilości - 31szt.
- Wymiana poziomów zwu, cwu i cyrkulacji w piwnicach w ilości - 26 szt.
- Kapitalny remont tarasów przy ul. W. Pola i E. Orzeszkowej w ilości - 23 szt.
- Częściowy remont tarasów j.w w ilości - 12 szt.
- Wykonano nowe chodniki przy ul. Konopnickiej 4 i Spacerowej 17.
- Wykonano nową instalację odgromową na budynkach Spacerowa 9-11, 13-15, 27 Stycznia 14-16-18.
- Dokonano likwidacji zapadliska w drodze osiedlowej przy ul. Dziekana 1 - 2.
-Wymieniono kanalizację deszczową przy budynku na ul. 27 Stycznia 14-16-18.
- Wykonano przebudowę, udrożnienie i uszczelnienie przewodów wentylacyjnych w bud. Spacerowa 17.
- Docieplono kominy na budynkach Dziekana 6A,B,C, 7A,B,C,D, 8E,F, 9 A, 11 A, 12A.
- Wymieniono balustrady balkonowe zagrażające bezpieczeństwu użytkowania przy ul. Dziekana 7A/1 oraz 11D/40.
- Docieplono stropodachy w budynkach Dziekana 4G, Norwida 2B, 6B, 8A, 12B, 17A.
- Zamontowano nasady kominowe typu ONK zgodnie z zaleceniami Zakładu Kominiarskiego na budynkach: Dziekana 1, 
2 oraz 6 w ilości 16 szt.
- Zrefundowano część kosztów za wymianę około 140 szt. okien wymienionych przez użytkowników mieszkań.
- Dokonano wymiany rynien i rur spustowych w ilości 5 szt. w budynkach przy ul. Norwida.
- Wykonano doszczelnienia szczelin elewacyjnych zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru.
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6. WIEśCI Z DZIAŁU OPŁAT I WINDYKACJI

- Do końca roku zostanie zlecone wycięcie 18 szt. drzew na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego.
Dodatkowo wykonano dużą ilość drobnych prac awaryjnych typu : spawanie balustrad balkonowych, udrażnianie rynien i rur 
spustowych, likwidacja przecieków do mieszkań, przetykanie kanalizacji, wymiana zaworów odcinających w mieszkaniach, 
naprawa oświetlenia w lokalach mieszkalnych i na kl. schodowych, wymiana elektrozamków, samozamykaczy do drzew i itp.

ADMINISTRACJA NR 3

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym w zasobach Administracji Nr 3 w dalszym ciągu trwa realizacja prac z planu 
remontów na 2015 r.  Został zakończony remont balkonów przy ul. Dehnelów 4 i 8. Wykonano remont chodników przy 
sześciu budynkach przy ul. Skłodowskiej i Powstańców Śląskich. Firma ESPRI przystąpi do dalszych remontów chodników 
przy ul. Dehnelów 11 i 13. Zrealizowano również pace związane z remontem instalacji elektrycznej w dwudziestu klatkach 
schodowych w budynkach położonych przy ul. Powstańców Śląskich, Dehnelów, Skłodowskiej. Trwają prace 
związane z remontem balkonów na nieruchomości Nr 29 (zakończono remont balkonów na nieruchomości Nr 30). Obecnie 
wykonywane są prace związane z remontem schodów wejściowych do klatek schodowych przy ul Powstańców Śląskich 26-32, 
przy ul. Górniczej 11, 13, 15. Trwa również naprawa belek nośnych schodów wejściowych przy ul. Powstańców Śląskich 1-7.  Przy 
ul. Miłej 8 i 10 niebawem zakończą się prace związane z wymianą wykładziny na klatkach schodowych. W klatce schodowej 
przy ul. Powstańców Śląskich 28 wykonano docieplenie stropodachu. Firma KAMI rozpoczęła malowanie klatek 
schodowych. W ramach prac awaryjnych został wymieniony łazienkowy pion wodno- kanalizacyjny  przy ul. Skłodowskiej 
13 oraz częściowo kuchenny pion wodno- kanalizacyjny przy ul. Powstańców Śląskich 20.  Została naprawiona instalacja 
odgromowa w pięciu budynkach osiedla  Przy ul. Jaśminowej 5, 7 zakończono naprawę elewacji budynku oraz remont balkonów. 

