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1. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE – CZY RZECZYWIŚCIE LEPSZE?
W ostatnim czasie w naszym mieście słyszy się coraz więcej na temat wspólnot mieszkaniowych. Zwolennicy
takiego rozwiązania roztaczają przed mieszkańcami wizje mniejszych opłat przy jednoczesnym lepszym gospodarowaniu
majątkiem. Czy rzeczywiście wspólnota jest lekiem na problemy lokatorów? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.
Wydaje się, że droga do stworzenia wspólnoty mieszkaniowej jest prosta: wystarczy jedynie, by w budynku
większość mieszkań stanowiła odrębną własność, wówczas mieszkańcy mogą odłączyć się od spółdzielni i podjąć
uchwałę o założeniu wspólnoty. W praktyce jednak okazuje się, że przy spółdzielni pozostaną lokale użytkowe,
a w niektórych przypadkach nawet parkingi czy tereny zielone. Zatem najcenniejsze i najbardziej dochodowe mienie, za
eksploatacje których i tak muszą płacić właściciele lokali.
Niebezpieczeństwem czyhającym na członków wspólnoty mieszkaniowej jest sytuacja, gdy kilku z nich zalega
z opłatami. Spółdzielnia mieszkaniowa nie jest narażona na tak łatwą utratę płynności finansowej, ponieważ czerpie
dochody z dzierżawy nieruchomości czy lokali użytkowych. Ta „poduszka finansowa” zabezpiecza spółdzielców przed
drastycznymi krokami, jakimi może być odcięcie mediów lub zaniechanie koniecznych remontów. W małych wspólnotach
nawet zadłużenie jednej osoby może być problemem, a za zaleganie z terminowymi płatnościami grozi licytacja i utrata
mieszkania.
Innym istotnym zagrożeniem wspólnot może być pogarszający się stan techniczny budynków. Narzekamy
na spółdzielnię, że nie są pomalowane klatki schodowe czy wykonywanych jest mało remontów. Ale oprócz efektów
estetycznych, bardzo ważne są względy bezpieczeństwa. We wspólnotach większe remonty dachu czy instalacji, nie
mówiąc już o termomodernizacji, odkładane są na przyszłość. Jak się zwykle okazuje na bliżej nieokreśloną przyszłość.
Przeglądy techniczne we wspólnotach traktowane są jako zło, gdyż podnoszą koszty. Spółdzielnia natomiast dba, aby
wszystkie przeglądy były wykonywane terminowo, bo jest to związane z bezpieczeństwem samych mieszkańców. Nikt
nie pamięta, że takie czynności, choć nie dają efektów wizualnych także kosztują. Jeśli zaś potrzebny jest remont dachu,
zostaje on zrealizowany. We wspólnotach zdarza się, że ile mieszkańców, tyle opinii na dany temat. Czy sąsiad z parteru
będzie płacił na remont dachu? Przecież jemu się nie leje. Można by wymieniać wiele takich sytuacji, w których widać,
że tak zachęcająco brzmiąca wspólnota mieszkaniowa niesie za sobą sporo poważnych pułapek. A tak naprawdę, to
nie od powołania wspólnoty zależy, czy dany budynek będzie zarządzany dobrze. Wszędzie są ludzie. I we wspólnocie
możemy trafić na nieuczciwego zarządcę. Znane są przypadki z całej Polski, gdzie zarządca nieruchomości zbierał opłaty
od mieszkańców i po pewnym czasie zniknął. Pamiętajmy, że poprawne zarządzanie wspólnotą w głównej mierze zależy
od ludzi, którzy są jej członkami. Ludzie ci albo dążą do wspólnego dobra, albo potrafią się tylko kłócić, najczęściej dla
zasady.
Dobrze zarządzana spółdzielnia mieszkaniowa daje gwarancję rozwoju, dbałości o bezpieczeństwo i estetykę
naszych budynków. Nie dajmy się więc namawiać na coś, do czego nie jesteśmy przekonani lub czego po prostu nie znamy.
Zanim podejmiemy jakiekolwiek decyzje, rozważmy czy są one rzeczywiście dla nas lepsze.
Zygmunt Kopczyński
Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

