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Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

1. NARESZCIE SĄ EFEKTY      

  Szanowni Państwo, po półtora roku negocjacji udało się prezesowi Zygmuntowi Kopczyńskiemu 
przekonać Tauron Ciepło Sp. z o.o. do budowy „spinki” - podłączenia  naszych trzech osiedli: Piłsudskiego, Dehnelów    
i Ogrodowa do tańszego źródła ciepła.
  Problem ciągnął się od 2002 roku, kiedy to Zarząd Spółdzielni podjął błędną decyzję i podpisał umowę 
z dużo droższym dostawcą ciepła. Na tej decyzji ucierpiały też instytucje miejskie oraz mieszkańcy spoza Spółdzielni 
mający centralne ogrzewanie. Nie opłacało się wtedy dostawcy ciepła budować „spinki” tylko dla tych odbiorców. Jedynie 
„Piaski” podłączone były to tańszego źródła ciepła... 
  Na naszych negocjacjach skorzysta całe miasto! Tauron na własny koszt zrobi przyłącze i wszyscy będą 
mogli korzystać z tańszego ciepła. Prace budowlane już trwają.
  A jednak dało się…

                                                                                                Renata Malinowska                                                                                                                            
Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM

  Zarząd Spółdzielni w połowie roku 2014 zlecił biegłemu sądowemu, wpisanemu na listę biegłych 
Sądu Okręgowego w Katowicach, opracowanie ekspertyzy w przedmiocie zamawiania i dostarczania energii cieplnej 
do Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Ciepłownię w Wojkowicach. W wyniku tej ekspertyzy okazało się, iż 
ówczesny Prezes Zarządu, pan Sławomir Ś.  mógł dopuścić się nieprawidłowości przy zawieraniu umów na dostawę ciepła 
na szkodę Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
  W związku z powyższym Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożył w listopadzie 2014 r. 
zawiadomienie do Prokuratury w przedmiocie powyższej ekspertyzy, celem rozpoznania sprawy. Faktem jest bowiem, iż 
CzSM poniosła w wyniku zawartych umów na zakup i dostawę ciepła droższego o 60% w stosunku do innych wytwórców 
i dostawców w latach 2004-2013, szkodę w wysokości 4 855 687,65 zł.

Zarząd
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2. ZARZĄD INFORMUJE      

3. OSIEDLE DZIEKANA – PLANY, MARZENIA…      
  Szanowni Mieszkańcy! Przygotowując plany remontów na rok 2015 dla naszego osiedla, Administracja 
miała za zadanie wpisać do realizacji tylko to, co konieczne oraz to, czego nie obejmie termomodernizacja (np. wymiana 
pionów, poziomów). Tak jak obiecywaliśmy wcześniej, zamierzamy w najbliższych latach przeprowadzić termomodernizację 
całego osiedla. Musimy się do tego przygotować finansowo, musimy mieć wkłady własne zgromadzone na funduszu 
remontowym każdej nieruchomości. Marzy nam się nie tylko ocieplenie budynków, ale rewitalizacja całego osiedla. Tak 
robi się u naszych sąsiadów na zachodzie – wjeżdżając w osiedle widać, że jest to spójny pomysł, przemyślana koncepcja 
zagospodarowania.
  Są środki unijne w budżecie na lata 2014-2020, przygotowujemy się do ich pozyskania (jest o co 
zawalczyć – do 85% wartości inwestycji). Jednym z warunków jest wkład własny, ale jest też wiele innych wymagań… 
Uważam, że rozważne gospodarowanie pieniędzmi na funduszu remontowym pozwoli nam przystąpić do realizacji planów 
termomodernizacji naszego osiedla w roku 2016, 2017. Im więcej środków odłożymy, tym mniejszy zaciągniemy kredyt 
na realizację zadania.
  Piszę o tym, ponieważ wszyscy jesteśmy współgospodarzami swojej nieruchomości, to my możemy 
zdecydować, że poczekamy np. z wymianą balkonów i zrobimy to przy okazji termomodernizacji i stawiając raz rusztowanie 
(koszty zdecydowanie mniejsze niż remontując pojedyncze balkony). Informuję, że nie będziemy czekać z malowaniem 
klatek schodowych, bo musimy żyć jak ludzie… Ale i tu przydaje się rozwaga – podjęliśmy decyzję, że prace te wykonujemy 
w sezonie jesienno-zimowym, bo siła robocza jest wtedy tańsza, wszystkie firmy budowlane szukają tego typu prac,              
a i wykonanie jest staranniejsze (udaje się zaoszczędzić do 30% wartości robót). Zachęcam do podejmowania decyzji           
o wyglądzie Państwa klatki schodowej (kolorystyka itp.) poprzez kontakt z administracją. Ponadto zapraszam Państwa 
na spotkania dotyczące planów dla Waszej nieruchomości (ogłoszenia o terminach pojawią się na klatkach schodowych).
  Mamy czas, by wypracować najlepsze rozwiązania. A może uda nam się zbudować na osiedlu grupę 
dyskusyjną opartą na specjalistach? Przysłowie mówi: „Co dwie głowy, to nie jedna”.