Zobacz swoje konto opłat 

 Dział Opłat i Windykacji przypomina o możliwości założenia modułu e-bok, który umożliwi państwu podgląd salda 
roku bieżącego w podziale na miesiące z uwzględnieniem naliczeń i wpłat. Natomiast zakładając moduł korespondencja 
seryjna będziecie państwo otrzymywać drogą e-mail zmiany dotyczące wysokości opłat za lokal mieszkalny oraz okresowe 
rozliczenia wody i centralnego ogrzewania. Obecnie z tej formy komunikacji ze Spółdzielnią korzysta 251 użytkowników. 
Zasady dostępu do ww. modułów znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce E-BOK.
Biorąc pod uwagę, iż nie wszyscy z państwa posiadacie dostęp do Internetu, proponujemy założenie hasła na telefon, które 
umożliwi bezpieczny kontakt drogą telefoniczną. W celu założenia hasła na telefon wystarczy udać się osobiście 
z dokumentem stwierdzającym tożsamość do właściwej administracji lub do siedziby Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przy ul. Kombatantów 4, pokój 22 i wypełnić odpowiedni druk. 

Uzgodnij swoje konto opłat

 Miesiąc październik każdego roku to okres, w którym otrzymujecie państwo informacje o saldzie opłat za lokal 
mieszkalny. O tym, że warto przynajmniej raz w roku uzgodnić saldo opłat nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wiedzą 
o tym zwłaszcza osoby, które były pewne, że wszystko płacą prawidłowo, a otrzymały saldo niedopłaty i dopiero w trakcie 
wyjaśnienia okazało się, że niezgodność powstała na drodze „klient-bank”. Warto sprawdzić, czy saldo opłat nie stanowi 
zaległości, a jeśli tak, to jak najszybciej ją spłacić, gdyż konsekwencją w przypadku opóźniania wpłat są odsetki. Za dzień 
zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółdzielni.
Ponieważ informacja o saldach zbiega się z rozliczeniami centralnego ogrzewania, pragniemy zwrócić uwagę, że jeśli saldo 
opłat stanowi zaległość, a z rozliczenia wystąpi nadpłata, to w pierwszej kolejności zaliczana jest na zadłużenie z odsetkami. 
Przypominamy, że zadłużenie można uregulować  w miesięcznych ratach ustalając ich wysokość w Dziale opłat i windykacji, 
pokój nr 23, ul. Kombatantów 4.

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji
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7. INfORMACJA O ROZLICZENIU KOSZTÓW CIEPŁA                           

8.  CHODNIKI CZYLI MIEJSCA PRZEZNACZONE DLA RUCHU PIESZYCH

 Zdawać by się mogło, że już wszyscy mieszkańcy naszej Spółdzielni wiedzą jakie składniki obejmują koszty opłat 
za ciepło. Cena tych opłat nie jest mała. Opłata za ciepło składa się z dwóch składników. 
W uproszczeniu – składnik stały jako opłata za zamówioną moc cieplną /MW/, koszty stałe przesyłu oraz składniki zmienne 
jako opłaty za zużyte ciepło /GJ/ plus koszty zmienne przesyłu i opłaty za nośnik. Składnik stały taryfy wyraża opłatę za 
gotowość dostarczenia ciepła, składnik zmienny to opłaty za faktycznie pobrane ciepło.
 Rozliczenie kosztów odbywa się indywidualnie dla węzła cieplnego budynku lub grupy budynków zasilanych 
z danego wymiennika. Na poziomie węzła mierzone jest ciepło dostarczane do całej nieruchomości przynależącej do węzła, 
określane są też wszystkie koszty na podstawie wskazań liczników ciepła i faktur wystawionych przez dostawcę.
Warto tutaj podkreślić, że Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako odbiorca nie ma żadnego wpływu na kształtowanie 
cen ciepła ustalanych wg obowiązujących na zmonopolizowanym rynku, taryf. Ceny są zatwierdzane przez Urząd Regulacji 
Energetyki. Dostawca ciepła – Tauron Ciepło sp. z o.o. kilkakrotnie  w ciągu roku podnosi ceny, co w jakimś stopniu zwiększa 
nieprzewidywalność kosztów. Dodatkowo informujemy, że w okresie od lipca do października b.r. tj. w obecnym sezonie 
grzewczym - nastąpił wzrost cen na poziomie ok. 3% w stosunku do cen obowiązujących na koniec poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. W perspektywie sezonu grzewczego 2015/2016 jest wysoce prawdopodobne, że ceny ciepła sieciowego 
będą nadal wzrastały.
Na nieprzewidywalność kosztów ma wpływ nie tylko cena ale również struktura zużycia, jak również rzeczywiste warunki 
pogodowe.
 Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2014/2015 dokonano na podstawie Regulaminu 
w sprawie: określana indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej dla celów c.o. i c.c.w w zasobach Czeladzkiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W okresie od 1.07.2014 do 30.06.2015 r. koszty centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych 
wyniosły 8.929.120,52 zł i były wyższe w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego o 348.786,35 zł. 