2. OPŁATY NIEZALEŻNE OD SPÓŁDZIELNI
W 2014 r. z opłat miesięcznych na pokrycie niezależnych od Spółdzielni kosztów zewnętrznych zostało wydane
54% wpływów. Oznacza to, że w dyspozycji Spółdzielni (czyli na bieżące potrzeby utrzymania i obsługę zasobów
mieszkaniowych, remonty budynków i ich otoczenia) pozostało 46%. Przypomnę jeszcze, iż pośród tych pieniędzy jest
część, dla której Spółdzielnia jest jedynie przymusowym (i nieopłacanym przez „beneficjentów” tych działań) inkasentem
oraz „przekaźnikiem”. Najwięcej, bo aż 71%, opłat szło na pokrycie kosztów ciepła – centralnego ogrzewania i ciepłej
wody.
Nadal czynności egzekwowania opłat od mieszkańców na rzecz budżetu i Skarbu Państwa, rozliczających się
poprzez Spółdzielnię, wykonywać ma (jak długo jeszcze?) Spółdzielnia. A ponieważ ta praca nie wykona się sama, to
również koszty wszelkich czynności związanych z informowaniem i windykowaniem należności „obcych”, czyli za media,
podatki i opłaty publiczno-prawne, będzie musiała ponosić Spółdzielnia. Zatem stwierdzając wprost: zapłacą to, tak jak
do tej pory, w swych opłatach miesięcznych mieszkańcy. Te tzw. „poborcze” koszty i praca przy tym wykonywana nie są
bez znaczenia, ale nie wyczerpują listy czynności, do których Spółdzielnia jest zobowiązana na koszt (obecnych
i dawnych) posiadaczy lokali. W skali roku Spółdzielnia udziela kilkuset, mocno rozbudowanych i udokumentowanych
źródłowo, informacji na żądanie licznych podmiotów prawnych, w tym urzędów skarbowych, sądów, komorników, policji,
prokuratorów, ZUS-u, banków, itd. Obligatoryjne przeszukiwanie – dla udzielenia tychże informacji – dokumentacji
(często już archiwalnej), jej kopiowanie, dokonywanie wyliczeń, przygotowanie zbiorczej odpowiedzi – to wszystko
wymaga pracy niejednego pracownika. I, w finale, są jeszcze koszty wysyłki.
Oczywiście, w podobnej sytuacji w skali kraju są i inne podmioty gospodarcze, ponieważ te usługi na rzecz
„skarbówki”, sądów, policji itd. wszyscy zobowiązani są wykonywać. Weźmy pod uwagę przykłady z „naszego podwórka”:
małżeństwo się rozwodzi lub prowadzony jest proces spadkowy o mieszkanie, a sąd albo nie ma pełnej wiedzy o stanie
własnościowym mieszkania lub uznaje przedłożone mu dokumenty za niewiarygodne. Występuje więc do Spółdzielni
o pełną dokumentację w rozpatrywanej sprawie i przekazanie jej w określonym terminie. Oczywiście Spółdzielnia ją
przygotowuje i wysyła. Tylko dlaczego musi to być kosztem dla pozostałych spółdzielców? Dlaczego strony stające przed
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sądem za to nie zapłacą? Innym przykładem są działania komornicze wobec osób, które w zasobach zarządzanych przez
Spółdzielnię mieszkają lub mieszkały, wobec których dochodzone są wierzytelności z różnych tytułów egzekucyjnych, najczęściej
nie mających związku z działalnością Spółdzielni i na rzecz różnych instytucji (banków, ZUS-u, firm itd.). Wykonując swe
czynności na rzecz określonych zleceniodawców – na co zwracam uwagę – komornicy nie wykonują ich gratisowo. W skali
roku Spółdzielnia komornikom z różnych stron kraju udziela kilkuset informacji na tematy związane z zamieszkiwaniem
(lub nie) ich „klientów”, prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej czy usług itp., w efekcie pozyskania których
komornik (zgodnie zresztą z obowiązującym prawem) wypłaca sobie od dłużnika co się należy, choć część kosztów poniosła
Spółdzielnia (podobnie i inne instytucje), przygotowując komornikowi potrzebne mu dane. Przykłady „nieodpłatnej pracy”,
czyli tkwiącej w kosztach Spółdzielni (bo pracownikom zatrudnionym w Spółdzielni naturalnie w etacie zapłaconej!) na rzecz
podmiotów zewnętrznych można mnożyć.
Koszty tej działalności są formalnie zaliczane do wydatków zależnych od Spółdzielni. To zniekształca nieco obraz
i ocenę tego, co w kosztach od Spółdzielni jest zależne, a co zależnym nie jest.
Elżbieta Tarnowska
Główny Księgowy

3. OBNIŻENIE PROWIZJI ZA OPŁATĘ ZA LOKALE TYLKO
W PLACÓWKACH BANKU PKO BP
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że kwota pobieranej opłaty za dokonanie wpłaty gotówkowej za
lokale mieszkalne i niemieszkalne na rachunek Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej wynosi 2 zł tylko w placówkach Banku
PKO PB.
Elżbieta Tarnowska
									
Główny Księgowy

4. DZIĘKUJEMY OSOBOM REGULARNIE WNOSZĄCYM OPŁATĘ ZA
LOKAL MIESZKALNY
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Podziękowanie kierujemy do tych z Państwa, którzy opłaty za lokale mieszkalne regulują systematycznie i terminowo.
Z przyjemnością informujemy, iż dotyczy to większości mieszkańców naszej Spółdzielni. To dzięki nim Spółdzielnia nie traci
płynności finansowej i na bieżąco reguluje zobowiązania.
Przypomnijmy, iż pomimo wystawianych w październiku informacji o saldzie na dzień 30 września każdego roku
użytkownicy w większości nie uzgadniają ze Spółdzielnią salda, choć są o to proszeni. Po to są informacje o saldach, aby
ewentualne niezgodności wyjaśnić.
Niestety, na koniec 2014 roku 1231 lokali mieszkalnych posiadało zaległości w opłatach. Wobec osób zalegających
Spółdzielnia podejmuje określone działania windykacyjne. Użytkownicy lokali często dokonują opłat w niepełnej wysokości,
zaokrąglając swoje zobowiązania w dół o kilkanaście, kilkadziesiąt złotych, przekraczając termin płatności o kilka czy
kilkanaście dni, co skutkuje naliczeniem odsetek od nieterminowych opłat. Odsetki ustawowe od nieterminowo wnoszonych
opłat są naliczane miesięcznie za każdy dzień zwłoki począwszy od dnia następnego po terminie płatności. Dzięki skutecznej
windykacji zaległości w opłatach za lokale mieszkalne na dzień 31.12.2014 r. bez kosztów i odsetek sądowych wyniosły
1 775 045,59 zł. (na dzień 31.12.2013 r. była to kwota 2 028 847,68 zł.). Natomiast odsetki bieżące, sądowe i koszty sądowe
w analogicznym okresie stanowiły kwotę 522 711,22 zł. (31.12.2014 r.) i 558 967,09 zł. (31.12.2013 r.).
W lutym br. zostały wystawione wezwania do zapłaty, których zaległość jest niższa niż 1 miesiąc, gdyż utrzymują się
różnice w opłatach lub wynikają z nieuregulowanych odsetek. Mamy nadzieję, że zaległości zostaną spłacone, a w przypadku
wątpliwości wyjaśnione z Działem Opłat i Windykacji, pokój 23 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4. Wysyłając
wezwania lub przedsądowe wezwania do zapłaty Spółdzielnia dodatkowo informuje dłużników:
• o sposobie naliczania odsetek,
• o możliwości korzystania z dodatków mieszkaniowych,
• o tym, że członkowie Spółdzielni zalegający z opłatami powyżej 6 miesięcy, po akceptacji Zarządu, są kierowani do Rady
Nadzorczej celem wykreślenia z członkostwa,
• iż brak wpłaty zaległości powoduje kierowanie sprawy do Sądu, a następnie do egzekucji komorniczej, co wiąże się
z ponoszeniem dodatkowych kosztów.
Niektórym użytkownikom lokali wydaje się, że nieodebranie korespondencji od Spółdzielni lub brak kontaktu
z pracownikami Działu Opłat i Windykacji spowoduje uniknięcie konsekwencji finansowych. Błąd – długów nie umorzymy,
ale możemy rozłożyć je na raty, zawierając z dłużnikiem umowę lub przyjmując jego deklarację spłaty w formie oświadczenia.
Jednak w przypadku braku dobrowolnej spłaty długu sprawa o zaległości zostaje skierowana do Sądu. Dalszy brak
spłaty i dobrej woli uzgodnienia spłaty w ratach skutkuje przekazaniem sprawy do egzekucji komorniczej ze sprzedażą lub
licytacją lokalu mieszkalnego włącznie. Dzieje się tak, jeżeli wartość zaległości osiągnęła kwotę 5 tys. zł. (dług powiększa się
o koszty sądowe, adwokackie i komornicze). Dział Opłat i Windykacji, zgodnie z nowymi procedurami windykacyjnymi
obowiązującymi od 01.02.2015 r. (które zostaną opublikowane w kolejnym numerze biuletynu), nie zwleka z podejmowaniem
działań windykacyjnych. Zależy nam bowiem na szybkim uzyskaniu prawomocnych nakazów zapłaty lub wyroków sądowych
i niezwłocznym wyegzekwowaniu długów. Dążymy do tego, aby użytkownicy lokali opłacający regularnie opłaty za lokale
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mieszkalne wiedzieli, że robimy wszystko, aby do ich grona dołączyła jak największa ilość obecnych dłużników.
Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji

5. E-BOK
Dział Opłat i Windykacji zachęca Państwa do korzystania z modułu E-BOK, modułu Korespondencja Seryjna oraz
Hasła na telefon. Każda opcja możliwa do wyboru osobno.
Moduł E-BOK umożliwi Państwu podgląd naliczeń oraz salda opłat. Dane zawarte w module dotyczą informacji
z danego roku.
Natomiast moduł Korespondencja Seryjna umożliwi otrzymywanie zmian wysokości opłat, rozliczeń wody i C.O.
w formie elektronicznej, a nie papierowej.
W trosce o ochronę Państwa danych osobowych zachęcamy do założenia Hasła na telefon, które umożliwi bezpieczną
obsługę telefoniczną dotyczącą opłat za lokal mieszkalny.
Wystarczy jedna wizyta w Dziale Opłat i Windykacji, pokój 22, żeby załatwić formalności związane z dostępem do
opisanych modułów. Szczegółowe informacje – Zasady dostępu do modułu E-BOK, modułu korespondencja seryjna oraz
hasła na telefon, znajdziecie Państwo na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce E-BOK. Służymy również wsparciem
indywidualnym pod numerem telefonu 32 265-10-16 wew. 28.

E-BOK

Barbara Cholewa
Kierownik Działu Opłat i Windykacji

6. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
W związku z możliwością uzyskania dofinansowania termomodernizacji ze środków publicznych Zarząd Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej podjął działania w celu pozyskania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020+ oraz RPO Infrastruktura i Środowisko. Przygotowana jest
dokumentacja (audyty energetyczne, projekty techniczne, przedmiary i inne niezbędne dokumenty) dla budynków mieszkalnych
na os. Dziekana 1÷12, Składkowskiego, 35-Lecia PRL oraz dla pawilonów przy ul. Szpitalnej 9a oraz Kombatantów 4.
W związku z powyższym, w dniach 11 i 18 marca br. odbyły się spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami os.
Dziekana w celu omówienia procedur związanych z wykonaniem termomodernizacji. Po wykonaniu audytów energetycznych
mieszkańcy otrzymają pismo z informacją o planowanych kosztach termomodernizacji.
Małgorzata Strzyja
Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej

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

Refundacja za wymianę okien
Przypominamy użytkownikom lokali, którym przysługuje refundacja za wymianę okien w 2015 r. o dostarczenie
bądź uzupełnienie dokumentów (faktur, certyfikatów, atestów, jak również podanie numeru konta bankowego na piśmie)
oraz o ustalenie z Administracją terminu odbioru zamontowanych okien.
Informujemy, że aby uzyskać zwrot za wymianę okien nie może być zaległości w opłatach za lokal mieszkalny.
Małgorzata Strzyja
Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
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Utrzymanie porządku w budynkach
Jak ważne jest utrzymanie właściwego porządku mieli okazję przekonać się mieszkańcy budynku przy ul. Ogrodowej
22. 17 lutego miała tam miejsce interwencja Straży Pożarnej, gdyż zapaliły się śmieci nagromadzone w dylatacji. Pożar udało
się szybko opanować, jak zapewniali strażacy również dzięki pomocy mieszkańców, którzy otworzyli okna i przygotowali
wiadra z wodą. Tym razem sytuacja nie wymknęła się spod kontroli, jednak ten scenariusz nie zawsze musi tak wyglądać.
Utrzymanie czystości w budynku wpływa nie tylko na estetykę obiektu, ale ma ogromne znaczenie w kwestii bezpieczeństwa
samych mieszkańców. Kanały technologiczne, tzw. szachty, w wieżowcach często używane są jako zsypy na nieczystości.
W piwnicach można zauważyć resztki papierosów czy butelki, które wrzucone do pionów zalegają na korytarzach. Dodatkowo
zagrożenie powodują bezdomni, którzy nocują w piwnicach. Nagromadzone w pomieszczeniach piwnicznych rzeczy mogą
ulec zapaleniu i powodować szybkie rozprzestrzenianie się ognia.