Renata Malinowska                                                                                                                          
Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM
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  Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przystąpiła do rozliczenia zużycia wody za drugie półrocze 2014 
roku. Przypomnijmy, że dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę 
pomiędzy odbiorcą (Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa) a  dostawcą (Zakładem Inżynierii Komunalnej w Czeladzi). 
  Dostawca wody obciąża Spółdzielnię na podstawie wskazań wodomierza głównego na wejściu zimnej wody 
do budynku, wymiennika ciepła.
  Spółdzielnia zobowiązana jest dokonać rozliczenia zużytej wody na poszczególne lokale. Sposób rozliczenia 
kosztów zużytej wody i odprowadzenia ścieków określa regulamin. Powyższa procedura została przewidziana przez ustawodawcę 
w Ustawie z dnia 7.06.2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Zgodnie z artykułem 
26 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Spółdzielnia dokonuje wyboru metody rozliczenia kosztów różnicy wskazań między 
wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych. W związku z powyższym 
użytkownicy lokali mieszkalnych ponoszą koszty wynikające ze wskazań wodomierzy indywidualnych w mieszkaniach oraz 
z różnicy wskazań  między wodomierzem głównym a wodomierzami indywidualnymi w lokalach. W niektórych budynkach 
zainstalowane są też wodomierze administracyjne, które służą do rozliczenia wody do celów gospodarczych. Zużycie tej wody 
odliczane jest od zużycia indywidualnego lokali, koszty tej wody stanowią koszty budynku.
  Różnice miedzy odczytem wodomierzy głównych a sumą liczników indywidualnych występują bardzo 
często i wynikają między innymi z dokładności pomiaru urządzeń, ich montażu, nieszczelności na sieci, ingerencji człowieka 
(użycie magnesów), tzw. kropelkowanieania itp. Samo rozliczenie zużycia wody lokali mieszkalnych również nie jest sprawą 
prostą. W zasobach Spółdzielni na chwilę obecną zabudowanych jest około 5500 wodomierzy z nakładką radiową, na ogólną 
ilość 15575 sztuk wodomierzy. Te bez nakładek są odczytywane tradycyjnie przez pracowników Spółdzielni, lecz 
z wielu mieszkań nie ma odczytów z powodu nieobecności użytkowników. W takim przypadku rozlicza się lokal w oparciu 
o wyliczoną średnią normę zużycia wody. Taka mieszana metoda rozliczania wpływa na dokładność rozliczenia zużycia wody 
i wyliczenie niedoborów wody. Wyliczone różnice aktualnie rozliczane są w równych częściach na lokale mieszkalne. Warto 
zaznaczyć, że poprzednio stosowane metody rozliczenia niedoborów wody, oparte na liczbie osób zamieszkujących lokale, 
czy od m³ proporcjonalnie do zużycia wody, nie były w pełni obiektywne i akceptowane przez mieszkańców. W pierwszym 
przypadku nie było możliwości weryfikacji liczby osób. W drugim przypadku Spółdzielni stawiano zarzuty, że ta metoda 
dyskryminuje osoby, które zużywają najwięcej wody a lokale o niskim zużyciu wody nie partycypują w kosztach niedoborów. 
Przyjęto zatem metodę rozliczania niedoborów na lokal (wszystkie  lokale mają  punkty czerpalne wody i zużywają wodę). Ta 
metoda też ma swoich oponentów i pojawiają się głosy krytyczne, że jest to dla Spółdzielni sposób wygodny, niewymagający 
konieczności szukania przyczyny strat. Otóż Spółdzielnia traktuje poważnie problem, jakim jest występowanie niedoborów 
wody. Na bieżąco wymieniane są piony i poziomy instalacji wodociągowej, zlecane są ekspertyzy dotyczące stanu technicznego 
wewnętrznej  instalacji  wodociągowej oraz jej oprzyrządowania, na razie opracowania dotyczą w szczególności  osiedla 
Piłsudskiego i wysokich budynków na osiedlu Ogrodowa, gdzie ciepła woda nie dociera do wszystkich mieszkań. W tych 
budynkach, po przeprowadzonych analizach, wprowadzane są przyjęte założenia projektowe oraz wykonywane pokontrolne 
sprawdzenie instalacji.
  Wodę zimną Spółdzielnia rozlicza  dla każdego  wodomierza głównego w budynku co 6 miesięcy,  po cenie 
wg. taryfy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków zatwierdzonej Uchwałą Rady Miasta Czeladź. Aktualna cena wody 
wynosi 11,54 zł. netto + VAT 8%. Na cenę tę składa się koszt zimnej wody – 3,80 zł. + VAT 8% oraz koszt za odprowadzenie 
ścieków – 7,74 zł. + VAT 8%.
  Spółdzielnia co miesiąc pobiera zaliczkę na wodę, którą rozlicza indywidualnie z każdym użytkownikiem 
co 6 miesięcy. Woda zimna i woda zimna podgrzana liczona jest łącznie.
  Woda zimna podgrzana –  jeśli już mamy rozliczoną wodę zimną, to  dochodzi  nam jeszcze koszt jej 
podgrzewu. Wyliczenie ceny za 1 m³ podgrzewu wody w danym okresie rozliczeniowym odbywa się poprzez podzielenie 
kosztów podgrzewu wody z danego węzła  cieplnego, tj. za 6 miesięcy przez zużycie ciepłej wody wyliczonej na podstawie 
wskazań wodomierzy indywidualnych podlegających pod węzeł grupowy czy indywidualny. „Cena” podgrzewu za 1m³ wody 
w poprzednim okresie rozliczeniowym wynosiła w naszej spółdzielni od 23,36 zł. do 32,36 zł. i w danym okresie rozliczeniowym 
zależy od taryfy ciepła i zużycia wody  przez użytkowników lokali. Ilość ciepła, jaka jest potrzebna do podgrzania wody zależy 
od całego systemu cieplnego i transportu tej wody do mieszkań i jej cyrkulacji. W naszej Spółdzielni  mamy systemy grupowe, 
tak jak na osiedlu Piłsudskiego, Ogrodowa, Norwida, Pola i indywidualne w  pojedynczych budynkach  na  osiedlu  Dziekana. 
Analizując zużycie ciepłej wody stwierdzamy, że w budynkach, gdzie zużywa się bardzo mało wody ciepłej, koszt podgrzania 
1m³ jest wyższy niż tam, gdzie tej wody zużywa się więcej. Średnio do podgrzania wody do temperatury nie  mniejszej niż 
45° potrzebne nam jest około 0,39-0,46 GJ/m³.
  Niedobory wody wynikają z różnicy wskazań pomiędzy wodomierzem głównym a sumą wodomierzy 
indywidualnych i to na zimnej jak i na ciepłej wodzie. Różnice zarówno dodatnie jak i ujemne w bilansie wody rozliczane są 
na lokale. 
  W informacji o rozliczeniu wody mamy też fragment „Korekta rozliczenia”. Korekty  dotyczą zawsze 
poprzednich okresów rozliczeniowych i są wynikiem uznanych przez Spółdzielnię  reklamacji dla  mieszkańców. Błędy  
pojawiają się z przyczyn niezamierzonych,  np. w poprzednim okresie rozliczeniowym po raz pierwszy Spółdzielnia wprowadzała 
do programu zaimportowane odczyty z nakładek radiowych, w niektórych budynkach np. przy ulicy M.Auby 8 pojawiły 
się błędy, które zostały poprawione i skorygowane, użytkownicy otrzymali korekty rozliczenia. W informacji o rozliczeniu 
zużycia wody za drugie półrocze 2014 r. zostanie pokazany wynik finansowy tej korekty i ilościowy w m³.

4. ROZLICZANIE KOSZTÓW WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
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  Ponadto poruszane  przez  mieszkańców  wnioski  dotyczące zamieszczenia w  rozliczeniu zużycia wody  
informacji takich jak:
- liczba osób zamieszkałych, tj formalnie zgłoszonych do spółdzielni,
- zużycie wody na 1 osobę,
- oraz zmiany sposobu rozliczenia wody na  wodomierz główny,  a nie do sumy wszystkich wodomierzy głównych  
w budynku
 zostały  przez Zarząd Spółdzielni  przedstawione  Radzie Nadzorczej i zmiany w tym zakresie  zostały wprowadzone do 
regulaminu.
  Poruszony temat rozliczania kosztów zużycia wody nie miałby tak istotnego znaczenia, gdyby nie 
występowanie dużych różnic, przekraczających nawet 30% pomiędzy wskazaniem licznika głównego a sumą wskazań 
wodomierzy w lokalach mieszkalnych. W wielu budynkach naszych zasobów jest to jednym  z  nierozwiązanych problemów. 
Podjęte przez zarząd Spółdzielni i Radę Nadzorczą inicjatywy dotyczące montażu wodomierzy z nakładką radiową dają 
szanse na  zminimalizowanie  tzw. niedoborów wody, a tym samym kosztów.  Na precyzję rozliczania zużycia  wody ma 
przecież wpływ wiele czynników, np. brak jednoczesnych odczytów wskazań wodomierzy w poszczególnych lokalach 
mieszkalnych, nieszczelne spłuczki, krany, instalacje, kradzieże wody. Jeszcze co najmniej 2 lata będziemy wykonywali 
zaplanowaną wymianę  wodomierzy w całych zasobach,  w tym czasie również będą wykonywane remonty wewnętrznej 
instalacji wodociągowej już wg zdiagnozowanych i zaproponowanych rozwiązań technicznych.  Będą też kolejne rozliczenia 
zużycia wody  i do czasu kiedy nie zminimalizujemy niedoborów do właściwych wartości, polemika o metodach rozliczenia 
wody i różnych kwestiach z tym związanych będą nadal istotnym problemem, bardzo poważnie traktowanym przez Zarząd 
Spółdzielni i Radę Nadzorczą. 

Anna Socha
Z-ca prezesa CzSM

  W okresie od 1.07.2013 do 30.06.2014 koszty centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych wynosiły 
8 580 334,17 zł. i były niższe w stosunku do poprzedniego sezonu średnio o 7,73%.
  Obniżenie kosztów c.o. dla osiedli było następujące: Ogrodowa-Szpitalna ok. 8,34%, Piłsudskiego ok. 
10,29%, Musiała ok. 8,53%, Dziekana 4,62%.

Ceny ciepła obowiązujące w okresie od 1.07.2013 – 30.06.2014 (netto)
Elektrociepłownia w Wojkowicach zasila osiedla Ogrodowa-Szpitalna, Piłsudskiego, Miła 8, 10, Musiała. Ceny źródła 
ciepła w Wojkowicach nie uległy zmianie od dnia 1.06.2012 r.

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA KOSZTÓW OGRZEWANIA W SEZONIE ROZLICZENIOWYM 2013/2014

Źródło w Wojkowicach 1.06.2012
Zamówiona moc zł/MW/m-c 7200,71
Ciepło wg licznika zł/ GJ 27,07
Nośnik zł/m3 15,9

Elektrociepłownia Katowice zasila osiedla: Słoneczne, Dziekana, Pola i Orzeszkowej, Norwida, Dziekana Stare Zasoby. 
Ceny źródła EC Katowice zmieniały się w okresie ujętym w tabeli poniżej.
Wzrost cen za zamówioną moc i zużyte ciepło wynosił ok. 7,8%.

EC Katowice 19.09.2012 1.09.2013 9.09.2013 8.11.2013 1.12.2013 1.01.2014 16.06.2014

Zamówiona moc zł/MW/m-c 6449,52 6597,86 6702,39 6703,97 6954,77 6956,82 6951,92 7,8

Ciepło wg licznika zł/ GJ 20,51 21 21,39 21,40 22,12 22,14 22,12 7,8

Nośnik zł/m3 11,19 11,44 11,78 11,78 11,85 11,84 11,84 5,8

5,26 2,99 3,63 3,63 3,63

usługi przesyłowe źródła zł/GJ 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

Wzrost% cen 
od 19.09.2012 
do 16.06.2014

usługi przesyłowe źródła -stałe 
zł/MW/m-c
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Przesył stały zł/MW/m-c 19.09.2012 1.12.2013 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 6376,67 6706,77 5,18
Szpitalna 32, 36 4923,15 5830,68 18,43
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 5644,76 5864,44 3,89
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 7128,29 7405,48 3,89

Ceny stosowane przez dostawcę Tauron Ciepło Sp. z o.o.