 
Poniżej prezentujemy dodatkowe dane dotyczące sezonu rozliczeniowego 2014/2015, przedstawiające strukturę rozliczeń w 
przedziałach wartościowych. 

zakres wartościowy /zł/ Adm 1 Adm 2 Adm 3 Adm 4
NIEDOPŁATA POWYŻEJ 1000 zł 36 10 10 6 10
NIEDOPŁATA  500 – 999,99 zł 75 19 11 13 32
NIEDOPŁATA DO 499,99 zł 860 181 97 174 408
NADPŁATA POWYŻEJ 500 zł 570 121 172 130 147
NADPŁATA DO 499,99 zł 3976 1024 911 988 1053

ilość 
rozliczeń /

szt/

  Od września rozpoczęły się prace remontowe polegające na wymianie zniszczonych chodników przy budynkach na 
ul. Skłodowskiej 11-19, Skłodowskiej 27-33, Powstańców Śląskich 10-32, Powstańców Śląskich 9-15. W końcu coś się ruszyło 
w tym zakresie. Trochę wypiękniało to nasze osiedle, w końcu widać, że wpłacane pieniądze na fundusz remontowy mają 
swoje odzwierciedlenie.
 Dlatego jakież było moje zdziwienie, kiedy osoby które od dłuższego czasu zwracały uwagę na brzydkie, zaniedbane, 
dziurawe chodniki natychmiast po ich remoncie zaczęły wykorzystywać je jako drogę służącą im za podjazd pod klatkę 
schodową w celu wniesienia swoich codziennych zakupów.
Takie traktowanie dopiero co położonej nowej kostki brukowej spowoduje jej szybką degradację. Chodnik to jak z definicji 
wynika wyznaczone miejsce dla ruchu pieszych.
 Dlatego nasuwa się pytanie – po co remontować, kiedy sami nie szanujemy swoich pieniędzy?
Niech będzie brzydko, niech będą dziury, a my łammy sobie nogi na naszych rozjeżdżonych chodnikach za nasze pieniądze 
pod warunkiem, że pretensje będziemy mieli sami do siebie.

Mieszkaniec osiedla Musiała 
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9. RÓWNOLEGŁA RÓWNA JAK STÓŁ, ALE ....