Rzeczy zgromadzone w pomieszczeniach piwnicznych mogą być przyczyną pożaru
Spółdzielnia reaguje na zgłoszenia dozorczyń dotyczące wtargnięć do budynków, jednak nic nie zastąpi
odpowiedzialnej reakcji samych mieszkańców. Przypominamy, że aby zapobiegać aktom wandalizmu oraz dodatkowo
zabezpieczyć budynki przed osobami z zewnątrz, Administracja osiedla Ogrodowa zleciła w okresie zimowym ochronę
budynków firmie zewnętrznej. Firma ochroniarska pracowała do końca marca. Obecnie naruszenia porządku domowego
należy zgłaszać do odpowiednich służb: Policji i Straży Miejskiej.
Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2

Ruszyły termomodernizacje

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłosiła pierwsze przetargi na termomodernizacje budynków mieszkalnych.
Przygotowaniem postępowania przetargowego zajmuje się Dział Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej. W pierwszej
kolejności zmodernizowanych zostanie 15 budynków na os. Piłsudskiego. Zadanie zostało podzielone na 5 części. Materiały
przetargowe można pobrać z naszej strony internetowej: http://czsm.czeladz.pl.
Prace budowlane zostaną częściowo sfinansowane ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach: pożyczki
z WFOŚ, kredytu przyznanego przez bank PKO BP wraz z premią termomodernizacyjną. Dodatkowo Spółdzielnia planuje
pozyskanie środków z funduszy unijnych. Szczegółowy zakres planowanych prac jest dostępny na stronie internetowej, gdzie
zamieszczono przedmiary robót. Wśród najważniejszych prac można wymienić:
- docieplenie cokołu oraz części ścian piwnicznych styropianem ekstrudowanym,
- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem w metodzie lekkiej-mokrej,
- kompleksowy remont i docieplenie balkonów,
- docieplenie stropodachów,
- remont zadaszeń przy wejściach do budynku,
- wymiana instalacji odgromowej.
Oprócz niewątpliwych zalet termomodernizacji, jakimi są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną oraz
poprawa stanu technicznego budynku, nie bez znaczenia jest również poprawa estetyki obiektu. Pamiętajmy, że na wszystkie
prace wchodzące w zakres opracowania, wykonawca udziela również gwarancji, dzięki czemu znacznie spadną nakłady na
bieżące remonty i konserwacje. Dodatkowo wszystkie budynki na os. Piłsudskiego pokryte są płytami azbestowymi. Jest to
materiał niebezpieczny, który zostanie usunięty przed przystąpieniem do docieplenia ścian.
Obecnie wykonano już część prac przygotowawczych do inwestycji. Administracja nr 2 zleciła usunięcie gniazd
ptaków wg zaleceń opinii ornitologicznej. Aktywność ptaków w dobie dzisiejszych, rygorystycznych przepisów może
skutecznie zablokować inwestycję budowlaną. Prace polegające na usunięciu gniazd oraz zaślepieniu otworów w elewacjach
zostały zlecone firmom zewnętrznym. Uspokajamy również miłośników przyrody, po zakończeniu inwestycji na elewacji
zamontowane zostaną budki lęgowe dla małych ptaków np. jeżyków.
Lokatorom, którzy mieszkają w budynkach podlegających termomodernizacji przypominamy, że Spółdzielnia
umożliwiła wzięcie im udziału w pracach komisji przetargowej. Reguluje to zapis § 8 ust. 2 tzw. Zasad Termomodernizacji
(dokument dostępny na stronie internetowej). Działanie ma na celu zachowanie pełnej transparentności prowadzonego
postępowania. Zachęcamy więc spółdzielców do wyboru przedstawicieli, którzy uczestniczyć będą w pracach komisji. Listę
wybranych osób należy przedłożyć do Zarządu Spółdzielni. Termomodernizacja to kluczowa inwestycja, wykonywana jeden
raz podczas całego okresu użytkowania budynku. Dlatego warto poświęcić jej jak najwięcej uwagi.
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Spółdzielnia planuje jeszcze w tym roku rozpisanie kolejnych przetargów na termomodernizacje budynków. Tym
razem inwestycja ma być realizowana na osiedlu Dziekana. W temacie zorganizowane zostały konsultacje z mieszkańcami,
które odbyły się 11 i 18 marca w Szkole Podstawowej nr 7. Uczestniczyło w nich odpowiednio ok. 60 i 100 osób. Cieszy
rosnące zainteresowanie tak ważnym tematem.

Budynek przed termomodernizacją

Wygląd elewacji po termomodernizacji
Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2

Nie wyrzucaj niedopałków przez okno!
Przypominamy, aby palacze nie wyrzucali niedopałków papierosów przez balkony lub okna, gdyż widok leżących
przy budynkach na zieleńcach kupek niedopałków sprawia, że nasze otoczenie wygląda bardzo nieestetycznie, źle
świadczy o kulturze osobistej osób palących i lekceważeniu przez nich podstawowych obowiązków użytkowników w zakresie
utrzymania czystości i porządku.
Katarzyna Gawrońska
Kierownik Adm. 3 i 4

