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Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Słowo Wstępne

W 2013 r. Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjął niełatwą decyzję o restrukturyzacji Spółdzielni. Zmiany
te były radykalne, dla niektórych nawet kontrowersyjne, jednak ich celem było poprawienie wyników Spółdzielni i optymalizacja kosztów ponoszonych przez członków Spółdzielni i innych posiadaczy praw do lokali. Optymalizacja kosztów związana była
z utrzymaniem bieżącym budynków oraz ich remontami, a w efekcie ze wzrostem wartości zarządzanych zasobów oraz poprawą
standardów świadczonych usług. Należy wspomnieć, że po restrukturyzacji Spółdzielnia zatrudnia 79 osób. W 4 administracjach
osiedlowych pracuje po 2-3 administratorów pod nadzorem 2 kierowników osiedli. Zespołami administracji koordynuje Dział
Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej. W skład zespołu wchodzą inspektorzy ds. budowlanych, elektrycznych, sanitarnych,
sekcja rozliczeń mediów, a także inni specjaliści. Dzięki takiemu systemowi administracje mają zapewnioną pomoc.
Obsługę techniczną prowadzi Dział Remontów i Konserwacji. Do jego zadań należy stałe utrzymanie techniczne zasobów,
budynków i terenów zewnętrznych w stanie użytkowym sanitarnym i estetycznym, usuwanie awarii oraz wszystkich zaobserwowanych zniszczeń mienia spółdzielczego.
Polityka kadrowa zapewnia sprawne zastępstwa w administracjach i w dziale RiK, tak aby mieszkańcy nie zauważali nieobecności pracowników. Prace specjalistyczne (np. remontowo-budowlane, hydrauliczne, elektryczne, kominiarskie, prace związane z utrzymaniem czystości, pogotowia awaryjnego) Spółdzielnia zleca podmiotom zewnętrznym, gwarantującym wysoki poziom
usług, wyłonionym w trybie przetargów zgodnie z obowiązującym Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów
w CzSM na roboty budowlane, prace remontowe, dostawy i usługi.
Dzięki swojemu potencjałowi Spółdzielnia może zapewnić wszystkim nieruchomościom bezpieczne użytkowanie oraz
optymalizację kosztów przy zachowaniu standardów jakościowych świadczonych usług.
Spółdzielnia zarządza zasobami obejmującymi 146 budynków mieszkalnych, w których mieści się 5515 mieszkań, znajdujących się w 4 dzielnicach Czeladzi. W naszych zasobach mieszka ponad 11 tys. mieszkańców. Na majątek spółdzielni składa się
9 pawilonów handlowych o funkcji handlowo-usługowej, w tym Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” oraz 344 garaży. Całkowita
powierzchnia użytkowa zarządzanych zasobów wynosi ponad 283 tys m2.
W 2014 r. Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodzi jubileusz 40-lecia swego istnienia. Zarząd spółdzielni, szanując
ten staż i bazując na doświadczeniach z lat poprzednich, chciałby obecnie skoncentrować się na przyszłości. Dlatego też na bazie
dialogu oraz porozumienia z mieszkańcami w ramach jej organów statutowych, tworzy wieloletni rzeczowy program oraz przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej z uwzględnieniem polityki remontowej na lata 2014-2022.
W pierwszej kolejności zostaną wykonane na wszystkich osiedlach prace inwentaryzacyjne potrzeb w zakresie rzeczowym. Potrzeby poddane zostaną analizie wyszacowania ich wartości w podziale na rodzaj oraz specyfikację prac i realny czas ich
wykonania.
Priorytetowe działania wyznaczone do wykonania to kontynuacja termomodernizacji. Należy przy tym zaznaczyć,
że zakres prac koniecznych do wykonania jest szeroki i nie jest możliwe, aby przy obecnej stawce opłat na fundusz remontowy,
prace mogły być zaplanowane do wykonania w krótkim czasie. Dlatego też założenia będą dotyczyć dłuższego okresu i zostaną
przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Pragniemy zaznaczyć, że opracowywane są zasady termomodernizacji
i jeśli będą zaakceptowane przez RN,opublikujemy je w majowym biuletynie. Jednakże jeśli chodzi o kontynuację robót termomodernizacyjnych, potrzeby w tym zakresie są olbrzymie. Dotychczas ocieplono 45 budynków na 146 ogółem. Ostatnie ocieplenia
budynków miały miejsce w 2012 r. Aktualnie wykonywane są działania związane z pracami termomodernizacyjnymi, tj wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach na dotychczasowych zasadach, przy udziale finansowym członków, aż do zaniku potrzeb
w tym zakresie (tj. całkowitej wymiany starej stolarki drewnianej), dokończenie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych,
w pomieszczeniach wspólnego użytku oraz drzwi wejściowych, kontynuacja robót dociepleniowych stropodachów, w uzasadnionych przypadkach stropów piwnicznych, strychów, spoinowanie szczelin płyt prefabrykowanych, kontynuacja prac na instalacjach
co oraz ciepłej wody, wymiana zaworów podpionowych regulacyjnych, montaż systemów indywidualnego rozliczania kosztów dco.
Poza termomodernizacją do wykonania jest jeszcze:
•
Kontynuacja wymiany pionów oraz poziomów wod-kan
•
Wymiana dźwigów osobowych - pierwsze trzy dźwigi zostaną wymienione do czerwca 2014 r.
•
Malowanie klatek schodowych
•
Modernizacja oświetlenia budynków oraz remonty obwodów administracyjnych i oświetlenia piwnic
•
Aranżacja małej architektury osiedlowej: traktów pieszojezdnych, miejsc postojowych, dróg osiedlowych oraz zieleni osiedlowej, placów zabaw, remont balkonów, tarasów, schodów wejściowych do budynków, zadaszeń, posadzki na klatkach schodowych, stopnie.
•
Instalacje domofonowe - planujemy wprowadzenie zmiany do regulaminu CzSM określającego obowiązki Spółdzielni i użytkowników mieszkań w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach mieszkalnych (po wykonaniu instalacji na wniosek i koszt użytkowników, naprawy i konserwacje instalacji i urządzeń domofonowych po upływie okresu gwarancji na pisemny wniosek lokatorów, finansować z eksploatacji).
Ponadto bardzo ważnym zadaniem jest dostosowanie wysokich budynków mieszkalnych do wymogów w zakresie ochrony
bhp-p-poż. Jest to bardzo istotne ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców.
Za budynki wysokie, zgodnie z przepisami, uznawane są te, które mają powyżej 9 kondygnacji. W naszej spółdzielni jest 19 takich
budynków mieszkalnych. Zamiarem Zarządu jest w tym względzie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa.
Z-ca Prezesa CzSM
Anna Socha
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2. Nowe informacje o wysokości opłat
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Czeladzi informuje:
W kwietniu 2014 r. zostaną dostarczone informacje
o zmianie wysokości opłat.
Pierwsza informacja będzie dotyczyć zmian,
które będą obowiązywać od 01.05.2014 r.
Zawierać będzie opłaty związane z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości (obowiązujące
od 01.05.2014 r., a dostarczone w styczniu 2014 r.)
oraz aktualnie obowiązujące normy zużycia wody
(obowiązujące od 01.03.2014 r., a dostarczone
w lutym 2014 r.).
Druga
informacja
będzie
dotyczyć
tylko lokali posiadających ciepłą wodę. Zmiany
w niej zawarte będą obowiązywać od 01.07.2014 r.
Zmiany te są związane z wprowadzeniem nowych zasad rozliczenia podgrzewu wody (informacja na ten
temat zamieszczona jest w biuletynie poniżej).

