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GRUDZIEŃ 2013

CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

MARZEC 2018

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
życzą
Rada Nadzorcza,
Zarząd
i pracownicy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

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

Administracja Osiedlowa
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego
(32) 265 18 65 Osiedle Musiała
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana
Samorząd - samorzad@czsm.czeladz.pl
Kancelaria - kancelaria@czsm.czeladz.pl
Media - media@czsm.czeladz.pl
Mieszkania - mieszkania@czsm.czeladz.pl
Lokale użytkowe - lokale@czsm.czeladz.pl
Dział Techniczny - techniczny@czsm.czeladz.pl
Dział opłat i windykacji - czynsze@czsm.czeladz.pl
Główny Księgowy - ksiegowosc@czsm.czeladz.pl

Rada Nadzorcza przyjmuje skargi mieszkańców w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
w Sali KonferencyjnejOs.
Czeladzkiej
DziekanaSpółdzielni
CzeladzkiejMieszkaniowej
Spółdzielni Mieszkaniowej ul. W. Pola 1
w godzinach 16.00 – 17.00.
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BIAŁE CERTYFIKATY
W 2011 roku weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej zwana „białymi certyfikatami”. Jej celem było promowanie
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie zmian lub usprawnień m. in. w obiektach
budowlanych, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii. Certyfikat można było uzyskać za zrealizowanie inwestycji,
ale tylko takich, które nie zyskały premii termomodernizacyjnej oraz nie były współfinansowane z funduszy pochodzących
z Unii Europejskiej, albo budżetu państwa. Wśród inwestycji, które uwzględniono w audycie były termomodernizacje budynków
przy ulicy 21 Listopada 18, Konopnickiej 4, Orzeszkowej 14AB, Nowopogońskiej 231A. Składkowskiego 1AB, Szpitalnej 32 i 36 oraz
Tuwima 13,15,17. W 2017 r. w wyniku sprzedaży tych świadectw na Giełdzie Energii, Spółdzielnia otrzymała przychód brutto w
wysokości 70 294,31 zł i zysk ten zostanie przeznaczony do podziału przez Walne Zgromadzenie.

Zakończono prace termomodernizacyjne budynku przy ul. Dziekana 8. Estetyczny wygląd budynku cieszy nie tylko
jego użytkowników, ale przyciąga wzrok pozostałych mieszkańców osiedla, którzy - obserwując zmiany w wyglądzie
budynku - obecnie wyraziliby zgodę na termomodernizację pozostałych. Docieplenie ścian zewnętrznych, koloryt elewacji,
wyremontowane balkony z nowymi balustradami, zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji, odnowione wejścia
do budynków (schody, barierki i zadaszenia) spowodowały, że wieloletni budynek otrzymał „drugie życie” i będzie wizytówką
zasobów osiedla Dziekana. Termomodernizacja budynku przyniosła nie tylko efekty wizualne, ale przede wszystkim miała
na względzie oszczędność energii cieplnej. W oparciu o wykonany audyt energetyczny Spółdzielnia wystąpiła do dostawcy TAURON
Ciepło sp. z o.o. o zmniejszenie mocy zamówionej na cele centralnego ogrzewania o ok. 27 %. Ponadto zgodnie z opracowanym
Projektem dostosowania instalacji centralnego ogrzewania po wykonanej termomodernizacji nastąpiła regulacja hydrauliczna istniejącej
instalacji c.o. łącznie z wymianą zaworów podpionowych, korekta nastaw na zaworach termostatycznych w lokalach mieszkalnych
oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania. Odnośnie terenu wokół budynku informujemy, że jego stan zostanie przywrócony
wiosną przy sprzyjających warunkach zewnętrznych.
TAK BYŁO

TAK JEST

INFORMACJA
Administracja nr 1 informuje o możliwości zwrotu pilotów otwierających szlaban na parking przy ul. Szpitalna 21-23. Prosimy
o zgłaszanie się do Administracji przy ul. Szpitalna 9 celem dopełnienia formalności.
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T: 602 722 197 biuro@muropol.pl WWW.MUROPOL.PL T: 602 722 384
Domy przy ul. Chmielnej w Czeladzi
Na działkach nr 49/2 oraz 50 o łącznej powierzchni 11 879 m2 zaprojektowano 24 budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej.
Działki, na których będą wybudowane domy mają powierzchnię ok. 400 m2. Działki wydzielone, forma - własność.
Cena obejmuje: ogrodzenie terenu, chodnik, podjazdy wybrukowane, budynki ocieplone z elewacją.
W każdym budynku znajduje się duży garaż oraz miejsce parkingowe przed garażem.

W budynkach zaprojektowano dwie pełne kondygnacje o powierzchni 150 m2, bez podpiwniczenia oraz poddasze o pow. ok. 25m2
Parter to: duży salon 31 m2 z tarasem, kuchnia, toaleta, hall, kotłownia, garaż. Na I piętrze znajdują się: 4 pokoje, balkon, łazienka.
Zastosowano wysokiej jakości materiały budowlane i wykończeniowe tj. pustaki Porotherm, styropian, tynki silikonowo-silikatowy,
drewniane okna i drzwi, bramy garażowe segmentowe, dachówka ceramiczna czarna glazura, rynny stalowe, balustrady nierdzewne
ze szkłem hartowanym, kostka brukowa. Budynki oddawane są w stanie surowym zamkniętym.