Niesprawna wentylacja czy ingerencja mieszkańców?
Ostatnio odnotowujemy bardzo dużo zgłoszeń w sprawie źle działającej wentylacji oraz coraz większej ilości
zawilgoconych ścian w lokalach mieszkalnych. W większości przypadków jest to spowodowane złą eksploatacją naszych
mieszkań. Chcąc zaoszczędzić na energii cieplnej wymieniamy okna i drzwi na nowe, bardziej szczelne. Często zdarza się
również, że zastawiamy kratki wentylacyjne, aby nimi nie wiało oraz przykręcamy grzejniki, aby zaoszczędzić. Nie zdajemy
sobie sprawy, że to wszystko działa na naszą niekorzyść.
Nowe okna powinny być wyposażone w listwy napowietrzające – nawiewniki, aby zapewnić dopływ odpowiedniej
ilości powietrza do mieszkania. Często po sprawdzeniu zgłoszeń o braku wentylacji przez Zakład Kominiarski zaleceniem jest
montaż nawiewników w oknach, aby wentylacja działała prawidłowo. Aby powietrze z mieszkania mogło być odprowadzone
na zewnątrz przez kratki wentylacyjne, taka sama ilość powietrza musi być do mieszkania wpuszczona. Wilgotne powietrze
powstałe podczas gotowania czy kąpieli skrapla się w najzimniejszych punktach mieszkania (naroża ścian, ściany okienne)
i powoduje powstawanie grzyba pleśniowego.
Przypomnijmy sobie czasy, kiedy okna były drewniane, nieszczelne, nie było podzielników kosztów na grzejnikach
i wszyscy wietrzyli mieszkania, bo było ciepło, nikt nie oszczędzał. Nie było wtedy takiej ilości zawilgoconych mieszkań ani
problemów z wentylacją.
Przypominamy!
W związku z tym, że wiosna się zbliża dużymi krokami, przypominamy użytkownikom pojazdów, że do parkowania
służą parkingi a nie trawniki.
Stawianie samochodów na zieleńcach w okresie, kiedy ziemia jest bardzo wilgotna i grząska powoduje powstawanie
licznych kolein, które są w zasadzie nie do zlikwidowania. Dbajmy zatem o nasze otoczenie i nie dewastujmy bezmyślnie
zieleni.
Bożena Kościelna
Administrator Adm. 4
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8. CO SŁYCHAĆ W ADMINISTRACJACH?
Administracja nr 1 wysłała do mieszkańców ankiety dotyczące parkingu przy ul. Szpitalnej 21 i 23, położonego na
działce o nr 272/20. Pytaliśmy o to, jakie rozwiązanie mieszkańcy uważają za najkorzystniejsze. Zaproponowano następujące
możliwości:
1. Wjazd i wyjazd powinien zostać odgrodzony szlabanem, wjazd na parking odbywałby się przy użyciu karty magnetycznej.
2. Powinny zostać wydane karty parkingowe dla mieszkańców oraz w przypadku parkowania pojazdów nieupoważnionych
sprawę zgłaszano by na straż miejską.
3. Parking powinien być oddany w społeczny zarząd mieszkańcom na takich zasadach jak parking przy ul. Składkowskiego 14.
4. Powinna zostać wynajęta prywatna firma zakładająca blokady na koła pojazdom nieupoważnionym.
5. Należy pozostawić sytuację bez zmian.
Ankiety zostały rozesłane w ilości 1395 szt. do wszystkich mieszkańców administracji. Otrzymaliśmy 61 wypełnionych
ankiet. Największym uznaniem z Państwa strony cieszyło się rozwiązanie nr 1, które zdobyło 34 głosy. Spora część (po 15
osób) opowiedziała się za rozwiązaniami 2 i 5. Należy jednak zaznaczyć, że większość osób, która chciała pozostawić sytuację
bez zmian, deklarowała jednocześnie, że nie korzysta z parkingu. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się rozwiązania
3 i 4, które uzyskały odpowiednio po 3 i 6 głosów.
Otrzymaliśmy jednocześnie wiele propozycji dotyczących poprawy istniejącej sytuacji, wśród nich można wymienić:
- wyznaczenie miejsc parkingowych poprzez namalowanie linii rozgraniczających;
- zwrócenie się z wnioskiem do władz miejskich o budowę parkingów na terenach gminnych;
- wprowadzenie zakazu parkowania samochodów powyżej 1,5 t.;
- zaadaptowanie części terenów zielonych należących do Spółdzielni na miejsca parkingowe.
Dziękujemy za zaangażowanie w wypełnianie ankiet. Poznanie Państwa opinii pomoże nam podjąć działania, które
najbardziej będą odpowiadały Państwa oczekiwaniom.
Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2

Trwają prace remontowe na Administracji nr 1 i 2

Firma Tauron prowadzi w dalszym ciągu inwestycję związaną z przebudową sieci doprowadzającej ciepłą wodę
do budynków na osiedlu Piłsudskiego. Planowane zakończenie prac to czerwiec bieżącego roku. Wcześniej do wiadomości
mieszkańców zostanie udostępniony harmonogram podłączania budynków do sieci. Przypominamy również, że podczas
prowadzenia prac nie jest możliwe korzystanie z placów zabaw zlokalizowanych w rejonie prowadzenia wykopów.
Przebudowa sieci na Piłsudskiego to nie jedyna inwestycja wykonywana
na naszym terenie na zlecenie Tauronu. 18 marca na obszarze Administracji
nr 1 przekazany został teren pod budowę sieci ciepłowniczej spinającej
rejony zasilania w ciepło miasto Czeladź. Prace prowadzone będą w obszarze
działki nr 210/32 k.m. 12, gdzie poprowadzone zostaną nowe rurociągi. Trasa
ich przebiegu będzie prowadzona od supermarketu „Biedronka”, następnie
wzdłuż boiska zlokalizowanego na osiedlu Miasta Auby i dalej w stronę stacji
benzynowej PKN Orlen. Podczas prowadzenia prac wykonywane będą roboty
ziemne. Prosimy więc o zachowanie szczególnej ostrożności.
Odpowiadając na zapotrzebowania mieszkańców, administracje
Prace nad przebudową sieci doprowadzającej
przystąpiły
do zawierania umów dotyczących zamontowania domofonów
ciepłą wodę
w budynkach mieszkalnych. Na osiedlu Piłsudskiego domofony zakładane są
w obiektach przy ul. Składkowskiego 17C, Składkowskiego 6B i 35 Lecia 2A. Planuje się również montaż tego typu instalacji na
Składkowskiego 16C. W Administracji nr 1 czekają przygotowane umowy dla budynków przy ul. Ogrodowej 22 oraz
Miasta Auby 4. Prosimy mieszkańców o stawienie się w Administracji w celu jak najszybszego ich podpisania.
W najbliższym czasie gotowe będą umowy dla budynku przy ul. Miasta Auby 2. Mamy nadzieję, że zamontowanie domofonów
przyczyni się do lepszego zabezpieczenia wejść do budynków przez osoby nieupoważnione. Jest to stały problem, z którym
borykają się mieszkańcy wieżowców.
Trwają również prace malarskie. Dział Remontów i Konserwacji
odnowił klatki schodowe przy ul. 35-Lecia 10A i B. Obecnie przystąpił do
malowania suszarni i piwnic na osiedlu Piłsudskiego. W postępowaniu
przetargowym w zakresie prac malarskich wyłonione zostały również
firmy zewnętrzne. W Administracji nr 1 odnowione zostały przez nie klatki
schodowe przy ul. Tuwima 13 i 17. Planowane jest także malowanie klatki nr 15.
Lada dzień w Administracji nr 2 prace malarskie rozpoczną się na klatkach przy
ul. Składkowskiego 17 i 35-Lecia 11.
Administracje sukcesywnie prowadzą prace związane z wymianą
instalacji sanitarnych w spółdzielczych zasobach. Na osiedlu Ogrodowa Klatka schodowa po remoncie
wymienione zostały piony wodno-kanalizacyjne w budynkach: Miasta Auby 10, Szpitalnej 23, Szpitalnej 21. Zostało
również wymienionych 5 pionów na osiedlu Piłsudskiego. Do końca roku planowana jest modernizacja wszystkich instalacji
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wewnętrznych w budynkach ze stalowych na PP.
Wyłoniona została również firma przeprowadzająca przeglądy gazowe
i kominiarskie. Obecnie wykonywane są przeglądy na osiedlu Piłsudskiego.
W Administracji nr 1 harmonogram zakłada rozpoczęcie prac na przełomie
kwietnia i maja. Podczas przeglądów wykonywane będą również czyszczenia
przewodów kominowych.
W najbliższym czasie planowane są prace zewnętrzne, takie jak remonty
balkonów. Korzystając z dobrej pogody Administracje chcą jak najszybciej
uruchomić wykonawców w tym zakresie. Dodatkowo w Administracji nr 2
wyłoniona została firma do wymiany okien na klatkach schodowych, w piwnicach
i suszarniach. Na razie zleconych zostało kilka prac, jeżeli ich jakość będzie
Wygląd balkonów po remoncie na osiedlu
zadowalająca roboty ruszą pełną parą.
Piłsudskiego