W wyniku tych zmian, dotychczasowa pozycja „CW
PODGRZANIE WODY” zostanie podzielona na dwie
pozycje:
• „CW OPŁATA STAŁA” (obejmująca: opłaty
za zamówioną moc cieplną do ciepłej wody
i zależnej od niej opłaty za usługi przesyłowe,
przeliczone na ilość mieszkań objętych dostawą
ciepłej wody).
• „CW OPŁATA ZMIENNA” (obejmująca: opłatę zmienną ustaloną na podstawie wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym za zużyte
ciepło i usługi przesyłowe wynikające ze zużytego
ciepła).
Wszystkie informacje o opłatach dostarczane
są bezpośrednio do mieszkańców. Prosimy jednak, by
nieobecni podczas roznoszenia informacji mieszkańcy,
odbierali je w administracjach. Zmniejszy to koszty eksploatacji, gdyż nie będzie potrzeby wysyłać ich pocztą.
Główny Księgowy
Elżbieta Tarnowska

3. Najważniejsze zmiany w regulaminie rozliczania wody
		
W Biuletynie marcowym została przedstawiona pełna treść obowiązującego od 01.01.2014 r.
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.
Teraz przedstawiamy najważniejsze zmiany, jakie w nim nastąpiły:
1. okresem rozliczeniowym jest 12 miesięcy lub inny okres ustalony przez Zarząd,
2. bilans niedoborów pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych
będzie rozliczany na ilość lokali podlegających pod dany budynek, czyli będzie takiej samej wysokości dla wszystkich mieszkań,
3. nieudostępnienie mieszkania do odczytu spowoduje rozliczenie na podstawie średniego zużycia
w tym mieszkaniu w ostatnich 3 okresach rozliczeniowych, ale można z niego skorzystać tylko raz w roku.
				

Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
Małgorzata Strzyja

4. Wprowadzenie nowych zasad rozliczania podgrzewu wody
		
W poprzednich okresach rozliczeniowych koszt podgrzewu 1 m³ wody wynikał z podziału łącznych kosztów
tj. stałych i zmiennych wynikających z faktur dostawcy ciepła i zużycia ciepłej wody wykazanego przez wodomierze
indywidualne. Zaliczki ustalone były na podstawie średniego kosztu podgrzewu 1 m³ wody z okresu 3 ostatnich lat.
		
Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem dotyczącym indywidualnych liczników poboru wody, zasady rozliczania z jej odbiorcami oraz rozliczeń z tytułu zużycia wody w mieszkaniach nieopomiarowanych i lokalach użytkowych i garażach” § 1 pkt. 10 - koszty dostawy ciepła na cele podgrzania wody obejmują:
Koszty opłaty stałej wynikające z kosztów stałych tj. opłaty za zamówioną moc cieplną do c.w.u. i zależnej od niej
opłaty za usługi przesyłowe, przeliczonych na ilość mieszkań objętych dostawą ciepłej wody.
Koszty opłaty zamiennej ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowego w węźle cieplnym za zużyte ciepło
i usługi przesyłowe wynikające ze zużytego ciepła. W związku z powyższym w opłacie za mieszkanie będzie pozycja
„cw - opłata stała” oraz „cw – opłata zamienna - zaliczka”. Opłata zmienna - zaliczka będzie wynikała ze średniego
kosztu opłaty zmiennej za podgrzew wody skalkulowanej za ostatnie 2 lata.
		
Indywidualnego rozliczenia dostawy ciepła na cele podgrzania wody Spółdzielnia dokonuje według rzeczywistych kosztów. Koszty pomniejszone o wniesione opłaty stałe za c.w.u. będzie się rozliczać proporcjonalnie do ilości
zużytej wody w lokalach.

4

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
		
Normy wody w lokalach mieszkalnych ustalone będą na podstawie faktycznego zużycia w poprzednim
okresie rozliczeniowym.
		
Zmiana zasad rozliczenia podgrzewu wody nastąpi od dnia 1.07.2014 r.
					

Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
Małgorzata Strzyja

5. Wodomierze z odczytem radiowym
		
W II kwartale br. rozpocznie się montaż wodomierzy wyposażonych w radiowy system odczytu.
Wymiana wodomierzy odbywać się będzie sukcesywnie i zostanie zakończona do 2016 r. Pierwsze wodomierze będą
montowane w budynkach, w których niedobory wody przekraczają 10%, tj. w budynkach przy ulicy: Ogrodowej 4
i 6, Szpitalnej 21 i 23, 27 Stycznia 20-36, Skłodowskiej 2-8, 10, 18, 35 i 43.
		
Odczyt danych wodomierza odbywał się będzie (bezprzewodowo) drogą radiową za pomocą
terminala inkasenckiego z odpowiednim oprogramowaniem, bez konieczności wchodzenia do mieszkania. Pozwoli
to na dokonanie odczytów w całym budynku w bardzo krótkim czasie, również pod nieobecność lokatora.
		
Montowane wodomierze będą wyposażone w nakładki pozwalające rejestrować:
• próby zakłócenia pracy wodomierza polem magnetycznym,
• próby rozłączenia,
• wyciek kropelkowy,
• długotrwały ciągły wypływ wody (wycieki z instalacji),
• postój wodomierza (zatrzymanie).
Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
				
Małgorzata Strzyja

6. Informacja o przeprowadzonych przetargach
		
W marcu Czeladzka Spółdzielnia
Mieszkaniowa przeprowadziła przetargi i wyłoniła wykonawców na następujące roboty:
•
wymiana wodomierzy zamontowanych
w lokalach mieszkalnych znajdujących się
w budynkach należących do zasobów Spółdzielni na wodomierze wyposażone w radiowy system
odczytu,
•
wymiana 7 szt. dźwigów osobowych
(w pierwszej kolejności przy ul. Szpitalnej 21,
Szpitalnej 23, Ogrodowej 8B, a następnie przy ul.
Ogrodowej 8A, M. Auby 6, 10 i 8) oraz konserwacji i remontów 38 szt. dźwigów osobowych,
•
dokonywanie okresowych przeglądów funkcjonowania przewodów kominowych, wentylacyjnych, spalinowych oraz przegląd okresowy
stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach zgodnie z PN-M-34507:2002, wraz ze sprawdzeniem stanu aparatów gazowych zgodnie z
harmonogramami robót w lokalach mieszkalnych
i w lokalach użytkowych,
•
wykonanie modernizacji oświetlenia klatek
w budynkach przy ul. M.Auby 8 i 12 oraz Miłej 10.
Kierownik Działu Eksploatacji Gospodarki Mieszkaniowej
				
Małgorzata
Strzyja
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7. TERMINOWE WPŁATY CHRONIĄ PRZED ODSETKAMI
		
Lokatorom
wpłacającym
na
bieżąco
bardzo
dziękujemy
za
terminowe
opłaty.
Natomiast
wszystkim
zalegającym
i
spóźniającym
się
przypominamy
o
konsekwencjach
braku
terminowych
opłatach
za
lokal
mieszkalny,
jakimi
są
odsetki.
Ponadto do zalegających od 1 miesiąca są i będą wysyłane wezwania do zapłaty w formie zaproszenia. Użytkownik otrzymujący wezwanie obciążany jest dodatkowo kosztem doręczenia. Zgodnie z procedurami windykacyjnymi lokatorzy, którzy mają
trudności płatnicze lub już otrzymali wezwanie do zapłaty, mają możliwość złożenia deklaracji o ratalnej spłacie zaległości.
		