Przedstawiona propozycja nie jest ofertą handlową
w rozumieniu przepisów prawa, ma jedynie charakter informacyjny.
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ADM
Nr 1

REMONTY W ZASOBACH MIESZKANIOWYCH
Zakres prac remontowych

Nr
nieruch.

Adres

1
2
2
5
6

Ogrodowa 8B
Szpitalna 13
Szpitalna 17B
Ogrodowa 22
Szpitalna 25B

6
12

Szpitalna 29a, 31, 33, 35
Szpitalna 36C

Docieplenie stropodachu
Wymiana pionu ZW i kanalizacja (1 pion)

1
2
2
3
5
5
6
13

Ogrodowa 4
Szpitalna 15B
Szpitalna 15b
Ogrodowa 16b
Ogrodowa 22
Ogrodowa 22
Szpitalna 27B
Miasta Auby 6

Montaż nasady turbowent Fi400 nad mieszkaniem nr 4
Montaż 2 szt nasad turbowent Fi400 w pionie m-nia 11
Malowanie suszarni
Malowanie suszarni
Docieplenie stropodachu
Montaż 2 szt nasad turbowent Fi400 w pionie m-nia 124
Montaż 2 szt nasad turbowent Fi400 w pionie m-nia 16
Malowanie suszarni i wstawienie drzwi

1
3
4
5
6
6
11
13
13

Ogrodowa 6
Ogrodowa 10, 14, 16, 18
Szpitalna 23
Ogrodowa 22
Szpitalna 27, 29, 33, 35
Szpitalna 27, 29
Szpitalna 32
M. Auby 12
M. Auby 4,12

REMONTY ZREALIZOWANE

Naprawa pokrycia dachu nad maszynownią
Wymiana poziomu inst. ZWU i CWU
Montaż 2 szt nasad turbowent Fi400 w pionie m-nia 16

Montaż 2 szt nasad turbowent Fi400 wraz z przedłużeniem komina w pionie m-nia 124

Wyprowadzenie pionu instal. kanaliz. z piwnicy lokatorskiej na korytarz

REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI

REMONTY PLANOWE DO NABLIŻSZEJ REALIZACJI

Malowanie klatki schodowej
Remont wejść do budynków, remont balkonów wg. oceny stanu technicznego
Wymiana dźwigu
Wymiana dźwigu, remont balkonów wg. oceny stanu technicznego
Przebudowa poziomów inst. kanaliz. w piwnicy
Malowanie klatek schodowych
Remont ściany po termomodernizacji
Wymiana drzwi zewnętrznych
Wymiana dźwigu

W 2018 r. CzSM planuje wykonanie termomodernizacji budynków w nieruchomościach: nr 1 (ul. Ogrodowa 4,6,8), nr 2
(ul. Szpitalna 13,15,17), nr 7 (ul. Spółdzielcza 11-13), nr 67 (ul. Szpitalne 26).

ADM
Nr 2

Nr
nieruch.

Adres

15

24
25

Składkowskiego 2ab, 4abc, 6ab
Składkowskiego 2a, 4c, 6b
Składkowskiego 4ab
Składkowskiego 16cd, 18bc
Składkowskiego 20, 22, 24, 26
Składkowskiego 15bc, 17bc
Składkowskiego 17abc, 20ab
Składkowskiego
13, 15, 17, 20, 22, 24, 26
Niepodległości 10
Niepodległości 14a, 16b
Niepodległości 16ab, 18ab
Niepodległości 22abcd
Niepodległości 11abcd

19
20
24

Składkowskiego 18c
Składkowskiego 24a
Niepodległości 22cd

Malowanie klatki
Malowanie klatki
Malowanie klatek

15

Składkowskiego 2,4,6

Kapitalny remont balkonów
Wymiana zaworów podpionowych instalacji c.o.

19
20

22
23
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Zakres prac remontowych
REMONTY ZREALIZOWANE
Remont wejść do budynku
Kapitalny remont balkonów
Wymiana poziomu
Kapitalny remont balkonów
Wymiana stolarki okiennej w piwnicach
Kapitalny remont balkonów
Remont wejść do budynku
Docieplenie stropodachów w budynkach
Wymiana poziomu zimnej wody
Kapitalny remont balkonów
Remont wejść do budynków
Wymiana poziomu zimnej wody
Remont wejść do budynku

REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI

REMONTY PLANOWANE DO NAJBLIŻSZEJ REALIZACJI
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19

Składkowskiego 16a
Kapitalny remont balkonów
Składkowskiego 16,18
Wymiana zaworów podpionowych c.o.
Składkowskiego 17b, 13c, 26ab
Kapitalny remont balkonów
20
Niepodległości 12
Kapitalny remont balkonów
22
Niepodległości 16b, 14bc
Kapitalny remont balkonów
23
Niepodległości 24
Kapitalny remont balkonów
25
W 2018 r. CzSM planuje wykonanie termomodernizacji budynków w nieruchomościach: nr 15 (ul. Składkowskiego 2,4,6), nr19
(ul. Składkowskiego 16,18)

ADM
Nr 3

Nr
nieruch.