Przesył stały: Przesył zmienny:

Przesył zmienny zł/GJ 19.09.2012 1.12.2013 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 10,98 11,10 1,09
Szpitalna 32, 36 12,06 10,94 -9,29
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 9,39 9,61 2,34
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 10,92 11,13 1,92

 Wynikiem indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania w sezonie 2013/2014 dla 86,6% mieszkań zasobów 
posiadających c.o. była nadpłata. Pozostałe mieszkania ok. 13,4% posiadały niedopłatę.
Administracja nr 1 – niedopłaty posiadało ok. 8,5% mieszkań
Administracja nr 2 – niedopłaty posiadało ok. 6,7% mieszkań
Administracja nr 3 – niedopłaty posiadało 11% mieszkań
Administracja nr 4 – niedopłaty posiadało 25,1% mieszkań.
 Wyniki rozliczeń kształtowały się następująco:
- niedopłatę powyżej 1000 zł. otrzymało15 mieszkań,
- niedopłatę w granicach 500 zł. -1000 zł. otrzymało 56 mieszkań,
- niedopłatę do 500 zł. otrzymały 649 mieszkania,
- nadpłatę do kwoty ok. 500 zł. otrzymało 4012 mieszkań,
- nadpłatę powyżej 500 zł. otrzymało 668 mieszkań.

Małgorzata Strzyja
Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej

6. ZMIANA CEN CIEPŁA NIEZALEŻNYCH OD SPÓŁDZIELNI

 Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7.11.2014 r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. 
Zmiana cen obowiązuje od dnia 1.12.2014 r. i dotyczy przesyłu stałego i zmiennego. Zmiana taryfy ciepła dla spółki Tauron 
spowoduje również zmianę wysokości cen i stawek dla grupy taryfowej AG1. Należą do niej budynki przy ul. Dziekana, Pola 
i Orzeszkowej, Norwida, Dziekana Stare Zasoby, Jaśminowej i Tulipanów.

Przesył stały zł/MW/m-c 1.12.2013 1.12.2014 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 6706,77 6802,17 1,42
Szpitalna 32, 36 5830,68 5769,48 -1,05
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 5864,44 5885,63 0,36
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 7405,48 7503,51 1,32

Przesył zmienny zł/GJ 1.12.2013 1.12.2014 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 11,10 11,75 5,86
Szpitalna 32, 36 10,94 11,61 6,12
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 9,61 10 4,06
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 11,13 11,92 7,10

 

EC Katowice 1.01.2014 16.06.2014 1.09.2014 1.12.2014
Zamówiona moc zł/MW/m-c 6956,82 6951,92 7159,27 7265,17 1,48
Ciepło wg licznika zł/ GJ 22,14 22,12 22,85 23,42 2,49
Nośnik zł/m3 11,84 11,84 12,29 12,33 0,33

3,63 3,63 3,63 2,67 -26,45
usługi przesyłowe źródła zł/GJ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

Wzrost %  od 
1.09.2014 do 
1.12.2014

usługi przesyłowe źródła -stałe 
zł/MW/m-c

W tabelach przedstawiono ceny netto.

Przesył stały zł/MW/m-c 1.12.2013 1.12.2014 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 6706,77 6802,17 1,42
Szpitalna 32, 36 5830,68 5769,48 -1,05
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 5864,44 5885,63 0,36
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 7405,48 7503,51 1,32

Przesył zmienny zł/GJ 1.12.2013 1.12.2014 Wzrost %
Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała
Miła 8, 10 11,10 11,75 5,86
Szpitalna 32, 36 10,94 11,61 6,12
Dziekana 1-12 
(oprócz Dziekana 1E, 4) 9,61 10 4,06
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare 11,13 11,92 7,10



7

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 Zmiana taryfy dla ciepła nastąpiła również dla „U&R CALOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach. Dostawca 
Tauron Ciepło Sp. z o.o. poinformował, że od dnia 25.12.2014 r. zmianie ulegną ceny ciepła źródła w Wojkowicach. Zmiana 
cen dotyczy osiedli Ogrodowa-Szpitalna, Piłsudskiego, Musiała, Miła 8 i 10.
W tabeli przedstawiono ceny netto.

 

Źródło w Wojkowicach 1.06.2012 25.12.2014 Wzrost %
Zamówiona moc zł/MW/m-c 7200,71 5851,51 -18,74
Ciepło wg licznika zł/ GJ 27,07 30,56 12,89
Nośnik zł/m3 15,90 16,02 0,75

 Jak widać z powyższego, zmiany cen ciepła obejmują wszystkie składniki fakturowane przez dostawcę. Zmianie 
uległy ceny producentów ciepła, tj. za moc zamówioną, ciepło wg licznika, nośnik oraz ceny dostawcy ciepła za przesył stały 
i zmienny. Zmiany cen ciepła dotyczą wszystkich zasobów Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadających centralne 
ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową. 
 Od lutego 2015 r. nastąpi zmiana zaliczek na centralne ogrzewanie dla użytkowników lokali, dla których po sezonie 
2013/2014 wynikiem rozliczenia kosztów ogrzewania była niedopłata. Ponadto dla użytkowników lokali, dla których wynikiem 
rozliczenia była nadpłata ponad 400 zł., zaliczki ulegną obniżeniu.
 W kolejnym miesiącu ze względu na zmianę cen ciepła, a więc zmianę wysokości kosztów stałych fakturowanych 
przez dostawcę ciepła (Turon Ciepło Sp. z o.o.), ulegną aktualizacji opłaty stałe za podgrzew wody użytkowej.

Małgorzata Strzyja
 Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej

7. OBNIŻENIE PROWIZJI ZA OPŁATĘ ZA LOKALE

 Czeladzka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa informuje, że w związku z likwidacją kasy w budynku Spółdzielni, kwota 
pobieranej opłaty za dokonanie wpłaty gotówkowej za lokale mieszkalne i niemieszkalne w placówkach Banku PKO PB na 
rachunek Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej została obniżona i wynosi 2 zł.
         Elżbieta Tarnowska
         Główny Księgowy

8. ZWROT ZA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ

 W związku z likwidacją kasy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej prosimy mieszkańców, którzy oczekują na zwrot 
za wymianę stolarki okiennej o uzupełnienie złożonych dokumentów o pisemną dyspozycję przelewu z podaniem numeru 
konta bankowego. Dla osób, które nie dopełnią tej formalności w ciągu miesiąca, zatwierdzone do wypłaty kwoty zostaną 
przekazane na poczet opłat eksploatacyjnych za lokal mieszkalny. 

Renata Gonera
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

 Dział Członkowsko-Lokalowy przypomina o konieczności  zgłaszania  się  osób, które zbyły i nabyły 
spółdzielcze prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu, wraz ze stosownym aktem notarialnym lub 
postanowieniem sądu, w  siedzibie Spółdzielni  pok. nr 27, celem rozpoczęcia formalnej procedury rozliczenia  
z tytułu opłat za lokal i ewentualnych innych należności. Rozliczenie dokonywane jest w oparciu o wydaną kartę 
obliczeniową, na podstawie której wprowadzany jest do ewidencji nowy użytkownik lokalu. Nabywca lokalu 
może wypełnić deklarację przystąpienia w poczet członków, natomiast członek Spółdzielni zbywający lokal 
obowiązany jest złożyć rezygnację z członkostwa, jeśli prawo do tego lokalu było jego jedynym w Spółdzielni. 
Powyższa formalność nie wymaga dużego nakładu czasu, a w konsekwencji może uchronić przed niepożądanymi skutkami  jej 
niedopełnienia.      

                                                                                             Katarzyna Ziębińska
                                                                             Kierownik Działu Członkowsko-Lokalowego             

10. SPRZEDAŻ, ZAMIANA, SPADEK, DAROWIZNA LOKALI MIESZKALNYCH I GARAŻY 

9. INDYWIDUALNE KONTO DO WPŁAT 

 Przypominamy, że opłaty za lokale mieszkalne powinny być wnoszone na indywidualny numer rachunku 
bankowego, który jest podany na każdym wydruku opłaty za lokal mieszkalny. Każdy lokal mieszkalny posiada odrębny 
numer rachunku bankowego do wpłat. Wpłaty z innych tytułów należy wnosić zgodnie z numerem podanym na fakturze.  
 