Do użytkowników lokali niezgłaszających się na wezwania do zapłaty i zaproszenia na rozmowę oraz niewywiązujących się z deklarowanych spłat zadłużenia zostają ponownie wysyłane wezwania do zapłaty, jako przedsądowe celem kierowania spraw do sądu. W przypadku
braku wpłaty lub częściowej spłaty zaległości, pozostała kwota wraz z bieżącymi nieuregulowanymi
w terminie opłatami zostanie skierowana do sądu. Zadłużenie wzrośnie wtedy o koszty i odsetki sądowe.
		
Informujemy, że dane o zaległościach lokali mieszkalnych z saldem na dzień 31.03.2014 r., w podziale na
klatki będą zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Administracji oraz na poszczególnych klatkach.
		
Ponadto Zarząd Spółdzielni rozważa informować lokatorów o zaległościach również w podziale
na piętra. Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z modułu e-bok, który umożliwia podgląd, między innymi, swojej kartoteki – wystarczy złożyć wniosek w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 22.
Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

8. BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW...
		
W poprzednim numerze naszego Biuletynu rozpoczęliśmy nowy cykl artykułów poświęconych kłopotom mieszkańców Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Odwiedziliśmy Administrację 1 i 2.
Tym razem wybierzemy się na osiedla Musiała i Dziekana, aby przyjrzeć się problemom zamieszkujących tam mieszkańców.

Wandale na Norwida
		
W zasobach Administracji nr 4 od lutego br. wymieniane są drzwi wejściowe do klatek schodowych.
Jest to realizacja planu remontów z 2013 r.
Nowe drzwi nie uszły uwadze mieszkańców. Większość jest zadowolona z wymiany.
		
- Nareszcie doczekaliśmy się nowych drzwi, teraz zamykają się bez problemu, a na klatce jest wyraźnie cieplej – cieszy się mieszkanka ul. Dziekana. Jednak są również tacy, którym nowości przeszkadzają. Nie obyło się bowiem
bez poważnych dewastacji. Przy ul. Norwida wandale uszkodzili całe skrzydło drzwiowe, co sprawiło, że nie ma już
możliwości naprawienia go. Powybijano również szyby w drzwiach do trzech klatek schodowych. Dewastacja miała
miejsce w godzinach wieczornych lub nocnych bez jakiejkolwiek interwencji ze strony mieszkańców czy też zgłoszenia
do służb porządkowych. Dopiero następnego dnia rano dozorcy budynków zgłosili ten fakt do administracji.
		
- Jest to wręcz niemożliwe, aby nikt nie usłyszał dźwięku wybijanych szyb czy rzucania kamieniami
w drzwi! - podkreśla Wojciech Jaworek, kierownik Administracji nr 3 i 4 – Apeluję do mieszkańców, aby przy następnych tego typu sytuacjach podjęli natychmiastowe kroki. uzupełnia.
Wystarczy powiadomić policję (nr tel. 997) lub straż miejską
(032 763 79 64).
		
Interwencje w takich sytuacjach poprawią bezpieczeństwo mieszkańców osiedla oraz wpłyną na to,
że remonty oraz wprowadzone zmiany i ulepszenia dłużej
będą cieszyć nas wszystkich. Zwiększą również możliwość
schwytania i ukarania sprawców.
Nowe drzwi do wymiany
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Bezpieczna klatka schodowa
		
Pisaliśmy już nie raz, że nasze bezpieczeństwo często zależy od nas samych. Okres przedświąteczny sprzyja wizytom „niechcianych gości” w naszych mieszkaniach. Do drzwi pukają oszuści podszywający się pod pracowników różnych instytucji, akwizytorzy próbujący sprzedać rozmaite towary czy też inne osoby zakłócające nasz spokój.
Wiosna to także czas, w którym różne osoby na miejsce
swoich spotkań wybierają klatki schodowe i właśnie tam
urządzają imprezy do późnych godzin wieczornych a nawet
nocnych.
		
Najlepszym sposobem uniknięcia tych problemów jest zamykanie budynków. Pomóc w tym może zainstalowanie domofonów, dzięki którym wpuszczamy tylko te
osoby, które chcemy.
		
- Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, na wniosek
złożony przez wszystkich użytkowników mieszkań danej klatki schodowej kredytuje montaż instalacji domofonów, rozkładając opłatę na 10 rat ujętych w opłatach mieszkaniowych. - wyjaśnia Zygmunt
Kopczyński, prezes CzSM.
Domofon chroni przed nieproszonymi gośćmi

Wiosna czasem porządków
		
Wiosna to czas porządków – sprzątania w mieszkaniach, na balkonach czy ogródkach działkowych. Może
warto przy tej okazji pomyśleć również o korytarzach piwnicznych, strychach czy suszarniach? Czy przetrzymywane
tam od lat rzeczy są nam naprawdę potrzebne? Wystarczy przecież poświęcić kilka godzin na usunięcie zbędnych rzeczy,
aby w tych pomieszczeniach zrobiło się przestronnie i czysto.
		