 Rozpoczęty od podstaw remont ul. Równoległej ucieszył wielu mieszkańców osiedla im. J. Piłsudskiego tym bardziej, 
że przez 35 lat tylko „łatano” dziury lub wymieniano fragmentami skruszony asfalt.
Trzeba bowiem wiedzieć, że kilkuset mieszkańców codziennie wyjeżdża, wjeżdża na osiedle korzystając ulicy Równoległej 
również wielokrotnie. Oprócz nich jeżdżą po niej zaopatrzeniowcy: sklepów, przedszkola, szkoły, firm firmy przewozowe, 
nauczyciele, rodzice dowożący dzieci do Przedszkola nr 9, do Szkoły Podstawowej nr 3 pacjenci przychodni, pracownicy 
różnych służb w tym oczyszczania (dużymi samochodami), goście naszych rodzin. Finał prac na ulicy Równoległej jednak 
zaskoczył większość i wielu wymienionym osobom utrudnił życie. Zapyta ktoś dlaczego?
 Ulica Równoległa z dwukierunkowej od sklepu MIX „w górkę” stała się jednokierunkową, co spowodowało że:
1. wyjeżdżający z osiedla mieszkańcy, w szczególności z ulicy 35-lecia PRL, spod Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola 
nr 9, przychodni, zgodnie z oznakowaniem muszą jechać w prawo „pod górkę”, nadrabiając ok. 1 km za każdym razem, jeśli 
oczywiście chcą się dostać do ul. ks. St. Staszica, z której przez krótki odcinek Legionów (przy budynku misjonarzy) wjechali 
na ulicę Równoległą by dojechać do celu lub ...
2. przy wyjeździe z dolnej części ulicy 35-lecia PRL (przy bloku nr 3) za „Edenem” skręcić w lewo na parking, przejechać 
przez niego i wjechać na krótki dwukierunkowy odcinek ul. Równoległej (przy sklepie MIX) aby dojechać do ul. Legionów 
i do ul. ks. St. Staszica.
 Czyli jakieś wyjście jest, aby nie nadrabiać drogi, nie tracić czasu i paliwa. Jednak w praktyce poskutkowało to:
a/ natężeniem ruchu na parkingu przy „Edenie”, szczególnie w godzinach szczytu (o „stłuczkę” wtedy nietrudno),
b/ trudnościami w zaparkowaniu pojazdów zaopatrzenia „Lewiatana” ,
c/ zawężenie przejazdu przez dostarczające towar zaparkowane pojazdy zaopatrzenia „Lewiatana” i tworzeniem się zatorów
d/ trudnościami klientów w zaparkowaniu i wyjazdu z parkingu,
e/ „ukaraniem” mieszkańców górnej części ul. 35-lecia PRL, którzy nie mogą skorzystać z dojazdu ul. Równoległą do sklepów, 
do apteki, do przychodni, do szkoły czy przedszkola, tylko muszą jechać „na około” przez ruchliwą ul. Legionów,
f/ wydłużeniem dojazdu dla powracających na osiedle mieszkańców i wszystkich zainteresowanych, wymienionych na wstępie 
od strony os. Musiała bowiem muszą dopiero przy budynku misjonarzy, z ul. Legionów skręcić w ul. Równoległą by jedynym 
z tej strony wjazdem dojechać na osiedle (dotyczy to w szczególności górnej części ul. 35-lecia PRL oraz ulicy Składkowskiego, 
do której wjazd jest w połowie ul. Równoległej). 
g/ koncentracją ruchu samochodowego w okolicy parkingu przy „Edenie”
h/ zintensyfikowaniem eksploatacji powierzchni parkingu przy „Edenie” 
a przede wszystkim
i/ utrudnieniem i zagrożeniem dla pieszych, wśród nich dla wielu osób starszych, rodziców z dziećmi – na i w okolicy 
parkingu przy „Edenie”.

Jeśliby zgodzić się z powyższymi argumentami, jak zatem rozwiązać nabrzmiałe problemy i usunąć trudności codziennego życia?

Przede wszystkim przywrócić na ul. Równoległej ruch dwukierunkowy !

Ponadto:

1. podjąć rozmowy z zarządcą budynków pokopalnianych aby – jeśli to możliwe – miejsca postojowe usytuować wzdłuż ul. 
Równoległej po lewej stronie jadąc „od dołu”,
2. podjąć rozmowy z CzSM, której teren graniczy z ul. Równoległą, by wspólnie rozwiązać powstałe problemy. 
 