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji
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11. PRZEBUDOWA SIECI ZEWNĘTRZNEJ CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

 Po wielomiesięcznych staraniach Zarządu oraz rozmowach z firmą Tauron udało się osiągnąć długo wyczekiwany 
sukces, którym jest przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej ciepłej wody użytkowej na osiedlu Piłsudskiego, a także 
sieci ciepłowniczej łączącej osiedle Słoneczna z Osiedlem Ogrodowa-Szpitalna. Poniżej prezentujemy szczegółowy opis 
inwestycji.
 W dniu 18 listopada 2014 r. firma ESBUD z Będzina rozpoczęła, na zlecenie Tauron Ciepło sp. z o.o., prace związane 
z przebudową zewnętrznej instalacji odbiorczej ciepłej wody użytkowej na osiedlu Piłsudskiego w Czeladzi.
 Nowe rurociągi c.w.u. wykonywane są z giętkich rur preizolowanych z tworzywa firmy BRUGG - system CALPEX .
 Planowany termin zakończenia robót to 30.05.2015 r.
 Prace wykonywane są etapami, w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla  Mieszkańców osiedla.
 W dniu 29.09.2014 r. do siedziby Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wypłynęła Decyzja Starosty Będzińskiego 
nr 918.2914 dotycząca zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej łączącej osiedle 
Słoneczna z Osiedlem Ogrodowa-Szpitalna. Inwestorem przedsięwzięcia będzie Tauron Ciepło Sp. z o.o.
 Nowa sieć ciepłownicza będzie przebiegała w terenie ulicy Mysłowickiej, Będzińskiej, Grodzieckiej, Szpitalnej 
i Kombatantów. Wyrażenie zgody na inwestycję oraz wydanie pozwolenia na budowę wymagało akceptacji powyższego 
przez osoby będące właścicielami terenów prywatnych, przez które będzie przebiegała sieć c.o. oraz zgody udzielonej przez 
mieszkańców naszej Spółdzielni, posiadających odrębną własność do lokalu w budynkach zlokalizowanych w terenie budowy 
sieci (ul. Miasta Auby). Dzięki tej inwestycji osiedla, tj. Ogrodowa-Szpitalna, Piłsudskiego, Musiała oraz budynki przy ul. 
Miłej 8, 10, uniezależnią się od dostawcy ciepła, jakim do tej pory była ciepłownia w Wojkowicach. Należy stwierdzić, że ceny 
wykazane w taryfach ciepła dla ciepłowni w Wojkowicach (za moc zamówioną, ciepło wg licznika i nośnik) były wyższe od 
cen  ujętych w taryfach ciepła źródła, jakim w poprzednich latach była EC Będzin, a obecnie EC Katowice.
 Dzięki determinacji Zarządu Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej i konsekwencji w dążeniu do realizacji tego 
przedsięwzięcia, nastąpiło zdecydowane przyspieszenie działań w powyższym zakresie.

12. TERMOMODERNIZACJA NA OS. PIŁSUDSKIEGO

 Na fasadach budynków mieszkalnych i pawilonów usługowo-handlowych naszej Spółdzielni znajduje się obecnie 
ok. 115 tys. m2 płyt elewacyjnych azbestowo-cementowych. Zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu 
z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości ma 
obowiązek usunąć wyroby zawierające azbest do dnia 31 grudnia 2032 r. 
 Usunięcie z elewacji płyt azbestowo-cementowych powoduje spadek  termoizolacyjności ścian (zwiększenie strat 
ciepła), a tym samym potrzebę wykonania docieplenia. W dniu 28.04.2014 r. w Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
zostały uchwalone i przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 20/IV/2014 „Zasady termomodernizacji”, z mocą obowiązującą od 
1.05.2014 r. Mieszkańcom nieruchomości nr 16, 17 i 21 na os. Piłsudskiego zaproponowano wykonanie termomodernizacji 
(w tym usunięcie azbestu). W związku z zaakceptowaniem przez większość użytkowników lokali przedstawionych zasad 
termomodernizacji rozpoczyna się następny etap prac. W opracowanej dokumentacji są wprowadzane poprawki wnioskowane 
przez Mieszkańców. W celu wyłonienia Wykonawcy/Wykonawców zostanie przygotowany i przeprowadzony przetarg na 
wykonanie termomodernizacji w budynkach:
•	 nieruchomości nr 16 (ul. Składkowskiego 1, 3, 8 i 10),
•	 nieruchomości nr 17 (ul. Składkowskiego 5, 7, 9,11, 12 i 14),
•	 nieruchomości nr 21 (ul. 35-Lecia PRL 2, 3, 4, 5 i 7).
 Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w maju, a zakończenie w grudniu br.
 Koszt przedsięwzięć termomodernizacyjnych obciąża użytkowników lokali w danej nieruchomości. Zgodnie 
z „Zasadami termomodernizacji” może być kilka źródeł finansowania przedsięwzięć:
•	 fundusz remontowy danej nieruchomości,
•	 opłata dodatkowa na fundusz remontowy budynku – termomodernizacja,
•	 środki zewnętrzne (kredyt, pożyczka).
 Na termomodernizację 15 budynków mieszkalnych na os. Piłsudskiego Spółdzielnia uzyskała na preferencyjnych 
warunkach dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zarząd 
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Spółdzielni wyraził również wstępne zainteresowanie ubieganiem się o pożyczkę z programu Jessika, udzielaną przez Bank 
Ochrony Środowiska na rewitalizację obiektów handlowo-biurowych położonych w obszarze rewitalizowanym NOWE 
MIASTO w Czeladzi przy ul. Szpitalnej 8, 9 i 9A. Monitoruje również możliwości pozyskania środków unijnych. Po raz 
pierwszy w historii naszego kraju, zgodnie z zapisami Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, przyjętego przez Komisję Europejską, spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uzyskać dofinansowanie,
w ramach działań wskazanych w następujących osiach priorytetowych:
•	 OP IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka emisyjna;
•	 OP V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów;
•	 OP X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
 Zgodnie z Umową Partnerstwa, alokacja środków unijnych na Program wynosi 2878,2 mln EUR, w tym środki 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2068,6 mln EUR. Wybrane rodzaje projektów to:
•	 kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
•	 oświetlenie LED,
•	 poprawa efektywności energetycznej oświetlenia osiedla,
•	 kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.
 Zarząd Spółdzielni zamierza aplikować o ww. środki finansowe na termomodernizację budynków i na rewitalizację 
osiedli mieszkaniowych w celu ożywienia i poprawy jakości życia Mieszkańców.
 W ramach prac dociepleniowych wykonane zostaną między innymi roboty takie jak: wymiana okien na klatkach 
schodowych, wymiana okienek piwnicznych, docieplenie stropodachów, remonty wejść do budynków, wymiana drzwi 
wewnętrznych do klatek schodowych, remont balustrad balkonowych. 
 W 2015 r. planowane jest przystąpienie do termomodernizacji w 15 budynkach na os. Dziekana.

13. PRACE REMONTOWE

 Ze względu na panującą aurę został ograniczony zakres prowadzonych prac remontowo-konserwacyjnych. Obecnie 
wykonywane prace polegają głównie na  malowaniu klatek schodowych i pomieszczeń gospodarczych oraz na wymianie 
pionów i poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej. W okresie zimowym wykonywane jest usuwanie i cięcia pielęgnacyjne 
drzew.

14. WYMIANA WODOMIERZY 

 W zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest zabudowanych 15575 szt. wodomierzy rejestrujących zużycie 
zimnej i ciepłej wody w mieszkaniach. Zarząd Spółdzielni w 2014 r. podjął decyzję o wymianie istniejących wodomierzy 
na wodomierze wyposażone w moduły radiowe do zdalnego odczytu wskazań. Takie rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie 
niedoborów poprzez jednoczesny odczyt wszystkich wodomierzy, wyeliminowanie błędnych odczytów, monitoring pracy 
wodomierzy – rejestrowanie poboru poniżej progu rozruchu, cofanie, zatrzymanie wodomierza, ingerencję w działanie 
wodomierza lub awarię. 
 Do końca roku wymieniono prawie 6000 szt. wodomierzy, głównie w zasobach os. Ogrodowa oraz os. Dziekana. 
W bieżącym roku planujemy dokonać wymiany ok. 5000 szt. wodomierzy. Ze względu na bardzo duże niedobory ciepłej 
wody w ostatnim okresie rozliczeniowym, wymianą zostaną objęte wszystkie mieszkania na os. Piłsudskiego. Ponadto w roku 
bieżącym należy przeprowadzić wymianę legalizacyjną ponad 1000 szt. wodomierzy.
 Na wodomierze zabudowane w 2013 r. montowane są nakładki radiowe. Wymiana wszystkich wodomierzy nastąpi 
do końca marca 2016 r.

Małgorzata Strzyja
Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
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15. BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW...

 Cykl ten, jak zawsze, poświęcamy sprawom mieszkańców naszych osiedli. Tym razem także przedstawiamy 
Państwu najważniejsze zagadnienia i problemy poszczególnych osiedli.