Urząd Miasta raz w miesiącu wywozi spod placów gospodarczych wystawione przez nas przedmioty. Skorzystajmy więc z tego i tak jak sprzątamy własne mieszkania, przywróćmy do porządku te mniej odwiedzane przez nas
pomieszczenia.

Anteny a wentylacja
		
Na dachach budynków osiedla Musiała stwierdzono niewłaściwie zamontowane talerze anten satelitarnych
usytuowane przy wylotach otworów wentylacyjnych. Stanowią one przeszkodę poprawnego działania wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych.
		
- Wentylacja to proces wymiany zużytego i zanieczyszczonego powietrza na świeże, które jest niezbędne do oddychania oraz prawidłowej pracy urządzeń.
W
przypadku
nieprawidłowo
działającej
wentylacji, wymiana powietrza występuje w ograniczonym
stopniu, co może wywołać szereg skutków. - wyjaśnia
Tadeusz Pietrzykowski, kierownik Działu Remontów
i Konserwacji.
		
Trzeba pamiętać, że działanie instalacji wentylacyjnej
decyduje o zdrowiu, a czasami o życiu mieszkańców. Jeśli nie
działa ona prawidłowo, może wywołać częste bóle głowy, zmęczenie, podrażnione błony śluzowe, choroby układu oddechowego, alergie. W budynkach, które nie są odpowiednio wentylowane rozwija się pleśń.
		
W związku z powyższym właściciele anten zamontowanych bezpośrednio przy kominach wentylacyjnych zobowiązani
są do demontażu talerzy antenowych oraz montażu w/w anten
Niewłaściwie zamontowane anteny mogą
na istniejących masztach odgromowych powyżej wylotów popowodować zagrożenie dla zdrowia i życia
wietrza z kominów.
		
Anteny powinny być zainstalowane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.
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Nowe chodniki już w tym roku

Chodnik niebawem doczeka się gruntownego

		
Na osiedlu Musiała stan chodników przy budynkach pozostawia wiele do życzenia. Naprawa nawierzchni nie jest jednak taka prosta.
- Zgromadzenie środków finansowych na remont chodników jest
utrudniony ze względu na wysoki koszt, który kształtuje się w granicach
(w zależności od długości) 50-70 tys. zł. - informuje Wojciech Jaworek,
kierownik Administracji nr 3 i 4.
		
Administracja przy współpracy z Działem Remontów i Konserwacji może przystąpić jedynie do częściowej wymiany płyt chodnikowych w miejscach najbardziej zdeformowanych oraz zagrożonych
dla użytkowników.

		
Najbardziej zadowoleni są mieszkańcy ulicy Powstańców
Śląskich 2-8, gdzie w tym roku zostanie przeprowadzony ogólny
remont chodnika.
		
- To dobra wiadomość. Chodniki naprawdę wymagają
wymiany. Najgorzej jest zimą, gdy przysypie śnieg i jest ślisko. Dobrze,
że już nie będzie tego problemu – cieszy się pani Maria.
		
Są miejsca, gdzie chodniki zostały już wymienione, miejmy nadzieję, że w miarę upływu czasu wszystkie będą w dobrym stanie.

Tak będą wyglądały chodniki po remoncie

Przebudowa schodów wejściowych
		
Gotowy jest już projekt remontu
i przebudowy schodów wejściowych do budynków przy ul. Dehnelów, Powstańców Śl.
i Skłodowskiej obejmujący zadaszenie schodów. W związku z powyższym właściciele
lokali mieszkalnych będą mogli wyrazić
swoją zgodę lub sprzeciw na powyższe. Na
wszelkie tego typu prace spółdzielnia musi
mieć zgodę właścicieli mieszkań. Prosimy
więc Państwa o sprawne podpisywanie roznoszonych oświadczeń, gdyż dopiero po
uzyskaniu zgody od mieszkańców będziemy
mogli rozpocząć procedury związane z pracami. Projekt remontu i przebudowy schodów wejściowych znajduje się do wglądu w
siedzibie administracji. Obok przedstawiamy
Państwu wizualizację przykładowego wejścia
do budynku.
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
Współpraca: Bożena Kościelna
Agata Sojska
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Tak mają wyglądać zabudowane schody do budynków
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9. CO SŁYCHAĆ W ADMINISTRACJACH?
Na osiedlach Ogrodowa i Piłsudskiego trwają prace remontowe zgodnie z planem remontów na
2014 r. (malowanie klatek schodowych, wymiana
okien na klatkach schodowych oraz suszarniach,
wymiana instalacji wodnej).
W najbliższym czasie firma wyłoniona
w drodze przetargu na konserwację i remonty dźwigów przystąpi do wymiany dźwigów, przewidzianej
w planie remontów na ten rok.
Wraz z nadejściem wiosny na osiedlach wykonywane są prace pielęgnacyjne: obsadzanie roślinami, naprawy urządzeń zabawowych, malowanie. W
piaskownicach wymieniono piasek. Będą również uzupełnione ławki i kosze na śmieci.
Administracja nr 1 informuje, że będzie
doposażać plac zabaw przy budynku Szpitalna 21 w kilka nowych urządzeń zarówno dla dzieci najmłodszych,
jak i tych starszych. Planowane jest również wykonanie
placu zabaw dla dzieci oraz piaskownicy w centrum
osiedla Miasta Auby. W tym miejscu zaznaczyć należy,
że likwidacja poprzednich placów zabaw podyktowana
była troską o bezpieczeństwo dzieci.
Po raz kolejny apelujemy, aby zwrócić uwagę na osoby podejrzane, które notorycznie dokonują
włamań do maszynowni i urządzają sobie tam noclegownie. W zasobach Administracji nr 3 obecnie trwają
prace remontowe przeniesione z 2013 roku, polegające
na wymianie stolarki okiennej w klatkach schodowych
przy ul. Skłodowskiej 9, 19, 29, 31, 33 i 43. Zostało również wykonane malowanie klatek schodowych przy
ul. Skłodowskiej 23, 25 i 35. Nastąpiła wymiana poziomu instalacji wodnej w budynkach przy ul. Dehnelów
23-27, 29-33, Dehnelów 8 oraz wymiana drzwi wejściowych przy ul. Jaśminowej 5 i 9.