Adres

27
27
29
30

ul. Skłodowskiej 2-8
ul. Skłodowskiej 2-8
ul. Skłodowskiej 39-37
ul. Powstańców Śl. 18-24

wykonanie miejsc postojowych
remont chodnika wzdłuż budynku
docieplenie dylatacji
remont i docieplenie fragmentu elewacji (strona południowa)

26
34-46

ul. Dehnelów 4 i 6
ul. Górnicza 1,3,5,7,9,11,15,17, 19, 38

remont wejść do budynków - Dehnelów 4 i 6
dokumentacja projektowa odprowadzenia wód opadowych z budynków

26
26
27

ul. Dehnelów 4,6,8
ul. Dehnelów 6
ul. Powstańców Śl. 3-5
ul. Skłodowskiej 2,4,6
ul. Dehnelów 23-27, 29-33;
ul. Powstańców Śl. 1-7;
ul. Skłodowskiej 2-8, 10-18
ul. Powstańców Śl. 1
ul. Powstańców Śl. 1 i 7

awaryjna wymiana pionów wod.-kan
remont balkonów
malowanie klatek schodowych

ul. Skłodowskiej 10-16
ul. Skłodowskiej 2-8
ul. Skłodowskiej 1-9, 11-19,
21-25, 27-33
ul. Skłodowskiej 21-25
ul. Skłodowskiej 21
ul. Skłodowskiej 35-43;
ul. Powstańców Śl. 9-15
ul. Skłodowskiej 43,
ul. Powstańców Śl. 9
ul. Skłodowskiej 35, 37, 39
ul. Powstańców Śl. 15
ul. Skłodowskiej 39-41
ul. Skłodowskiej 35-43
ul. Powstańców Śl. 4,8
ul. Powstańców Śl. 2-8, 10-16,
18-24, 26-32
ul. Powstańców Śl. 18-24
ul. Śl. 28, 18, 24, 12
ul. 21 Listopada 18
ul. 21 Listopada 18
ul. Miła 8,10
ul. Miła 8,10
ul. Jaśminowa 1-3
ul. Jaśminowa 5-7-9
ul. Jaśminowa 1-3, 5-7-9;
Tulipanów 1
ul. Dehnelów 5,9

docieplenie stropodachów
wymiana zaworów podpionowych c.o.
remont balkonów

27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
32
32
33
33
33
34

Zakres prac remontowych
REMONTY ZREALIZOWANE

REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI

REMONTY PLANOWANE DO NAJBLIŻSZEJ REALIZACJI

remont balkonów

wymiana WLZ klatka schodowa + piwnica
wymiana kabla zasilającego WLZ oraz obwody administracyjne

poszerzenie ulicy wzdłuż budynku
remont śmietnika
remont balkonów
remont śmietnika
remont schodów
docieplenie dylatacji
remont gzymsów
malowanie klatek schodowych
remont balkonów
remont dachu
remont schodów
remont drogi dojazdowej do budynku (ażury)
roboty awaryjne
remont balkonów szt. 4
roboty awaryjne
remont balkonu (tarasu)
wymiana zaworów podpionowych c.o.
awaryjna wymiana pionów wod.-kan
oczyszczenie elewacji z porostów
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ADM
Nr 4

34
34
35
35
36
37
38
38

Dehnelów 5,7,9
Dehnelów 5
ul. Dehnelów 11, 13
ul. Dehnelów 11, 13
ul. Górnicza 1
ul. Górnicza 3
ul. Górnicza 5
ul. Górnicza 5

39
40
40
41
42
43
43
43
44
Nr
nieruch.

ul. Górnicza 7
ul. Górnicza 9
ul. Górnicza 9
ul. Górnicza 11
ul. Górnicza 13
ul. Górnicza 15
ul. Górnicza 15 / 1, 2
ul. Górnicza 15
ul. Górnicza 17

47

Os. Dziekana 3A,B,C

Adres

Os. Dziekana 4F

48

Os. Dziekana 5G
Os. Dziekana 5G

49

Os. Dziekana 2J, K

50

Os. Dziekana 1A, B, C
Os. Dziekana 1B

51

Os. Dziekana 9A
Os. Dziekana 9A, B

53

Os. Dziekana 8

55

Os. Dziekana 7A, B

57

27 Stycznia 20-22-24

61

W. Pola 10B

62

Orzeszkowej 18C

65

Norwida 21C

66

Norwida 6E
Mienie do wspólnego korzystania

6

remont drogi dojazdowej (zapadnięta trylinka)
uzupełnienie tynków na ścianach oporowych
remont schodków
awaryjna wymiana pionów wod-kan
roboty awaryjne
kumulacja środków na wykonanie izolacji ścian piwnic
kumulacja środków na wykonanie izolacji ścian piwnic
naprawa gzymsów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
zbrojenia
kumulacja środków na termomodernizację budynku
wykonanie odwodnienia budynku
kumulacja środków na wykonanie izolacji fundamentów
roboty awaryjne
kumulacja środków na wykonanie izolacji ścian piwnic
naprawa tynków na kominie
remont balkonów
naprawa tynków wewnętrznych (suszarnia)
kumulacja środków na wykonanie izolacji ścian piwnic