 Tutaj trzeba dodać, że dojazdy do Przedszkola nr 9, Szkoły Podstawowej nr 3 leżą w gestii miasta i są „wąskim 
gardłem’ wśród naszego osiedla. „Wcinają się” one w organizm osiedla CzSM, a zatem rozmowy i współpraca z Zarządem 
w kontekście ich poszerzenia, dwukierunkowości wydają się zasadne, nawet pilne, by ułatwić życie mieszkańcom, interesantom 
dojeżdżającym do szkoły i przedszkola, do przychodni. Najwyższy czas by po 35 latach rozwiązać i te bolączki! Słyszałem, 
że Zarząd CzSM w najbliższym czasie podejmie rozmowy z władzami miasta, czego dobrych owoców życzę!

Mieszkaniec osiedla im. J. Piłsudskiego
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10. WIEśCI Z SDK „ODEON”

 Drugie półrocze w SDK „Odeon”  obfitowało jak zwykle w nowości, zajęcia etnologiczne czyli plastyczno-manualne, 
taneczne ale tym razem najnowsze techniki tańca i fitness to nowe i w okolicy niespotykane formy spędzania czasu dla 
naszych najmłodszych milusińskich, język angielski również się pojawił oraz zajęcia fitness i warsztaty manualne prowadzone 
przez nasze Koło Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele”. Nie obyło się oczywiście bez naszych imprez skierowanych tak 
dla dzieci czyli Inauguracja Sezonu Artystycznego z recitalem Katarzyny Posikaty i wernisażem prac artystów z Ogniska 
Pracy Pozaszkolnej Nr 1 w Sosnowcu, Teatrzyk Niedzielny dla Najmłodszych, bal na Halloween i wieczorek andrzejkowy, 
jak i dorosłych, jesteśmy już po Koncercie Pieśni Patriotycznych Grupy Forteca, Koncercie Pieśni Patriotycznych Zespołu 
„Orfeusz”, Wieczorze autorskim i wspomnieniach o Rotmistrzu Pileckim, 15-leciu Klubu Rodów Czeladzkich, Obchodach 
Dnia Osób Niepełnosprawnych, pomaganiu Św. Mikołajowi przy Motomikołajach dla dzieci z Domów Dziecka oraz Wigilii 
dla osób samotnych.
Rok 2016 to nowy okres w działalności SDK „Odeon”, zmiany w każdym sektorze podejmowanych wcześniej działań 
kulturalnych czy komercyjnych, zwrócenie się i otwarcie na większą współpracę z członkami Spółdzielni, Ośrodków Kultury 
i ludzi związanych z Kulturą przez duże „K”, wspieranie, promowanie i kształcenie lokalnych artystów.

  Przede wszystkim otwieramy się na kontakt bezpośredni z mieszkańcami całej Czeladzi, oczywiście 
z racji, iż „Odeon” jest Spółdzielczy pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni, ale dostępność naszych działań kulturalnych 
będzie dla wszystkich mieszkańców. Kultywujemy nadal nasze tradycyjne imprezy cykliczne i zaczynamy wprowadzać nowości. 
Do tej pory w naszych progach na proponowanych zajęciach i imprezach pojawiały się dzieci przedszkolne, szkolne i seniorzy. 
Chcemy więc przyciągnąć ludzi w tym środkowym przedziale wiekowym i młodzież, zaczniemy więc od tworzenia nowości 
jakiej do tej pory Czeladź nie miała: czyli teatr alternatywny z własnym repertuarem do tego szkolący młodzież licealną 
do pracy na scenie i wystawiający sztuki wykorzystując nasz zasób wychowanych aktorów na „odeonowskich” deskach 
teatralnych. Przymierzamy się do większej liczby koncertów bluesowych i balladowo-rockowych, kino studyjne i spotkania 
z ciekawymi, znanymi ludźmi z naszego środowiska i nie tylko.
Nie zamykamy się tylko w czterech ścianach, wychodzimy na osiedla, na wiosnę organizowane ma być kino plenerowe, festyny 
rodzinne promujące zabawę i edukację dla całych rodzin, programy na ferie zimowe i wakacyjne również się poszerzą o nowe 
propozycje. Cały czas szukamy coraz to nowych form jakie moglibyśmy mieszkańcom zaprezentować.
Kończymy rok 2015 i zaczynamy 2016 pełni optymizmu, pomysłów i wiary, że uda nam się dla wszystkich znaleźć i zaproponować 
coś ciekawego i godnego uwagi oraz zapewnić edukację i rozrywkę na najwyższym poziomie.