Informujemy, że wymiana zamków w skrzynkach oddawczych należy do użytkowników lokali
mieszkalnych po zakończeniu dwuletniej gwarancji,
w ramach której Spółdzielnia dokonywała wcześniejszych napraw.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców CzSM w planie remontów na 2014 r. został
ujęty punkt ,,kumulacja środków’’ dotyczący każdej
nieruchomości. Jest to fundusz utworzony na termorenowację budynków przy ul. Pola, Orzeszkowej oraz
Dziekana 1 – 12. O przybliżonych kosztach przedsięwzięcia poinformujemy użytkowników budynków po
sporządzeniu audytów, wykonaniu projektów oraz
kosztorysów inwestorskich.
W bieżącym roku planowane są prace polegające na przebudowie przeszkleń przy ul. Norwida 4AB,
6A, 12B, 14ABC, 16BC. Jednakże, aby rozpocząć jakiekolwiek prace z tym związane, niezbędna jest aprobata
wszystkich użytkowników posiadających wyodrębnioną własność. Dlatego też administracja przygotuje
i dostarczy poszczególnym mieszkańcom odpowiedni
formularz.
Poniżej przedstawiamy, jak mają wyglądać
budynki po zmianach.

Przykładowy budynek po przebudowie przeszkleń

Informujemy użytkowników lokali mieszkalnych, że wszystkie zmiany dotyczące ilości zamieszkałych osób w
mieszkaniu prosimy zgłaszać do Administracji osiedlowych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Zmiany te będą uwzględnione w opłatach za mieszkanie w kolejnym miesiącu.
Przykładowo: zgłoszenie nastąpiło w dniu 08.05.2014 lub 21.05.2014 zmiana w opłatach nastąpi w czerwcu.
Zofia Groszek – kierownik Administracji nr 1 i 2
Wojciech Jaworek – kierownik Administracji nr 3 i 4

10. AWARIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1.
2.
3.
4.

W ostatnim czasie w zasobach Spółdzielni miały miejsce awarie sieci ciepłowniczej.
W dniu 6.02.2014 r. w godzinach 8.00-20.00 dostawca Tauron Ciepło S.A. usuwał awarię sieci ciepłowniczej
na osiedlu Ogrodowa-Szpitalna. Nastąpiła przerwa w dostawie ciepła do celów centralnego ogrzewania.
1.04.2014 r. nastąpił brak dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla budynków
Dziekana 7, 8, 10, 11, 12. Przerwa w dostawie ciepła trwała do godzin wieczornych dnia 3.04.2014 r.
Z kolei 8.04. br. zostaliśmy poinformowani o awarii sieci ciepłowniczej na osiedlu Ogrodowa-Szpitalna.
Dla budynków przy ul. Ogrodowej 16, 18 i 20 nastąpiła przerwa w dostawie ciepła, która przewidywana była do
dnia 11.04.2014.
Ponadto użytkownicy osiedla Ogrodowa-Szpitalna w marcu br. zgłaszali przypadki zakłóceń w dostawie ciepłej
wody użytkowej lub jej zaniżonych parametrów. Przyczyną była awaria w hydroforni ulokowanej w obiekcie GWC
Ogrodowa, o której poinformował Zakład Inżynierii Komunalnej.
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Skutkiem powyższego było dostarczanie przez ZIK wody do podgrzewu o ponad normatywnym ciśnieniu. W pierwszych dniach kwietnia
br. Zakład Inżynierii Komunalnej podjął działania
związane z ustabilizowaniem ciśnienia wody do podgrzewu, co spowodowało ograniczenie interwencji od
użytkowników.