Zakres prac remontowych
REMONTY ZREALIZOWANE

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji
Pomalowanie nieużytkowanego wejścia do klatki schodowej wraz
z likwidacją wulgarnych napisów
Wymiana rur instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w poziomie
piwnicznym
Wymiana rur instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w pionie
łazienkowym
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji
Wymiana rur instalacji wody ciepłej w poziomie piwnicznym

Wymiana rur instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w pioziomie
piwnicznym
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji
Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z demontażem
odpadów zawierających azbest
Wykonanie prac modernizacyjnych zgodnie z dokumentacją
projektową
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji
Remont płyt balkonowych wraz z montażem zadaszeń na ostatniej
kondygnacji
Wymiana rur instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w poziomie
piwnicznym
Wymiana rur instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w poziomie
piwnicznym
Wymiana rur instalacji wody ciepłej i cyrkulacji w poziomie
piwnicznym
Remont i malowanie klatki schodowej
Wykonanie miejsc postojowych w pobliżu budynku Os. Dziekana 4
Wykonanie miejsc postojowych pomiędzy budynkami ul. Norwida 16 a 21
Wyremontowanie nawierzchni drogi osiedlowej przy budynkach
Konopnickiej 4-4A i Nowopogońska 231-231A
Wyremontowanie nawierzchni drogi osiedlowej przy budynku Os. Dziekana 3F
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REMONTY ZLECONE DO REALIZACJI

47

Os. Dziekana 3D, E

51

Os. Dziekana 10A
Os. Dziekana 9C, D

53
57

Os. Dziekana 8E
27 Stycznia 26-28-30

61

27 Stycznia 26
W. Pola 8C
W. Pola 2-12
W. Pola 6B

62
65
66

Orzeszkowej 16-18-20
Norwida 8=21
Norwida 2-4-6

47

Os. Dziekana 3F

48

Os. Dziekana 4B, 4F
Os. Dziekana 5-6

49

Os. Dziekana 2

50

Os. Dziekana 1

51

Os. Dziekana 9-10

54

Os. Dziekana 11-12

55

Os. Dziekana 7

57
59

27 Stycznia 28-30 i 20-22-24
Spacerowa 9-11 i 13-15

60

Spacerowa 5-7

61

W. Pola 2-12

62

W. Pola 2-12
W. Pola 2-12
Orzeszkowej 16-20

65

66

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (4 piony)
Montaż nasad kominowych typu Turbowent fi 400
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji
Montaż nasad kominowych typu Turbowent fi 400
Remont płyt balkonowych wraz z montażem zadaszeń na ostatniej
kondygnacji
Malowanie klatki schodowej
Montaż nasad kominowych typu Turbowent fi 200 i fi 150
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Wymiana rur instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji w poziomie
piwnicznym
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych

REMONTY PLANOWANE DO NAJBLIŻSZEJ REALIZACJI

Orzeszkowej 16-20
Orzeszkowej 16-20
Orzeszkowej 18A
Orzeszkowej 16-20
Norwida 8A, B, 10, 17A, B, 19,
21A, B, C
Norwida 8-21
Norwida 8B, 17C
Norwida 8-21
Norwida 2-4-6
Norwida 2-4-6
Norwida 2-4-6

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (6 pionów)
Docieplenie stropodachu
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (21 pionów)
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (7 pionów)
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (21 pionów)
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (4 piony)
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (11 pionów)
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad i montażem zadaszeń
na ostatniej kondygnacji (1 pion)
Malowanie klatek schodowych
Remont płyt balkonowych wraz z montażem zadaszeń na ostatniej
kondygnacji (6 pionów)
Remont płyt balkonowych wraz z montażem zadaszeń na ostatniej
kondygnacji (4 piony)
Wykonanie projektu przebudowy ścian zewnętrznych klatek
schodowych
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Remont tarasów i loggii balkonowych
Wykonanie projektu przebudowy ścian zewnętrznych klatek
schodowych
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Remont tarasów i loggii balkonowych
Docieplenie dylatacji
Wymiana okien w suszarniach i piwnicach
Przebudowa przeszkleń ścian zewnętrznych klatek schodowych
Remont balkonów i zadaszeń
Docieplenie stropodachu
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Remont balkonów i zadaszeń
Wykonanie projektu docieplenia ścian szczytowych
Malowanie klatek schodowych (2 szt)