Pierwszy kwartał roku 2015 na os. Musiała

Łukasz Mikulski
Kierownik Adm. 1 i 2

Rok 2015 w Administracji os. Musiała zaczął się bardzo intensywnie. Już w styczniu w celu przygotowania do
malowania klatek schodowych wykonano piony teletechniczne w budynku przy ul. Skłodowskiej 11-19. Jednocześnie firma
„Bogmar” kończyła malowanie klatek przy ul. Skłodowskiej 1-9, a przy ul. Dehnelów 5, 7, 9 rozpoczęto ich malowanie.
W lutym były malowane klatki przy ul. Miłej 8, w marcu przy ul. Skłodowskiej 37, 39.
Kolejne prace będą dotyczyły wymiany instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz będzie
trwała budowa pionów teletechnicznych w klatkach, które zostały wytypowane do malowania w 2015 r.
W styczniu i lutym br. odbyły się przeglądy kominiarskie przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Po zakończeniu
kontroli okresowej Administracja wysyła sukcesywnie pisma z informacją o zaleceniach dla poszczególnych użytkowników
lokali w zakresie funkcjonowania instalacji kominowych i wentylacyjnych. Ponadto okazuje się, że dane zawarte w zaleceniach
kominiarskich w kilku przypadkach odbiegają zdecydowanie od stanu faktycznego, dlatego Administracja jest na etapie
wyjaśniania tych nieścisłości z wykonawcą.
Po rozliczeniu wody za II półrocze 2014 r. w związku z występującymi niedoborami wody w budynkach zostały
przeprowadzone kontrole prawidłowej eksploatacji urządzeń wodomierzowych. Kontrole wykonywali pracownicy Działu
Remontów i Konserwacji. Okazuje się, że wielu mieszkańców nie chce wpuszczać pracowników do kontroli stwierdzając, że
dopiero co były wykonywane odczyty wodomierzy, a ogłoszeń na klatkach o jakichkolwiek kontrolach nie było. Przypominamy
zatem, że Administracja ma prawo dokonywać wyrywkowej kontroli eksploatacji wodomierzy między odczytami, zgodnie
z §7 pkt. 7 Regulaminu 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.
Katarzyna Gawrońska
Kierownik Adm. 3 i 4

Prace na osiedlu Dziekana trwają...
Początek roku na osiedlu Dziekana rozpoczął się intensywnie. W miesiącach styczeń, luty i marzec zostały wykonane
następujące prace:
- wymiana instalacji zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w pionach kuchennych i łazienkowych w budynkach Dziekana 1D,
2D, 4B, 5A, B, 7A, 8C, 9B, 11A, 12B oraz Norwida 2E,
- wymiana poziomów cwu i zwu w piwnicach budynków: Dziekana 1I, 2F, 5E, 6E, 8F, Norwida 12E, 16B oraz Orzeszkowa 16B,
- docieplenia kominów: Dziekana 8E, F, 9A, 10A, B, 11A, 12A,
- adaptacja części klatki schodowej przy ul. Norwida 12B na cele mieszkalne.
Bożena Kościelna
Administrator Adm. 4

Kontrola wodomierzy
W związku z tym, że w dużej ilości budynków na osiedlu od długiego czasu występują ciągłe niedobory wody, za
które mieszkańcy muszą zapłacić, Spółdzielnia przeprowadziła kontrolę wodomierzy w mieszkaniach, lokalach użytkowych
oraz sprawdzenie liczników głównych.
Konserwatorzy Spółdzielni podczas kontroli dokonywali odczytów wodomierzy oraz sprawdzali prawidłowość
podłączonych urządzeń, tj. baterii zlewozmywakowych, wannowych, umywalkowych, jak również spłuczek, zmywarek
i pralek do instalacji wodnej.
Bożena Kościelna
Administrator Adm. 4
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Rozliczenie wody
Po otrzymaniu ostatniego rozliczenia wody na jego odwrocie ukazała się informacja odnośnie do osób ujętych
w opłatach na każdym lokalu mieszkalnym oraz ilości zużytej wody w mieszkaniu za sezon rozliczeniowy. Informacja ta
zaowocowała telefonami do Administracji od mieszkańców, że dane te nie pokrywają się ze stanem faktycznym. Dlatego
też prosimy, aby uaktualnić dane dotyczące ilości osób rzeczywiście przebywających w lokalu w biurze Administracji nr 4 przy ul.
Spacerowej 17 (posiadamy gotowy druk oświadczenia).
Bożena Kościelna
Administrator Adm. 4
2015r
9. ZESTAWIENIE PRZETARGÓW OGŁOSZONYCH
W 2015 ROKU

Zestawienie przetargów ogłoszonych w 2015 r.