Bezpieczeństwo użytkowników

 W ciągu ostatnich kilku lat wygląd naszych wnętrz mieszkalnych uległ zmianie. Wyposażenie drewniane 
zostało zastąpione tworzywem sztucznym. Pożar, który wybucha w tak wyposażonym pomieszczeniu niesie za sobą 
śmiertelne zagrożenie. Termiczny rozkład plastikowych elementów mebli, obudowy sprzętu RTV, wykładzin, oklein 
mebli itp. powoduje bardzo szybkie powstanie wysokiej temperatury, połączonej z wydzielaniem dużych ilości dymu, 
zawierającego silnie toksyczne związki chemiczne. Duże nagromadzenie materiałów łatwopalnych może być przyczyną 
pożaru. Jedynym sposobem na uniknięcie śmiertelnych ofiar jest sprawnie przeprowadzona ewakuacja za pomocą 
wytyczonej drogi ewakuacyjnej. Droga ewakuacyjna to droga codziennego poruszania się osób, tj. korytarze, drzwi, 
klatki schodowe wewnątrz budynków mieszkalnych.
 
 Dlatego tak często zwracamy się do użytkowników lokali mieszkalnych 
o uporządkowanie  korytarzy, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych,  pralni, suszarni 
z nagromadzonego sprzętu RTV, mebli itp.
 Zamknięte korytarze klatek schodowych, w szczególności w budynkach 
wielokondygnacyjnych, wykorzystywane są przez użytkowników jako przedłużenie przedpokoju, 
co związane jest z ich meblowaniem. W korytarzach tych znajdują się kanapy, garderoby, szafy, 
szafki, rowery, buty itp. W przypadku wybuchu pożaru zostaje odcięta droga ewakuacyjna. 
Zamknięty korytarz, wewnątrz którego wybucha pożar powoduje, że jedynym ratunkiem  dla poszkodowanych pozostaje 
ewakuacja przez okna własnego lokalu mieszkalnego.
 W związku z powyższym należy zadać sobie pytanie, czy ważniejsza jest wygoda czy zdrowie i życie ludzkie.
 Comiesięczny wywóz przedmiotów wielkogabarytowych  przez Firmę Alba pozwala na sukcesywne  ich usuwanie. 
W  świetle powyższego administracje Spółdzielni apelują o usunięcie z ciągów komunikacyjnych (korytarze, klatki 
schodowe, piwnice) zbędnych przedmiotów przy skutecznym wykorzystaniu akcji wywozu śmieci wielkogabarytowych 
przez Gminę Czeladź.

Agata Sojska 
Administrator Adm. 3

Drzewa i krzewy pod ochroną

 Każdy z nas jest zobowiązany do dbałości o przyrodę i ponosi za nią odpowiedzialność. Istotnym elementem 
przyrody są drzewa i krzewy. Stanowią one dobro publiczne i objęte są ochroną prawną. Drzewa i krzewy to niewątpliwie 
istotny element towarzyszący ludziom z uwagi na wartości ekologiczne i przyrodnicze, a także estetyczne. Umilają one 
i upiększają osiedla mieszkaniowe. Należy zatem dołożyć starań, aby raz posadzone drzewo służyło nam jak najdłużej. 
Dbajmy zatem o to, by zapewnić drzewom zachowanie dobrej kondycji. Przemyślmy dokładnie i skonsultujmy
z pozostałymi użytkownikami nieruchomości wnioski o ich wycinkę mając na uwadze, że wycinka większości drzew 
wymaga uzyskania zezwolenia (proces długotrwały), a ściśle określone zabiegi pielęgnacyjno-sanitarne należy wykonywać 
zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie przyrody Dz.U.2013.0.627 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody wraz z późniejszymi zmianami ustawy z 20 lipca 2010 r. 
 Poniżej cytujemy art.  82 ust.1 a w/w ustawy:
,,Zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:
1) usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub 
wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub 
urządzeniami technicznymi;
2) kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 
10 lat;
3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.”

 Należy więc pamiętać, iż nie wszystkie oczekiwania 
mieszkańców osiedla dotyczące wycinki i zabiegów 
pielęgnacyjno-sanitarnych mogą zostać zrealizowane. 
Podejmowane przez Spółdzielnię późną jesienią działania, 
dotyczące pielęgnacji zieleni, zlecane specjalistycznej firmie 
muszą spełniać wymogi Ustawy o ochronie przyrody.

 Grażyna Duda - Administrator Adm. 4
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Na kłopoty Administracja

 W minionym 2014 r. administracje przyjmowały setki, a nawet tysiące zgłoszeń dotyczących przeróżnych spraw. 
Najczęściej zgłoszenia dotyczyły spraw technicznych, takich jak: nieszczelności gazowe, awarie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 
awarie elektryczne, zatrzymania i usterki dźwigów, problemy z energią cieplną, instalacjami grzewczymi, ciepłą i zimną wodą, 
domofonami itp. Ponadto znaczną część zgłoszeń (zarówno ustnych, jak i na piśmie) stanowiły sprawy dotyczące zieleni, 
dróg wokół budynków, stanu technicznego mieszkań i balkonów (zawilgocenia, pęknięcia ścian), jak i sprawy dotyczące 
przeróbek, remontów i modernizacji mieszkań, wymiany okien itd. Wśród wielu spraw i doniesień bywały również takie, 
w których administracje  starały się pomóc mieszkańcom, jednak nie zawsze nasze interwencje i prośby były realizowane 
przez osoby, których dotyczyły. Cieszymy się, że mieszkańcy darzą nas zaufaniem i dzwonią do nas w tak osobistych czasem 
sprawach dotyczących np. interwencji u sąsiadki, której dzieci hałasują, upomnienia sąsiada, aby jego pies nie szczekał, 
przeprowadzenia rozmowy z Panią czy Panem X w sprawie głośnego zachowywania się w mieszkaniu i na korytarzu, interwencji 
u sąsiada, który w nocy się kąpie, a tym samym szum wody przeszkadza innym, zwrócenia uwagi Państwu Y, aby nie trzaskali 
drzwiami i wiele wiele innych spraw. Znaczną część z tych spraw i problemów można rozwiązać np. rozmawiając z sąsiadem, 
czy sąsiadką. Nie zawsze interwencja administracji jest tu mile widziana. Owszem jako gospodarze osiedla możemy pisać 
ogłoszenia, informacje i pisma przypominające o zasadach dobrego zachowania czy wychowania i przestrzegania ogólnych 
zasad współżycia międzysąsiedzkiego, ale czasem szczera i spokojna rozmowa z sąsiadem może zdziałać więcej niż urzędowe 
pismo. Oczywiście w sprawach, w których ewidentnie naruszane są regulaminy, Spółdzielnia interweniuje, a często nawet 
informuje różne instytucje i służby (np. MOPS, Straż Miejska czy Policja), aby podjęły działania mające na celu rozwiązanie 
jakiegoś problemu (np. zainteresowanie się bezdomnymi, którzy noclegują na klatkach schodowych czy objęcie opieką 
mieszkańców, którzy nie radzą sobie z różnych powodów i utrudniają życie sąsiadom). Na pewno w tym Nowym 2015 Roku 
wszyscy byśmy sobie życzyli spokoju, braku problemów i bezawaryjnego mieszkania w naszych zasobach. Pamiętajmy, że blok 
mieszkalny to nie domek jednorodzinny. Za ścianą, pod nami, nad nami mieszkają ludzie i zachowujmy się tak, jakbyśmy 
chcieli, by inni się zachowywali w stosunku do nas. 

Aleksandra Banasiak
Administrator Adm. 1

16. ZESTAWIENIE PRZETARGÓW W 2014 ROKU
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17. CO SŁYCHAĆ W ADMINISTRACJACH?