Remonty planowane do najbliższej realizacji mogą zostać rozszerzone o prace dodatkowe, w ramach posiadanych środków.
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ZAKAZ WYRZUCANIA ŚMIECI PRZEZ OKNA
Nie przystoi może przypominać o oczywistych sprawach, ale czasami jednak trzeba. Sprawa dotyczy wyrzucania śmieci
przez okna naszych mieszkań przez niektórych mieszkańców. Sprawa dla niektórych może niby błaha, ale jednak
bardzo istotna i to nie tylko ze względów estetycznych osiedla ale również sanitarnych. Wydaje się, że wszyscy wiemy,
że jest to niestosowne zachowanie, ale jednak tak nie jest, bo wciąż administracja odbiera zgłoszenia od mieszkańców
o nieczystościach leżących pod balkonami i oknami mieszkań. Wyrzucanie wszelkiego rodzaju śmieci przez okna
stanowi również niebezpieczeństwo dla osób znajdujących się pod blokami. Niejeden dozorca opowiada o sytuacjach, gdy podczas
porządkowania terenów zielonych wokół budynków, spadały obok niego nieczystości wyrzucone z okien mieszkań. Nawet niewielki
przedmiot rzucony z kilku metrów może stanowić wtedy zagrożenie dla zdrowia i życia. Nie trudno sobie wyobrazić co może się
stać jak wyrzucona szklana butelka uderzy kogoś w głowę. Najczęściej wyrzucanymi przez okna śmieciami są niedopałki papierosów
oraz szklane butelki po alkoholu ale są także garnki i środki higieniczne. Wśród wyrzucanych śmieci przez okna są również resztki
jedzenia. Sprzyja to z pewnością pojawianiem się na osiedlu gryzoni a w okresie letnim owadów. Dlatego prosimy mieszkańców do
dbania o własne otoczenie i nie zaśmiecania terenów wokół bloków. Na osiedlu znajdują się boksy śmietnikowe, więc wyrzucenie
odpadów we właściwe dla nich miejsce, nie powinno stanowić większego problemu. Poniżej przedstawiamy krótki zapis regulaminu
używania lokali oraz porządku domowego § 9 pkt 1:
Nie wolno wyrzucać przez okno jakichkolwiek śmieci, niedopałków papierosów, papierów itp.(…)

Apel do mieszkańców osiedla Piłsudskiego
W związku z częstymi skargami na przepełnione pojemniki na odpady segregowane PROSIMY O STARANNE I PRZEMYŚLANE
SEGREGOWANIE ODPADÓW I WRZUCANIE ICH DO ŚCIŚLE DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH POJEMNIKÓW :

NIEBIESKI

PAPIER

ZIELONY

SZKŁO

ŻÓŁTY

PLASTIK, METAL ORAZ OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE.

Są dwa powody przepełnionych pojemników, jednym z nich jest wrzucanie odpadów zmieszanych lub nieprawidłowo posegregowanych,
co powoduje że firma odbierająca nie może takich odpadów odebrać. Drugim powodem zaistniałego problemu jest niestaranne
przygotowanie odpadów do selektywnej zbiórki, mianowicie butelki plastikowe typu pet i inne należy zgniatać lub skręcać bo zajmują
zbyt dużą powierzchnie, podobnie pudełka kartonowe należy składać, gdyż zbyt szybko przepełniają pojemniki.
Jeżeli sytuacja się nie zmieni może to spowodować wzrost opłat za wywóz nieczystości.
Należy pamiętać, że obecnie w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, poza bieżącym
odbiorem odpadów zmieszanych i segregowanych, mogą Państwo nieodpłatnie skorzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, mieszczącego się przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi. Są tam przyjmowane wszystkie selektywnie zbierane odpady
komunalne, poza azbestem. Dodatkowo każdy mieszkaniec bezpłatnie może raz w roku skorzystać z możliwości oddania odpadów
budowlano - remontowych w ilości do 1t.
Zapotrzebowanie na worek BIG BAG można zgłosić w biurze obsługi klienta w ALBA PGK Czeladź, przy ul. Wojkowickiej 14a.

APEL DO MIESZKAŃCÓW
budynków CzSM w sezonie grzewczym
- zatrzymajmy ciepło w pomieszczeniach wspólnych.
Chcąc zaoszczędzić na rachunkach upewnijmy się, że ciepło w częściach wspólnych nie marnuje się. Nie ignorujmy otwartych
okien na klatkach schodowych, korytarzach, w piwnicach i suszarniach. Zamykajmy drzwi wejściowych do klatki schodowej. Nie
dopuszczajmy do sytuacji, kiedy te drzwi są non stop otwarte w celu ułatwienia wejścia zwierzętom. Wyłączajmy ogrzewanie w
suszarni, wózkowni itp. w okresach kiedy nikt z nich nie korzysta. Jeśli w częściach wspólnych budynku występują jakiekolwiek
nieszczelności, to lepiej mieć świadomość, że w tych miejscach może uciekać ciepło, za które płacą wszyscy mieszkańcy budynku.
- regulujmy temperaturę w mieszkaniu.
Wiele osób nadal nie korzysta w sposób prawidłowy z termostatycznych głowic grzejnikowych, a temperaturę w lokalu reguluje w
najgorszy i najdroższy możliwy sposób – czyli za pomocą otwartego okna.
- nie zasłaniajmy grzejników.
Wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne - uchylenie okna na dłużej spowoduje wyziębienie
pomieszczenia i otwarcie zaworu. Należy prawidłowo uszczelnić okna i drzwi, zapewniając jednak mikrowentylację niezbędną do
prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.
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Zalegasz - przeczytaj