Lp.

Data otwarcia
kopert

Zakres

1

Usługi pogotowia awaryjnego

22.01.2015r.

2

Usługi kominiarskie

13.02.2015r.

3

Wymiana stolarki okiennej (ul. Składkowskiego i 35-Lecia)

20.02.2015r

4

Utrzymanie czystości – ADM 3

20.02.2015r.

5

Termomodernizacja 3 budynków (ul. Składkowskiego 5, 9 i 11)

2.05.2015r.

6

Termomodernizacja 3 budynków (ul. Składkowskiego 7, 12 i 14)

2.05.2015r.

7

Termomodernizacja 4 budynków (ul. Składkowskiego 1, 3, 8 i 10)

2.05.2015r.

8

Termomodernizacja 2 budynków (ul. 35-Lecia PRL 2 i 4)

2.05.2015r.

9

Termomodernizacja 3 budynków (ul. Składkowskiego 3, 5 i 7)

2.05.2015r.

10

Wymiana płytek PCV na wykładziny (ul. Miła 8 i 10; M. Auby 12)

30.03.2015r.

11

Roboty elektryczne

30.03.2015r.

10. 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 – 16,15 m2
- ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,98 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. Szpitalna 9 A - lokal użytkowy na parterze w pawilonie wolnostojącym – 460,75 m2
- 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 – 6,64 m2
- ul. 35-Lecia PRL 1 A – lokal użytkowy na parterze w pawilonie wolnostojącym – 27,57 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 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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11. WIEŚCI Z SDK „ODEON”

Król, pirat, księżniczka i policjant...
18 stycznia przenieśliśmy się w SDK „Odeon” w prawdziwie magiczną krainę. W jednym miejscu i o jednej porze
spotkali się: muszkieterowie, księżniczki, wróżki, superbohaterowie, pantery, piraci, czarownice.
Nie brakowało wspólnego tańca i śpiewu. Zabawę poprowadził clown Janusz, który zorganizował wspaniałą zabawę
zarówno dla najmłodszych uczestników balu, jak i towarzyszących im rodziców i opiekunów.
Chwilą wytchnienia był słodki poczęstunek w przerwie imprezy.
Mamy nadzieję, ze wszyscy dobrze się bawili. Do zobaczenia za rok!

Podczas wieczoru nie zabrakło wspólnego tańca i śpiewu

Czardasze i muzyka węgierska w SDK „Odeon”
24 stycznia w SDK „Odeon” odbyła się tradycyjna Gala Noworoczna. Tym razem przenieśliśmy się do
Budapesztu.
Pod hasłem „Wieczór z Czardaszem i góralską muzyką” wystąpiła Folk Kapela „Góralska Hora”, która
zaprezentowała utwory inspirowane muzyką węgierską i słowacką oraz muzykę góralską z regionu Beskidu Żywieckiego,
Beskidu Śląskiego i Podhala. Tegoroczną Galę objął patronatem honorowym Konsulat Generalny Węgier w Krakowie.
Spotkanie otworzył Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Zygmunt Kopczyński oraz Kierownik SDK „Odeon”
Agata Biesiadecka. Był moment na podsumowanie działalności w 2014 roku oraz życzenia noworoczne złożone
przez Zarząd CzSM, parlamentarzystów: Jarosława Piętę oraz Waldemara Andzela, Burmistrza Miasta Zbigniewa
Szaleńca i przedstawiciela Starostwa Powiatowego Marka Mrozowskiego.
Jak co roku zorganizowane zostało również losowanie nagród wśród publiczności: weekendu w Budapeszcie
ufundowanego przez Biuro Podróży IwTravel, pakietu kosmetyków firmy Avon, dwutomowej encyklopedii historii
Czeladzi dzięki uprzejmości Burmistrza Zbigniewa Szaleńca oraz butelki tradycyjnego tokaju dzięki firmie Sponsor
Plus. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!
Podczas wieczoru została również wręczona statuetka „Przyjaciel kultury” firmie BESTPOL-AG za wieloletnią
współpracę.
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Po koncercie publiczność została zaproszona na degustację tokaju.

Folk Kapela „Góralska Hora”

Spontaniczny występ podczas wieczoru

„Akcja Zima 2015” już za nami!
Jak co roku, Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”
przygotował „ Akcję Zima”, skierowaną do dzieci
w wieku szkolnym W dniach 9-13 lutego uczestnicy mieli
możliwość skorzystania z takich atrakcji, jak: wyjazd do
Aquaparku „Nemo” w Dąbrowie Górniczej, warsztaty
teatralne, wycieczka do kina „Nowość” w Będzinie,
warsztaty plastyczne, a także wyjazd do Zagrody Żubrów
w Pszczynie.
Zajęcia teatralne rozpoczęły się przedstawieniem
w wykonaniu aktorów, a następnie dzieci mogły poznać
tajniki wiedzy o teatrze oraz dowiedzieć, jak przygotować
spektakl od podstaw. Każdy z uczestników miał możliwość
choć na chwilę stać się aktorem. Warsztaty zakończyły się
przygotowanym przez uczestników przedstawieniem.
Podczas wycieczki do kina dzieci miały okazję
obejrzeć seans filmowy „Gdzie jest Mikołaj”. Po filmie Wycieczka do Zagrody Żubrów w Pszczynie
uczestnicy wycieczki zwiedzili kino. Zobaczyli miejsca,
do których na co dzień nie mają dostępu. Na koniec mieli
możliwość zadawania pytań dotyczących pracy w kinie.
Warsztaty plastyczne odbywały się na terenie SDK
„Odeon” i były prowadzone przez plastyk Alicję Siudziak.
W Galerii dzieci tworzyły własne prace zatytułowane
„Zimowa przygoda”. Następnie każdy mógł przenieść
się w swojej wyobraźni na lodowisko. Nie zabrakło
przy tym doskonałej zabawy. Spotkanie zakończyło się
symbolicznym poczęstunkiem.
„Akcja Zima 2015” zakończyła się wycieczką
do Zagrody Żubrów w Pszczynie. Dzieci brały udział
w warsztatach edukacyjnych „Tropem żubra”. Mogły
zobaczyć żubry podczas karmienia, poznać ich historię,
a także zobaczyć film. Ponadto miały okazję zobaczyć
inne gatunki zwierząt, np. jelenie, kaczki, bażanty.
Z oferty skorzystało łącznie 185 dzieci. Zapraszamy
do obejrzenia zdjęć w galerii na naszym facebookowym Wycieczka do Kina „Nowość” w Będzinie
profilu!
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Warsztaty teatralne