Wykonania planu remontów w 2014
Administracja nr 1 - Szpitalna Ogrodowa
- wymiana 7 szt. dźwigów osobowych Ogrodowa 8 ab, Szpitalna 21, Szpitalna 23, Miasta Auby 6, Miasta 
Auby 8, Miasta Auby 10,

- wymiana pionu łazienkowego przy Ogrodowa 6, 
- remonty balkonów Ogrodowa 8, Ogrodowa 22 (6 szt.), Szpitalna 13 b (8 szt), Szpitalna 33 (2 szt.),
- malowanie klatek schodowych Ogrodowa 20, Miasta Auby 8, 12, Spółdzielcza 20, Wojkowicka 5,  
- remont dachu Wojkowicka 5, 
- montaż stolarki okiennej w suszarni Szpitalna 17b, 
- wymiana pionu łazienkowego wody zimnej i ciepłej Ogrodowa 6 (pion mieszkań 5-55), 
- wymiana pionu kuchennego wody zimnej i ciepłej Ogrodowa 16 (pion mieszkań 10-15),
- wymiana pionu łazienkowego instalacji wody zimnej i ciepłej Ogrodowa 10b (pion mieszkań 7-12), 
-  wymiana pionu łazienkowego instalacji wody zimnej i ciepłej Ogrodowa 22 (pion mieszkań 5-125),
- wymiana pionu łazienkowego instalacji wody zimnej i ciepłej Szpitalna 25a (pion mieszkań 1-8), 
- wymiana pionu kuchennego instalacji wody zimnej i ciepłej Szpitalna 27a (pion mieszkań 2-7),
- wymiana poziomu zimnej wody Spółdzielcza 11-13, 
- wymiana pionu zimnej wody i kanalizacji Wojkowicka 5, 
- wymiana pionu instalacji wody zimnej Szpitalna 32b (pion mieszkań 16-24),  
- wymiana pionu instalacji wody zimnej Szpitalna 32a (pion mieszkań 33),
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 Poza planem remontów wykonano:
- montaż stolarki okiennej w maszynowniach Miasta Auby 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
- montaż stolarki okiennej w maszynowniach Ogrodowa 4, 6, 8, 20, 22, 
- montaż stolarki okiennej w maszynowniach Szpitalna 21, 23,
- montaż stolarki okiennej na klatkach schodowych Miasta Auby 8, 12, 
- montaż stolarki okiennej na klatce schodowej Ogrodowa 20,
- wymiana oświetlenia na klatce schodowej na ledowe Miasta Auby 8, 12,  
- wymiana drzwi wejściowych do klatki schodowej Szpitalna 36c, Szpitalna 32b, 
- docieplenie ściany balkonowej Szpitalna 15/11, 
- remont pomieszczenia wózkowni Szpitalna 23, 
- wykonanie odwodnienia podszybia windy Ogrodowa 8, Szpitalna 21, 
- wykonanie projektu przebudowy instalacji ciepłej wody Ogrodowa 22, 
- wymiana pionu łazienkowego Miasta Auby 8 (pion mieszkań nr 5-55), 
- wymiana pionu łazienkowego Miasta Auby 8 (pion mieszkań nr 4-54), 
- naprawę nawierzchni dróg i chodników Miasta Auby oraz Szpitalna-Ogrodowa.
 
 Zamontowano oświetlenie ledowe na klatkach schodowych i korytarzach, co przyniosło duże oszczędności energii 
elektrycznej, a tym samym niższe koszty dla mieszkańców. Na wnioski mieszkańców dokonywano wymiany i montażu 
instalacji domofonowej.
 Ponadto przy budynku ul. Szpitalna 21 doposażono plac zabaw oraz wykonano nowy plac zabaw przy ul. Miasta Auby. 
W ciągu roku były przeprowadzane badania i pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej w mieszkaniach 
oraz były wykonywane przeglądy instalacji gazowej, przeglądy roczne stanu technicznego budynków i sprawdzane przewody 
kominowe i wentylacyjne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
 Zarówno w roku minionym jak i już bieżącym odnotowaliśmy szereg dewastacji dokonanych przez nieznanych 
sprawców. Obecnie całe osiedle - w godzinach nocnych - jest patrolowane przez firmę ochroniarską, która ma za zadanie 
interweniowanie zarówno w przypadku przebywania na obiektach osób bezdomnych, jak i w przypadku osób nietrzeźwych 
zakłócających spokój mieszkańcom. 

Wykonanie planu remontów na administracji nr 2 - Piłsudskiego

- wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej Składkowskiego 4a/1, 4c/22, 3a/21, 3a/22, 2a/2, 2b/11, 2b/12, 4a/2, 5c/26, 10c/51, 
10c/41, 9b/11, 5a/1, 24b/49, 17b/13, 17b/14, 26d/25, 17a/15, 26b/10, 11c/51, 11a/22, 1b/11, 3c/52,  
- wymiana instalacji wody zimnej i ciepłej 35-Lecia 7a/2, 14b/9, 14c/17, 24b/9, 24a/1, 24a/2, 24b/10, 20b/9,   
- wymiana poziomów wodnych 35-Lecia 7c, 11c, 
- wymiana poziomów wodnych Składkowskiego 17,  
- wykonanie docieplenia balkonów 35-Lecia 20, 22, 7a, 
- wykonanie docieplenia balkonów Składkowskiego 16c, 17c, 24a, 22c, 20a, 4c, 13c, 17c,    
- remont balustrad balkonowych 35-Lecia 20, 22,
- remont balustrad balkonowych Składkowskiego 20a,  
- remont wejść do budynku 35-Lecia 22,  
- remont wejść do budynku Składkowskiego 22, 
- malowanie klatki schodowej 35-Lecia 4 abc, 12a, 10 ab,
- docieplenie stropodachów Składkowskiego 18a/70, 18c/90, 8a/13, 2b/20,  
- remont pomieszczenia gospodarczego Składkowskiego 14,
- wymiana stolarki okiennej 35-Lecia 10, 12,  
- remont wejścia do budynku 35-Lecia 14, 

 Poza planem remontów wykonano:
- remont pomieszczenia gospodarczego Składkowskiego 4,
- remont pomieszczenia gospodarczego 35-Lecia 7,  
- wykonanie podłoża asfaltowego Składkowskiego 4-6, 
- montaż stolarki okiennej Składkowskiego 1, 3, 8, 10, 17
- wykonanie audytów energetycznych dla nieruchomości nr 
16, 17, 21
- wykonanie projektów budowlano wykonawczych dla 
nieruchomości nr 16, 17, 21,
- wykonanie przedmiarów i kosztorysów dla nieruchomość 
nr 16, 17, 21, 
- wykonanie izolacji elewacji Składkowskiego 3c, 
- wykonanie miejsc parkingowych 35-lecia 14, 18,
- docieplenie stropodachu Składkowskiego 9b, 
- docieplenie szczeliny dylatacyjnej Składkowskiego 22, 17, 
- drobne uzupełnienie tynków na elewacjach budynków 
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Składkowskiego, 35-Lecia, 
- remont chodnika 35-Lecia 14, 
- remont schodów na skarpie 35-Lecia 14,
- naprawę nawierzchni dróg i chodników Składkowskiego, 35-Lecia.
 Na zlecenie Spółdzielni zarówno firmy zewnętrzne jak i przez własny dział remontów dokonywano wymiany 
pionów i poziomów instalacji wod-kan. W 2015 r. będą nadal kontynuowane te prace, tak aby całkowicie rozwiązać problemy 
braku odpowiednich parametrów ciepłej wody stanowiących znaczny dyskomfort dla mieszkańców oraz aby wyeliminować 
awaryjność tych instalacji.
 W 2014 r. została przygotowana dokumentacja techniczna do termomodernizacji 15 budynków na osiedlu Piłsudskiego, 
do której przystąpimy w roku bieżącym. Dotyczyć to będzie budynków przy ul. 35 Lecia PRL 2, 3, 4, 5, 7 (nieruchomość nr 
21), ul. Składkowskiego 5, 7, 9, 11, 12, 14 (nieruchomość nr 17), ul. Składkowskiego 1, 3, 8, 10 (nieruchomość nr 16).
 W ramach prac dociepleniowych wykonane zostaną między innymi roboty takie jak: wymiana okien na klatkach 
schodowych, wymiana okienek piwnicznych, docieplenie stropodachów, remonty wejść do budynków, wymiana drzwi 
wewnętrznych, remont balustrad balkonowych, malowanie klatek schodowych. Docieplenie budynków przyniesie nie tylko 
oszczędności na cieple, ale również poprawi wizerunek osiedla – dotąd smutnego i szarego w swojej kolorystyce.
              Na osiedlu uporządkowano również oznakowanie na drogach wewnętrznych, co jest związane ze zmianą organizacji 
ruchu. Przyczyniło się to do bezpieczniejszego korzystania z dróg zarówno przez kierowców, jak i pieszych.
 Podpalenia boksów śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane to satysfakcja dla nieznanego sprawcy- 
podpalacza, a dla nas dodatkowe koszty, które wszyscy ponosimy. Dla przykładu ustawiona nowa wiata śmietnikowa 
przy pawilonie EDEN przy ul. 35 Lecia 
PRL 1a, to koszt około 13 000,00 zł. W 
związku z tym apelujemy do wszystkich 
mieszkańców, aby zwracali uwagę na osoby 
podejrzane, kręcące się przy śmietnikach, 
oraz budynkach, a których zachowanie jest 
dziwne  i wskazujące na chęć dokonania 
jakiejś szkody. Każdy taki przypadek 
należy zgłaszać na Policję, Straż Miejską 
oraz do Administracji. Może nasze wspólne 
działania przyniosą pozytywne rozwiązania 
takich problemów.
 W 2014 r. przeprowadzone zostały 
przeglądy instalacji gazowej, kontrola stanu 
technicznego budynków, okresowa kontrola 
przewodów wentylacyjnych, spalinowych 
i kanałów dymowych zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego.