Przypominamy, zalegającym w opłatach za lokal mieszkalny o nielekceważeniu sprawy. W przypadku braku możliwości spłaty jednorazowej
istnieje możliwość pisemnego zwrócenia się do Zarządu o ewentualne rozłożenie zaległości na raty. Brak reakcji na pierwsze wezwanie do
zapłaty, skutkuje przedsądowym wezwaniem do zapłaty. Nieuregulowanie zaległości w określonym terminie, powoduje skierowanie sprawy na
drogę postępowania sądowego. Następnie po otrzymaniu nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności i brakiem spłaty długu, sprawa
kierowana jest do egzekucji komorniczej z wynagrodzenia i licytacji lokalu mieszkalnego. Z Procedurami windykacyjnymi obowiązującymi od
01.01.2018 r. można zapoznać się na stronie internetowej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, www.czsm.czeladz.pl, zakładka Dział opłat
i windykacji.

Dodatek mieszkaniowy
Zachęcamy osoby mające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
oraz spełniające kryteria powierzchni i dochodu do korzystania z
dodatku mieszkaniowego. Szczegółowych informacji udziela Dział
Opłat i Windykacji w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie (32 26510-22 wew. 28).
W 2018 roku wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
potwierdzone przez Dział Opłat i Windykacji (pokój nr 22 – siedziba
Spółdzielni ul. Kombatantów 4), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Czeladzi – Dział Pomocy Instytucjonalnej – Dodatki Mieszkaniowe
(ul. 17 Lipca 27) będzie przyjmował codziennie oprócz czwartków w
następujących terminach:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

marzec 2018 r.
kwiecień 2018 r.
maj 2018 r. 		
czerwiec 20178r.
lipiec 2018 r. 		
sierpień 2018 r.
wrzesień 2018 r.
październik 2018 r.
listopad 2018 r.
grudzień 2018 r.

- od 2 do 20 dnia miesiąca,
- od 3 do 20 dnia miesiąca,
- od 2 do 21 dnia miesiąca,
- od 1 do 20 dnia miesiąca,
- od 2 do 20 dnia miesiąca,
- od 1 do 20 dnia miesiąca,
- od 3 do 19 dnia miesiąca,
- od 1 do 22 dnia miesiąca,
- od 2 do 20 dnia miesiąca,
- od 3 do 18 dnia miesiąca.

Rozliczenie mediów
Rozliczenie mediów za II półrocze 2017 r. zostało wykonane w oparciu o obowiązujący w Spółdzielni Regulamin rozliczania i ustalania
opłat za zużycie wody, gazu i odprowadzania ścieków. Powstałe różnice pomiędzy sumą wskazań wodomierzy z uwzględnieniem
ryczałtów i średnich zużyć wody a wskazaniem wodomierzy głównych zalicza się w koszty eksploatacji. Wyjątkiem są budynki przy
ul. Górniczej, w tych przypadkach, gdzie pod wodomierz główny w klatce, podlega lokal opomiarowany i nieopomiarowany, koszty
różnic rozlicza się na lokal nieopomiarowany do zużycia wykazanego przez wodomierz główny. Przyjęty sposób rozliczania różnic
nie zwalnia Spółdzielni z obowiązku kontroli i likwidacji ujawnionych nieprawidłowości.
Koszty podgrzania wody ustalane na podstawie faktur od dostawcy obejmują:
• koszty stałe tj.: koszt zamówionej mocy cieplnej, koszt usługi przesyłowej stałej,
• koszty zmienne tj.: koszt zużycia energii cieplnej, koszt usługi przesyłowej zmiennej.
Koszty rzeczywiste zakupu ciepła dla podgrzania wody rozlicza się:
1. koszty stałe - proporcjonalnie do ilości lokali,
2. koszty zmienne - w oparciu o wskazania indywidualnych wodomierzy ciepłej wody.
Fakt zatrzymania lub uszkodzenia wodomierza, plomb legalizacyjnych bądź plomb zabezpieczających śrubunek wodomierza należy
niezwłocznie zgłaszać w administracji osiedlowej.
W razie niesprawności wodomierza zainstalowanego w lokalu, nie wynikającego z winy użytkownika np. zatrzymania wodomierza,
stosuje się średnie zużycie wody wyliczone na podstawie zużycia wodomierza w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych, kiedy
wodomierz działał prawidłowo. W przypadku wadliwego działania wodomierza wynikającego z winy użytkownika lokalu, wymiana
wodomierza wykonywana jest przez Spółdzielnię, a użytkownik lokalu jest obciążony karą umowną w kwocie ustalonej przez Zarząd
Spółdzielni.
UWAGA !!!
Odczyty wodomierzy z nakładką radiową odbywają się bez udziału użytkownika lokalu i nie wymagają potwierdzenia. Nakładka
radiowa rejestruje stan wodomierza na godz. 23:59:59 ostatniego dnia każdego miesiąca. Odczyty na dzień 30.06 oraz 31.12 okresu
rozliczeniowego stanowią podstawę do rozliczenia zużycia wody i odprowadzania ścieków.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH W SDK „ODEON”
14 kwietnia – Spiritus movens – Satyra ku przestrodze ludzi obyczajnych autorstwa
Krzysztofa Zięcika. Bezpłatne wejściówki do odbioru od 9 kwietnia.
15 kwietnia – Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych – spektakl pt. „Trzy świnki”. Bilety
w cenie: 5 zł dla członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 7 zł. dla osób spoza
zasobów CzSM do nabycia od 9 marca.
12 maja – Nieco o muzyce – poezja o muzyce klasycznej i muzyka gitarowa. Bezpłatne
wejściówki do odbioru od 7 maja.
13 maja - Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych – spektakl pt. „Pan Twardowski”. Bilety
w cenie: 5 zł dla członków Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej; 7 zł. dla osób spoza
zasobów CzSM do nabycia od 7 maja.
19 maja – koncert Mariusza Kalagi.
27 maja – koncert zespołu „Orfeusz” z okazji Dnia Matki.
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SDK „ODEON” ZAPRASZA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