Święto Kobiet w SDK „Odeon”
14 marca spotkaliśmy się w SDK „Odeon”, aby uczcić święto wszystkich Pań. Z tej okazji odbył się koncert
operetkowy trzech wspaniałych sopranistek: Iwony Noszczyk, Doroty Kurowskiej i Agnieszki Bochenek-Osieckiej.
Na pianinie akompaniował Andrzej Filipek. Niespodzianką dla publiczności był występ prof. Osieckiego, który
zagrał na bardzo nietypowych instrumentach…
Spotkanie otworzył Prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zygmunt Kopczyński, który złożył
wszystkim przybyłym na tę uroczystość paniom życzenia. Każda z nich otrzymała również symbolicznego tulipana.
Był też moment na podziękowania dla współpracujących firm i wręczenie statuetki „Przyjaciel Kultury” Fundacji
Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”. Podczas wieczoru rozlosowano wśród publiczności zestaw
biżuterii oraz kosmetyki.
Koncert zachwycił wszystkich zgromadzonych. Nie zabrakło znanych utworów operowych,
operetkowych i musicalowych. Zaskoczeniem był występ prof. Osieckiego, który zagrał na maszynie do pisania
oraz bandoneonie. Śmiało możemy zaryzykować stwierdzenie, że był to pierwszy tego typu występ w Czeladzi! Świat
muzyki operowej przybliżyła publiczności kierownik SDK „Odeon” Agata Biesiadecka.
Po koncercie tradycyjnie wszyscy zaproszeni goście udali się do Galerii na symboliczny toast.

Spotkanie otworzył Prezes CzSM Zygmunt Kopczyński

Artyści wraz z Przewodniczącą Rady Nadzorczej Renatą
Malinowską oraz kierownik SDK „Odeon” Agatą Biesiadecką
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Wesoły krasnal, Plastuś i groźny drwal w SDK „Odeon”

Wesoły Plastuś rozbawił wszystkie dzieci

15 marca po raz kolejny zawitali do SDK „Odeon” aktorzy z Impresariatu Artystycznego „Skrzat”. Tym
razem dla najmłodszych widzów przygotowali zabawne przedstawienie pt. „O Plastusiu, co zabłądził w borze”.
Jak zwykle spektakl został przyjęty przez dzieci z wielką radością, niósł ze sobą sporą dawkę emocji i humoru.
Dodatkową atrakcją była możliwość wzięcia aktywnego udziału w spektaklu, z czego dzieci chętnie korzystały.
Wszystkim przedstawienie bardzo się podobało, dlatego na koniec brawom nie było końca.
Na kolejny spektakl zapraszamy 10 maja o godz. 16.00.

„Orfeusz” wita wiosnę
Za sprawą zespołu „Orfeusz” w SDK „Odeon” zagościła wiosna! 28 marca artyści, pod dyrygenturą Jana
Grząby, zaśpiewali licznie zgromadzonej widowni największe przeboje: „I znów zakwitły jabłonie”, „Gondolierzy
znad Wisły”, „Hej, bystra woda”, „Odpływają kawiarenki”, „Takie tango” oraz wiele innych.
Publiczność włączała się do wspólnego śpiewu, a po każdym utworze nagradzała artystów brawami. Nie obyło
się także bez bisów. Po koncercie publiczność przeszła do Galerii, gdzie mogła obejrzeć wystawę D13 – dyplomy
artystyczne z grafiki projektowej Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.
Wystawę można oglądać codziennie w godzinach pracy SDK „Odeon”.

Sala jak zwykle zapełniła się po brzegi
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Wolne miejsca na zajęciach w SDK „Odeon”
Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży
wtorek 16.30 – 17.15 (grupa 4-6 lat)
wtorek 17.30 – 19.00 (grupa 11+)
czwartek 16.30 – 18.00 (grupa 7-9 lat)
Zajęcia wokalne - zespół
wtorek 16.45 – 17.30
Zajęcia plastyczne
poniedziałek 16.30 – 17.15 (grupa 4-5 lat)
poniedziałek 17.30 – 18.15 (grupa 6 lat)
wtorek 17.00 – 17.45 (grupa 7-8 lat)
wtorek 18.00 – 18.45 (grupa 9+)
Rytmika
środa 16.45 – 17.30 (grupa 5-6 lat)
środa 17.30 – 18.15 (grupa 7-9 lat)
Zespoły taneczne
środa 16.00 – 16.45 (grupa 5-6 lat)
środa 18.15 – 19.45 (grupa 7+)

Zajęcia dla najmłodszych „Akademia Malucha”
poniedziałek 15.45 – 16.30
Nauka gry na gitarze
zajęcia indywidualne,termin ustalany z instruktorem
Fitness
poniedziałek i czwartek 18.00 – 18.45 (grupa I) i 19.00 – 19.45
(grupa II)
Body Art
wtorek 18.30 – 20.00
Twórcze działania artystyczne dla seniorów
(zajęcia bezpłatne)
środa 10.00 – 12.00
Zajęcia teatralno-lalkarskie (zajęcia bezpłatne)
środa 12.00 – 14.00 (dorośli)
czwartek 15.30 – 16.30 (dzieci)

Muzyka, taniec i zabawa
poniedziałek 16.45 – 17.30
Judo
wtorek i czwartek 15.30 – 16.15

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sprzedam działkę budowlaną w górach, tel. 607-642-368
Kupię każdy samochód-gotówka, tel. 660-476-276
Sprzedam M2 na ulicy M. Auby, tel.: 602-394-484
Montaż nawiewników – 600-498-178
Docieplenia, remonty – 600-498-178
Okna, drzwi – 600-498-178
Czujniki dymu, gazu, czadu – 600-498-178

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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Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida
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