Zofia Groszek – Kierownik Adm. 1 i 2

 W zasobach Administracji nr 3 zostały wykonane następujące prace zgodnie z zatwierdzonym  planem remontów 
na 2014 r.:
- wymiana poziomu instalacji wodnej 
w budynkach przy ul. Dehnelów 8, Dehnelów 25-27, 31-33, Skłodowskiej 21-25
- wymiana okien wewnątrz k latek schodowych przy ul. Dehnelów 23, 25,27, 31,33, Powstańców Śl. 5, 9, Skłodowskiej 
6, 8, 9, 19, 29, 31, 33, 43
- wymiana pionów WLZ oraz instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Skłodowskiej 10, 16, 18, 41, 43 oraz Powstańców 
Śl. 5, Miła 8 i 10
-  wymiana zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania przy ul. Dehnelów 23-27, 31-33, Skłodowskiej 10-18, 
35-43, Powstańców Śl. 2-8, 10-16,18-24, 26-32 , Miła 8, 10
-  docieplenie kominów  w budynkach Skłodowskiej 35-43, Miła 8, 10, Dehnelów 5, Górnicza 7, 9, 15, 17, 38
 -  wymiana okienek piwnicznych przy ul. Powstańców Śl. 2-8, 10-16, 18-24, 26-32, Skłodowskiej 35-43, Dehnelów 13
- remont schodów wejściowych do budynków przy ul. Dehnelów 23-27, Powstańców Śl. 20, 22
-  remont balkonów w całych zasobach
-  naprawa opasek wokół budynków przy ul. Powstańców Śl. 2-32, Miła 10
-   remont przewiązki i schodów przy ul. Miła 8, 10 
-  oświetlenie LED klatki schodowej przy ul. Miła  8, 10
-  remont tarasu przy ul. Jaśminowa 3
-  wymiana drzwi wejściowych do budynku przy ul. Dehnelów 5, 7 ,9 
-  remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. 2
-  malowanie klatek schodowych (w trakcie) przy ul. Skłodowskiej 1-9, 21-go Listopada 18, Skłodowskiej 37, 39
-  docieplenie stropodachów przy ul. Powstańców Śl. 2, 24 i 26.

 Poza planem remontów w IV kwartale wykonano dodatkowo wymianę okienek piwnicznych w budynku przy 
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ul. Dehnelów 23-27, 29-33. W klatce schodowej przy ul. Miła 8 wykonano oświetlenie LED. Docieplona została szczelina 
dylatacyjna przy ul. Dehnelów 27. W budynkach przy ul. Skłodowskiej 1-9, 11-19  wykonana została naprawa gzymsu 
i cokołu. Wymienione zostały także piony wodno–kanalizacyjne w łazienkach przy ul. Dehnelów 33, Skłodowskiej 14 oraz 
w kuchni przy ul. Skłodowskiej 39.
 Zgodnie z Prawem Budowlanym wykonane zostały roczne  przeglądy instalacji gazowej w lokalach i obiektach 
budowlanych, roczne przeglądy przewodów spalinowych i wentylacyjnych,  przeglądy instalacji elektrycznej w budynkach, 
przeprowadzona została roczna kontrola stanu technicznej sprawności obiektów budowlanych. 

                                                                                                    Agata Sojska
Administrator Adm. 3

W zasobach Administracji nr 4 dokonano remontu bądź wymiany:
- okien na klatkach schodowych przy  Dziekana 3c, d, e, f, g; Dziekana 4e oraz 6i
- okienek piwnicznych przy ul. Norwida od 2-19 oraz Dziekana od 1-12 w łącznej ilości 
713 szt, 
- malowania klatek schodowych w budynkach przy  Dziekana 8a, b, c , 9a, b,  10a, b, g 
12a, b, c (rozpoczęto malowanie klatek Dziekana 7a, b, c, 11a, b, c, d, Konopnickiej 4 oraz 
Nowopogońskiej 231)

- docieplono stropodachy nad mieszkaniami oraz klatką schodową w budynku przy ul. 
Norwida 12a, 12c, ul. Pola 4a, b, c, ul. Orzeszkowej 18a.
- okien w suszarniach w budynkach przy  ul. Norwida 
- przebudowy ścian witrolitowych przy ul. Norwida 14 
a, b, c; ul. Norwida 4 a, b.
- spoinowania połączeń płyt elewacyjnych poziomych i 
pionowych w budynkach Norwida 17 a, b, c; 19; Pola 6 a, b, c, d, e. 
- odcinka chodnika osiedlowego z kostki Pola 8a, b, c; Spacerowa 17.
- izolację ciężką ściany szczytowej budynku Spacerowa 13-15.
- ogrodzenia placu zabaw Dziekana 7-8, 9-10.

- doposażono place zabaw w zasobach administracji w urządzenia zabawowe oraz wymieniono 
zniszczone  ławki.
- remont balustrad balkonowych Dziekana 1/38, 40, 64, 94; Dziekana 2/5, 35, 69, 89; Dziekana 7/4, 28, 35, 48, Dziekana 8/5, 
7, 19, 22, 27, 34, 36, 41, 46, 54, 58.
- wykonano remont kapitalny tarasów: Orzeszkowej 20b/12, 16c/13, 15, 17, W. Pola  4c/18, 6d/22, 24, 8b/11, 8c/14, 8d/24, 
8e/28, 10b/7, 8, 9, 10, 11, 12.
- częściowy remont tarasów: W. Pola  4c/16, 6d/20, 8b/8, 10, 8C/16,  8d/19.
- drzwi wejściowych do budynku Dziekana 1d, e, f, g, h; 2f, g, i, j, k, h; 4e, f, g, 5c, d, f, g; 6d, 
e, f (2 szt.), g, h (2 szt.), i; 7a, b, c; 8a, b, c; 9a, b (2 szt.), c; 10f, g; 11b, c; 12a, b; Norwida 
2a, b, c, d, e, 6e; 8b; 12b, d; 14a, b, c; 16a, b, c; 17a, c; 19; 21c; 27-Stycznia 14-16-18; 32-34, 
Orzeszkowej 20a.
- refundacji 60 szt. okien wymienionych przez użytkowników mieszkań
- cząstkowego remontu nawierzchni asfaltowych przy Dziekana 7, 8, 9, 11.
- wymiany pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach: Dziekana 1i, 6 b, d ; 8d, 
9d; Orzeszkowej 14b, 20b; Norwida 8a, 12d, 21b, 6c, 2e.
- wymiany poziomów instalacji wodnej w piwnicach budynków: Dziekana 1b; 2 h-i; 5e, 
4g; 8 e-f ;  9 f-g ;10a, f;12e; Norwida 8b; 12d, 14a; 14c; Orzeszkowej 14b
- docieplenia kominów na budynkach: 27 Stycznia 26-28-30, 14-16-18 oraz Spacerowa 13-15  
- czyszczenia rynien i rur spustowych oraz ich częściową wymianę w budynkach przy ul. Norwida
- remontu  wejść do klatek schodowych Dziekana 1a, b,c, d, e, f, g, h, i, 2a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k oraz 6a, b, c, d, e, f, g, h, i
- docieplenia części wejść do klatek schodowych (wykuszy) przy ul. W. Pola
- na całym osiedlu zostały wykonane coroczne przeglądy instalacji gazowej, przewodów kominowych, instalacji odgromowej 
oraz instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach.
- wymieniono odcinek kanalizacji deszczowej zewnętrznej przy budynku Dziekana 10a.
- dokonano wycinki 8 szt. uschniętych drzew na osiedlu. 
 Podsumowując wykonane prace,  mamy być z czego dumni. Pomimo borykania się z różnego typu przeszkodami, 
udało się zrealizować ogromną część prac zaplanowanych, jak również tych awaryjnych wykonanych dodatkowo. Pozostałe 
niezrealizowane prace z planu remontów 2014 r. będziemy starali się  wykonać na początku br. na równi z pracami z planu 
remontów 2015 r.
        Mamy nadzieję, że  możliwe do wykonania w okresie zimowym  remonty (wymiana pionów, poziomów, przeróbki 
instalacji elektrycznej, docieplenia stropodachów) będziemy przeprowadzać płynnie aż do wiosny. 