Wymienione wyżej awarie i zakłócenia
na sieci cieplnej powodowały szereg utrudnień dla użytkowników osiedli. Służby Spółdzielni podejmowały niezbędne działania mające na
celu ograniczenie uciążliwości dla odbiorców.
Ponadto zwróciliśmy się także do dostawcy ciepła
o udzielenie stosownej bonifikaty za ograniczenia
i przerwy w dostawie ciepła.
Kierownik Działu Eksploatacji
Gospodarki Mieszkaniowej
			
Małgorzata Strzyja

11. LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA
Czeladzka
Spółdzielnia
Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe. Mogą być one wynajęte na działalność
handlowo-usługową oraz jako pomieszczenia biurowe. Poniżej przedstawiamy wykaz wolnych lokali:
- ul. Szpitalna 9 lokal 2-pokojowy, 30,00 m2,
- ul. Szpitalna 9 lokal 2-pokojowy, 21,40 m2,
- ul. Szpitalna 9 stoisko handlowe, 22,00 m2,
- ul. Szpitalna 8 stoisko handlowe, 12,80 m2
- ul. Szpitalna 8 stoisko handlowe, 19,00 m2
- os. Dziekana 2 B, 11,90 m2,
- os. Dziekana 4 A, 12,00 m2,
- os. Dziekana3 D, 11,00 m2,
- os. Dziekana 10 A, 12,20 m2,

- ul. Orzeszkowej 14 B, 69,10 m2,
- ul. Pola 8 E, 31,00 m2
- ul. Pola 12 A, 30,50 m2
- ul. Kombatantów 4 lokal 2 pokojowy, 50,00 m2.
Ponadto posiadamy do wynajęcia miejsca parkingowe
przy ulicy Kombatantów 4.
Wszelkich informacji dotyczących zasad wynajmu powyższych lokali, można uzyskać w biurze Spółdzielni
(ul. Kombatantów 4, pokój nr 12) lub telefonicznie pod
nr 32 265 10 22 w. 37.
Dział Członkowsko-Lokalowy
Magdalena Jaworek

12. WIEŚCI Z SDK „ODEON”
Miło nam poinformować, że Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymał w tym roku nagrodę Starostwa Powiatu Będzińskiego. Nagroda
ta cieszy nas tym bardziej, że w tym roku przypada
jubileusz 30 lecia działalności naszej placówki.
Jest to więc docenienie aktywności kulturalnej „Odeonu” na przestrzeni lat.
Jednocześnie przypominamy, że wychodząc
na przeciw Państwa oczekiwaniom jesteśmy w trakcie
planowania nowej oferty SDK „Odeon”. Bardzo pomocne będą w tym ankiety, które znalazły się w poprzednim Biuletynie.
Dlatego też zwracamy się z ogromną
prośbą o wypełnienie ich i zwrot do sekretariatu Domu
Kultury. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój
czas na wypełnienie ankiety i już ją zwrócili. Państwa
głos jest dla nas bardzo ważny.
Poniżej przedstawiamy Państwu relacje
z wydarzeń, jakie miały miejsce w ostatnim czasie. Zapraszamy na kolejne imprezy kulturalne
organizowane przez SDK „Odeon”.
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Oscary wręczone!
Starostwo Powiatowe w Będzinie co roku nagradza osoby i placówki popularyzujące kulturę i rozwijające twórczość artystyczną powiatu będzińskiego.
W tym roku rozdanych zostało aż 9 wyróżnień. Wśród
nich znalazł się Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon”
w Czeladzi. Nagrody przyznano 3 marca podczas
uroczystej gali w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie.
Wydarzenie uświetnił koncert jazzowy Janusza Szroma
z muzykami.
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Nagroda jest dla nas wielkim wyróżnieniem
i docenieniem 30 lat działalności placówki. Przez cały
ten czas prowadzimy działalność artystyczną, rekreacyjną i edukacyjną. Dbamy o to, by w miarę możliwości każdy znalazł w naszej ofercie coś dla siebie.
Organizujemy koncerty „wielkich gwiazd” – Zbigniew
Wodecki, Krystyna Sienkiewicz, Katarzyna Skrzynecka
– jak i lokalnych talentów – Zespół „Orfeusz”. Dbamy
o najmłodszych – wspólnie spędzamy czas podczas
ferii i wakacji, zapraszamy na bal przebierańców czy
Niedzielny Teatrzyk. Nie zapominamy o artystach
– kilka razy do roku w naszej Galerii organizowane
Nagrodę odbierają: kierownik SDK „Odeon” Agata
są wystawy lokalnych twórców. Wiele osób korzysta
Biesiadecka, z-ca prezesa CzSM Anna Socha, sekretarz
z naszej oferty zajęć – tanecznych, muzycznych, ruchoRady Nadzorczej Andrzej Rogalski (od lewej)
wych, plastycznych czy językowych.
Wśród nagrodzonych przez Starostwo Powiatowe w Będzinie znaleźli się również: Krzysztof Paweł Bogocz,
Zespół Tańca Irlandzkiego GALWAY, Zespół Śpiewaczy „Twardowianki”, Koło Gospodyń Wiejskich w Toporowicach,
Chór CANTAMUS DOMINO ze Sławkowa, Orkiestra Dęta przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach, Zespół
Śpiewaczy „Strzyżowiczanie” oraz Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a Starostwu Powiatowemu dziękujemy za wyróżnienie!