Ewa Ryłko 
inspektor SDK Odeon.

Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” – drugie półrocze
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11. LOKALE DO WYNAJĘCIA

 Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą. Lokale 
mogą być wynajęte na działalność handlowo-usługową lub jako pomieszczenia biurowe.
Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych lokali:

- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 19,30 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 16,02 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 43,01 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 14,23 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 13,52 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,83 -m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,98 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 56,39 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 31,40 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym –parter – 38,30 m2
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym 1 piętro – 41,81 m2
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2
- os. Dziekana 5 G – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 8,00 m2
- os. Dziekana 5 C – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,50 m2
- os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 11,00 m2
- os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 12,20 m2
- os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 8,40 m2
- ul. Orzeszkowej 20 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 67,90 m2
- ul. Orzeszkowej 14B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 69,10 m2

Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatantów 4, pokój 
nr 12 lub telefonicznie pod nr 32  265 10 22 wew. 37 

 
  W związku z rezygnacją w dniu 30.11.2015 r. Pani mgr Darii Purchała z Członkostwa w Radzie Nadzorczej, Rada 
Nadzorcza na stanowisko Zastępcy Przewodniczącej Rady Nadzorczej wybrała Pana Zbigniewa Kocota.

KADENCJA RADY NADZORCZEJ NA LATA 2015-2018

Krystyna Piwowarczyk – Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 Zbigniew Kocot  – Zastępca przewodniczącej Rady Nadzorczej

mgr inż. Zbigniew Baran – Sekretarz Rady Nadzorczej 
Andrzej Rogalski – Członek Rady Nadzorczej 

mgr Sławomir Owczarek – Członek Rady Nadzorczej 
Stanisław Michalski – Członek Rady Nadzorczej 

mgr Anna Laskowska – Członek Rady Nadzorczej 
mgr Rafał Najbor – Członek Rady Nadzorczej 

Mariusz Siwek – Członek Rady Nadzorczej 
Arkadiusz Szram – Członek Rady Nadzorczej 
inż. Jerzy Trząski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza informuje, że od 1.12.2015 r. Pan mgr inż. Zygmunt Kopczyński oraz Pani Anna Socha przestali pełnić 
funkcje Prezesa i Zastępcy Prezesa Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na ich miejsce Rada Nadzorcza 
powołała: na stanowisko Prezesa Panią Małgorzatę Purchała, która do tej pory sprawowała w Spółdzielni funkcję 
Kierownika Działu Samorządowo-Organizacyjnego i Obsługi Prawnej oraz pełnomocnika Zarządu, i na stanowisko 
Zastępcy Prezesa Zarządu Pana mgr Roberta Gwóźdź.
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12. OGŁOSZENIA DROBNE

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

tel. 510-254-300

SDK „Odeon” oferuje sale
do wynajęcia pod działalność

kulturalno-oświatową:
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• sale do zajęć indywidualnych – 12,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę do zajęć z najmłodszymi – 17,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)

• salę plastyczną – 17,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę językową – 17,00 zł. netto/godz. (+23% VAT)
• salę lustrzaną (zajęcia ruchowe, taniec) – 22,00 zł.

netto/godz. (+23% VAT)

Możliwość negocjacji cen !

Kontakt:
Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”

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

kom. 691-800-389



Antykwariat

antykwariatlatarnik@gmail.com
www.antykwariatlatarnik.pl

727 576 839 



16

Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida

BIULETYN  CZELADZKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
w Czeladzi, ul. Kombatantów 4 Wydawca: Zarząd CzSM, tel. /032/ 265-33-77

Redakcja: tel. 265-39-91, mail sdk_odeon@interia.pl Nakład: 5800 sztuk

CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

w Czeladzi, ul. Kombatantów 4 Wydawca: Zarząd CzSM, tel: 32 265-33-77
Redakcja: SDK „Odeon”, tel: 32 265-39-91; e-mail sdk_odeon@interia.pl 
Nakład: 5800 sztuk