 Bożena Sadowska - Administrator Adm. 4
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UWAGA:
* Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: wersalki, 
tapczany, krzesła, stoły, meble, pierzyny, materace, dywany, 
zabawki dużych rozmiarów itp.
* Do odpadów wielkogabarytowych nie zaliczamy odpadów 
budowlano – remontowych np. gruz, okna, drzwi, panele, 
urządzenia sanitarne (np. umywalki, wanny), odpadów 
niebezpiecznych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.
* ALBA PGK CZELADŹ Sp. z o.o. nie będzie zabierać odpadów 
typu papa, eternit, urządzenia elektroniczne i elektryczne, opony 
samochodowe, oleje, lakiery itp.

* Odpady niebezpieczne jak i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlano – remontowe można 
nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Szyb 
Jana 1H w Czeladzi. Godziny otwarcia: środa, piątek – od 7 do 14, pierwszy poniedziałek miesiąca – od 14 do 18, pierwsza 
sobota miesiąca – od 8 do 14. Wszelkie informacje na temat przyjmowanych odpadów do PSZOK znajdują się na stronie 
internetowej www.pszok.org.
* Odpady budowlano – remontowe usuwane mogą być również po uprzednim zgłoszeniu mieszkańca/lokatora do firmy 
ALBA PKG CZELADŹ, która ustali z mieszkańcem/lokatorem termin podstawienia worka big bag lub kontenera. Odpady 
budowlano – remontowe odbierane są bezpłatnie w ilości do 1 Mg/rok zebranej przez właściciela nieruchomości lub lokalu 
mieszkalnego. Załadowany gruzem worek big bag powinien być ustawiony w takim miejscu, aby możliwy był jego odbiór 
samochodem ciężarowym przez firmę odbierającą odpady.

18. HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW WILEKOGABARYTOWYCHNA 2015 ROKU

19. OGŁOSZENIE - 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 – 11,22 m2
- ul. Szpitalna 9 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 12 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 12 m2
- ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 12,2 m2
- ul. Ogrodowa 24 – lokal użytkowy na parterze w pawilonie wolnostojącym – 123,08 m2 (z wyłączeniem działalności 
związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych)
- ul. Orzeszkowej 14 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 69,01 m2 (z wyłączeniem działalności związanej 
ze sprzedażą napojów alkoholowych)
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2
- ul. 35-Lecia PRL 1 A - lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 19,39 m2
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy na parterze w pawilonie wolnostojącym – 44,20 m2
- ul. Pola 8 E – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31 m2
- os. Dziekana 4 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 12,00 m2
- os. Dziekana 3 D – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 11,00 m2
- os. Dziekana 10 A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 12,20 m2
- os. Dziekana 3 F – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 8,40 m2
- ul. Kombatantów 4 – lokal użytkowy na parterze w siedzibie Spółdzielni - 13,12 m2
- ul. Kombatantów 4 – lokal użytkowy na parterze w siedzibie Spółdzielni - 20,65 m2
- ul. Kombatantów 4 – lokal użytkowy na parterze w siedzibie Spółdzielni – 35,96 m2
- ul. Kombatantów 4 – lokal użytkowy na zapleczu Spółdzielni składający się z dwóch pomieszczeń z pełnym węzłem 
sanitarnym - 50 m2 

 Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. 
Kombatantów 4, pokój nr 12 i 13 lub telefonicznie pod nr 32 265 10 22 wew. 37 i 35.
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Spotkanie z Mikołajem
 7 grudnia w ramach Niedzielnego Teatrzyku dla Najmłodszych gościliśmy w SDK „Odeon” 
aktorów z Impresariatu Artystycznego „Skrzat” z Krakowa. 
 Tym razem najmłodsi widzowie mieli okazję obejrzeć spektakl pt. „Zimowe igraszki”. 
Dzieci, tradycyjnie, bardzo chętnie angażowały się w przedstawienie i nawiązywały kontakt 

z bohaterami bajki. Było rzucanie śnieżkami oraz wspólny śpiew.
 Po zakończeniu przedstawienia każdy 
mały widz miał okazję spotkać się osobiście ze 
Świętym Mikołajem, który obdarowywał dzieci 
prezentami. Kiedy ten specjalny Gość pojawił się 
w drzwiach sali teatralnej, milusińscy przywitali 
Go z radością.
 Był czas na wspólne zdjęcia i rozmowę 
z Mikołajem. Dzieci pożegnały wyjątkowego Gościa 
i zaprosiły go do Czeladzi za rok.
 Wszystkie dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na kolejny spektakl w ramach Niedzielnego Teatru dla Najmłodszych 
15 marca o godz. 16.00.

Wspólne kolędowanie z zespołem „Orfeusz”

     Jak co roku, 
Chór Seniorów „Orfeusz” 
zadbał o świąteczny nastrój 
w „Odeonie”. 14 grudnia 
spotkaliśmy się, aby wysłuchać 
pięknych kolęd i pastorałek 
w wykonaniu  zespołu.
 Spotkanie otworzyła 
Kierownik SDK „Odeon” Agata 
Biesiadecka, która skierowała 
do wszystkich gości ciepłe 
słowo na zbliżające się święta. Życzenia ponadto złożyli: Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zygmunt Kopczyński, 
Burmistrz Miasta Zbigniew Szaleniec, Poseł Waldemar Andzel, Starosta Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoła oraz 
Przewodnicząca Rady Nadzorczej CzSM Renata Malinowska.
 Oprócz znanych wszystkim kolęd, takich jak: „Wśród nocnej ciszy”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gdy śliczna 
Panna” czy wiele innych, zespół zaśpiewał również pastorałki i zaprezentował wiersze: „Wigilijna noc” i „Jakaż to gwiazda”. 
W przerwie występu na gości czekał słodki upominek w postaci świątecznych wypieków.
 Świąteczna atmosfera udzieliła się przybyłym na koncert gościom, którzy włączali się do wspólnego śpiewu. 

Przy wigilijnym stole...

Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze 

 W Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon” ten 
wyjątkowy dzień przypadł 18 grudnia. Wtedy bowiem odbyła się uroczysta Wigilia dla Seniorów z zasobów Czeladzkiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Biskup Diecezji 
Sosnowieckiej ksiądz Grzegorz Kaszak, prezes CzSM Zygmunt Kopczyński, przedstawiciele 
Rady Nadzorczej: Renata Malinowska i Andrzej Rogalski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława 
BM w Czeladzi ks. kanonik Jarosław Wolski, przedstawiciel Starostwa Powiatowego Marek 
Mrozowski oraz prezes Fundacji „Nasze Zagłębie” Tomasz Grad.
 Zanim jednak wszyscy zasiedli do kolacji wigilijnej, w sali teatralnej odbył się montaż 
słowno-muzyczny, przygotowany specjalnie na tę szczególną okazję. Wystąpili w nim 
uczestnicy zajęć wokalno-instrumentalnych oraz nauki gry na gitarze wraz ze swoimi 

instruktorami: Edytą Rusak i Mateuszem Bodziewskim.
 Wieczerzę rozpoczął wspólną modlitwą ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak. Spotkanie to było okazją do połamania się 
opłatkiem, złożenia życzeń, rozmowy oraz wspólnego kolędowania. 

20. WIEŚCI Z SDK „ODEON”
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AKCJA ZIMA 2015 – HARMONOGRAM

09.02.2015 r. (poniedziałek) – Aqua Park ,,Nemo’’ – Dąbrowa Górnicza. 
10.02.2015 r. (wtorek) – W świecie teatru – warsztaty teatralne z aktorami Impresariatu Artystycznego z Krakowa (warsztaty 
organizowane w SDK „Odeon”)
11.02.2015 r. (środa) – Takie kina jeszcze istnieją… Wycieczka do Kina „Nowość” w Będzinie (seans filmowy, zwiedzanie, 
rozmowa z pracownikiem kina)
12.02.2015 r. (czwartek) – Warsztaty plastyczne „Zimowa przygoda” w SDK „Odeon”.
13.02.2015 r. (piątek) – Oko w oko z królem puszczy – wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie (warsztaty edukacyjne 
„Tropem żubra”)

Zapisy od 02 lutego. Szczegółowe informacje dostępne są w sekretariacie SDK „Odeon” oraz pod numerem telefonu: 32 265 
39 91.

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

21. OGŁOSZENIA DROBNE

1. Kupię każdy samochód-gotówka Tel. 660-476-276
2. Język niemiecki – germanistka udziela korepetycji i przygotowuje do egzaminów na wszystkich poziomach zaawansowania, tel. 510-254-300.
3. Mieszkania – zamiana: mieszkanie własnościowe, ul. Legionów, 1 pokój (przedzielony), kuchnia, przedpokój, łazienka, pow. 35,68 m2, 
I piętro, ogrzewanie węglowe, niski czynsz – na 3-pokojowe (z ewentualną dopłatą), tel. 534-833-972.

 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.
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