plastyka – zajęcia dla dzieci. Termin: środa, godz. 16.00 – 17.00
malowanie na szkle – zajęcia dla dzieci. Termin: środa, godz. 17.15 – 18.15
zajęcia teatralne dla dorosłych i seniorów – informacje pod nr tel. 32 265 39 91
zajęcia teatralne dla dzieci – informacje pod nr tel. 32 265 39 91
sensoplastyka – zajęcia dla dzieci od pół roku z rodzicami. Termin: poniedziałek, godz. 17.30 – 18.00
Dance Mix – zajęcia taneczne dla dzieci 6-9 lat. Termin: wtorek, 16.30 – 17.30
Akademia Wróbelka Elemelka – zajęcia taneczne dla dzieci 4-6 lat. Termin: czwartek, godz. 17.45 – 18.30
zajęcia gry na gitarze, pianinie, akordeonie – informacje pod nr tel. 32 265 39 91
Grupa Miłośników Fotografii – informacje pod nr tel. 32 265 39 91
Klub Seniora – spotkania w każdy czwartek o godz. 16.00
Klub Aktywnej Mamy – spotkania w każdy czwartek o godz. 11.00.

SDK ,,ODEON” OFERUJE SALE DO WYNAJĘCIA.
Wolne terminy na wynajem sali w maju na komunie!
KONTAKT:
Spółdzielczy Dom Kultury
,,ODEON”
Czeladź, ul. Szpitalna 9
Tel.32/ 265-39-91
Kom. 691-800-389

poniedziałek

1200 - 2000

wtorek

1000 - 2000

środa

1200 - 2000

czwartek

1200 - 2000

piątek

800 - 1400

Istnieje możliwość negocjacji cen

Ogłoszenia drobne
Kupię każdy samochód – gotówka -tel. 660 476 276
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Bardzo wiele publikacji Stowarzyszenia firmowanego przez p. Zofię Malczewską i przez nią podpisywanych zawiera szereg
kłamstw i pomówień. Na szczególną uwagę zasługuje post z 27 stycznia 2017 r. kończący się zdaniem „Jeśli ktoś mówi o tobie
coś złego, to głównie dlatego, że o sobie nie może powiedzieć nic dobrego”, idealnie pasuje do wcześniejszych wypowiedzi
autorki tej sentencji jak i jej kariery w Zarządzie naszej spółdzielni. Jej opinia dotycząca nieudolności obecnego Zarządu
oraz Rady Nadzorczej nie poparta żadnym merytorycznym dowodem w pełni odzwierciedla cytowaną powyżej sentencję.
Brak rozgraniczenia działań poprzednich i obecnych zarządów świadczy o dość miernej wiedzy w zakresie zarządzania,
odpowiedzialności poszczególnych organów spółdzielni, zakresu ich kompetencji jak i podstawowych przepisów. Przytaczane
w publikacjach p. Malczewskiej poszczególne przepisy zarówno Statutu jak i ustaw nie pokrywają się z zawartą w nich treścią do
zastosowanych przykładów. Należało by oczekiwać od osoby chwalącej się ich znajomością, faktycznej ich znajomości. Osoba
pełniąca w przeszłości funkcje członka zarządu nie tylko naszej spółdzielni powinna posiadać wiedzę z zakresu kompetencji
poszczególnych organów spółdzielni oraz ich odpowiedzialności nie tylko przed spółdzielcami ale również i karnej. Powinna
wiedzieć również, że działanie komisji Rady Nadzorczej są w pełni autonomiczne, ponieważ komisje same wyznaczają sobie
zakres działania właściwy dla ich kompetencji, mają również obowiązek realizowania zadań wyznaczonych przez Radę
Nadzorczą. Przewodnicząca lub ktokolwiek inny spośród rady nie może i nie ma możliwości ograniczania działania komisji.
Co do przytoczonej w artykule przez p. Malczewską „niewiedzy lub własnej głupoty” spółdzielców nie dysponuję odpowiednią
wiedzą w tym zakresie, mogę tylko w swoim imieniu powiedzieć,że nie miałbym odwagi tak wyrazić się o spółdzielcach.
Co do „samodzielności” w udzielaniu odpowiedzi przez Radę Nadzorczą oraz „kompleksowej” odpowiedzialnością zarządu
proponuję p. Malczewskiej po raz kolejny zapoznać się z przepisami w tym zakresie. Kolejną kwestią podnoszoną w artykułach
jest sprawa wymiany okien, remontów balkonów, i innych prac związanych z planowaną termomodernizacją. Ktokolwiek
uczestniczył w przetargach dotyczących złożonych robót budowlanych doskonale wie, że nie negocjuje się poszczególnych
pozycji kosztorysowych tylko całość oferty, pozycje w kosztorysie sprawdza inspektor branżowy pod względem zgodności z
kosztorysem przedstawionym przez spółdzielnię. Nie jest zatem prawdą, że wykonanie przytaczanych przez p. Malczewską
prac będą tańsze przy termomodernizacji. W poprzednich tego typu inwestycjach te pozycje były o wiele droższe. Na przykład:
okienko piwniczne w przetargu na termomodernizację kosztowało spółdzielcę 400zł/1 szt. teraz wymieniamy po 200 zł/1 szt.
Łatwo policzyć co jest w interesie mieszkańców. Co do sensowności montażu zaworów podpionowych, wystarczy porównać
opłaty w poszczególnych budynkach, chyba że p. Malczewska przedstawi faktyczne różnice w opłatach, jak i również wskaże,
które pomieszczenia wspólne oprócz suszarni są ogrzewane. Proponowane przez p. Malczewską ograniczenie ciepła w suszarniach
i w klatkach schodowych z jednoczesnym docieplaniem sufitów korytarzy oraz sufitów piwnic jest wyzwaniem dla fachowca
umiejącego wyliczyć ekonomiczne uzasadnienie tej inwestycji, realizowanej niezgodnie z zasadami fizyki budowli. Zgodnie
z jej zasadami, izolacja termiczna powinna być mocowana po zewnętrznej stronie przegrody, czyli po zewnętrznej stronie
budynku. Techniczna możliwość wykonania takiej izolacji istnieje nawet jej wykonanie osobiście nadzorowałem, ale to jest
inna bajka i na pewno nie jest tania ani łatwa do wykonania. Stosuje się ją tylko w przypadku braku możliwości wykonania
izolacji zewnętrznej np. przy termoizolacji zabytków. Również ciekawe by było suszenie prania w niedogrzanej suszarni.
Wielokrotnie powtarzany kłamliwy zarzut „omijanie prawa, postanowień statutu i obowiązujących regulaminów przez
władze spółdzielni a jednym z najważniejszych przykładów był bezprawny wybór przez radę nadzorczą obecnego zarządu
spółdzielni w dniu 30.11.2015r.” znalazł swój finał w sądzie. Zapewne nie w smak było ustne uzasadnienie wyroku, w którym
sąd obnażył ignorancję p. Malczewskiej i reszty stowarzyszenia w zakresie rozumienia i znajomości cytowanego prawa. Na
szczęście koszty postępowania ponoszą członkowie stowarzyszenia, inaczej jest w sprawie zwrotu opłat na działalność kulturalno
oświatową. My spółdzielcy musimy wyjąc z własnej kieszeni zwrot wysądzonych kwot dla p. Malczewskiej i tym członkom
stowarzyszenia, którzy je wysądzili. Kłania się w tym miejscu zrozumienie pojęcia, co to jest spółdzielnia, i jaki jest szacunek
do pieniędzy jej członków, przez tzw. obrońców spółdzielców.
Zbigniew Kocot
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Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida

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 – 16,02 m2
ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 43,01 m2
ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 19,30 m2
ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 14,23 m2
ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 13,52 m2
ul. Szpitalna 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 7,98 m2
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -parter – 22,00 m2
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -parter – 22,50 m2
ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 56,39 m2
ul. Szpitalna 23A – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 13,00 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 383,42 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 123,16 m2
ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- 1 piętro – 51,62 m2
os. Dziekana 2 B – lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego - 11,80 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. Dehnelów 35 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym – 13,45 m2
ul. Orzeszkowej 14B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 69,10 m2
ul. W. Pola 12 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,50 m2
ul. W. Pola 8 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 17,40 m2
ul. W. Pola 8 E - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31,00 m2
ul. W. Pola 2 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 22,10 m2
ul. W. Pola 2 B - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 30,70 m2
ul. W. Pola 6 A - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego –31,00 m2
Kombatantów 4 - lokal użytkowy w budynku biurowym SM - 70,23 m2

Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Kombatantów
4, pokój nr 27 lub telefonicznie pod nr (32) 265 - 10 - 22 wew. 33
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