W KRAINIE MIŁOŚCI
15 lutego w SDK „Odeon” odbył się Koncert
Walentynkowy „W krainie miłości”. Podczas wieczoru
wystąpili: Wojciech Poprawa – tenor, Karolina Szendera – sopran. Muzyczną oprawę zapewnili: Janusz
Frączek – fortepian, Grzegorz Wojtasik – skrzypce,
Anna Korzewska – skrzypce, Krzysztof Kawa – altówka
oraz Anna Wilk - wiolonczela.
Zgromadzona widownia miała okazję wysłuchać takich utworów jak: „Aria ze śmiechem”, „Czardasz montiego”, „La Spagnola” czy „Choć na świecie
dziewcząt mnóstwo”. Oczywiście nie obyło się bez bisów.
Artyści zaśpiewali na finał „Usta milczą dusza śpiewa”.
Atrakcją koncertu był także występ młodych
tancerzy - Doriana Szczęśniaka i Wiktorii Gała oraz Karolina Szendera i Wojciech Poprawa podczas koncertu
Kacpra Powichrowskiego i Martyny Szczęśniak, którzy na co dzień reprezentują Szkołę Tańca „Marengo”
w Dąbrowie Górniczej.
Podczas wieczoru odbyło się również losowanie nagród - romantycznej kolacji dla dwojga ufundowanej przez
Restaurację „Domino” w Czeladzi oraz zestawów kosmetyków Avon. Tradycyjnie, po części artystycznej goście zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek.

Księżniczki, piraci i wróżki w SDK „Odeon”
22 lutego przenieśliśmy się w krainę bajek. Odwiedzili
nas: muszkieterowie, księżniczki, wróżki, biedronki, pantery,
piraci, czarownice, a nawet Indianie.
Bal Karnawałowy był okazją do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. Bawiliśmy się w pociąg, szukaliśmy krasnoludka,
który szedł do swojej krasnoludki, tańczyliśmy kaczuchy, a także braliśmy udział w konkurencjach zorganizowanych przez
animatorki, prowadzące bal.
Chwilą wytchnienia był słodki poczęstunek w przerwie imprezy. Mamy nadzieję, ze wszyscydobrze się bawili.
Do zobaczenia za rok!
Zabawa trwa
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Błysk Mini oraz Szeptem nagrodzone!
27 lutego w Centrum Kultury Śląskiej
w Świętochłowicach odbył się XVIII Konkurs Tańca.
Jego celem jest popularyzacja różnych form tanecznych
i ich walorów artystycznych, wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy z zespołami artystycznymi
oraz propagowanie tańca w układach grupowych, parach i solo.
Organizatorzy konkursu otrzymali 73 karty
zgłoszeń z ośrodków kultury w Piekarach Śląskich, Siemianowicach Śląskich, Miasteczka Śląskiego, Rudy Śląskiej, Pyskowic, Jaworzna, Katowic, Sosnowca, Zabrza,
Gliwic, Czeladzi, Świętochłowic – w sumie zaprezentowało się ponad 500 osób.
Miło nam poinformować, iż zespół Błysk Mini
zdobył I miejsce w kategorii Widowisko taneczne – grupa wiekowa 7-15 lat, natomiast zespół Szeptem zajął II
miejsce w kategorii Widowisko taneczne- grupa wiekowa powyżej 16 lat. W konkursie wziął także udział
zespół taneczny Błysk oraz dwie solistki: Aleksandra
Babicz i Aleksandra Bolek. Wszystkich uczestników
przygotowała instruktor Justyna Fit-Kempska, prowadząca zajęcia w SDK „Odeon”.

Finał konkursu oraz wręczenie nagród odbył
się 11.03.2014 r. o godz. 17.00. Podczas uroczystości
zaprezentowali się zdobywcy I miejsca.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!

Tancerki zespołu „Błysk Mini”

Uczestniczki zajęć wokalnych na podium
27 marca w Wojkowicach Kościelnych odbył się VIII Regionalny Konkurs
Piosenki
Angielskiej.
Jego
celem
była
prezentacja
dorobku
artystycznego
solistów i zespołów oraz popularyzacja piosenek
i poznawania języka angielskiego poprzez muzykę i śpiew. Jury oceniało dobór repertuaru, walory wokalne, wymowę, interpretację utworu oraz
ogólny wyraz artystyczny.
Uczestniczki
zajęć wokalno-instrumentalnych
prowadzonych
w SDK „Odeon” zdominowały podium. Miło nam poinformować, iż w kategorii
klas I-III szkoły podstawowej
I miejsce zajęła Patrycja Piasta, a miejsce III – Julia Biłek.
Natomiast w kategorii klas IV
-VI Katarzyna Chycka zajęła
miejsce II.

Sukcesy cieszą nas tym bardziej, że dwa dni
wcześniej Patrycja Piasta zwyciężyła w Międzyszkolnym
Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Euromusic”, organizowanym przez Prywatną Szkołę Podstawową nr 5 w Sosnowcu. Wszystkie dziewczynki przygotowała instruktor
zajęć Edyta Rusak.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Nagrody rozdane

Kolejne sukcesy zespołów tanecznych z SDK „Odeon”
W tym roku już po raz dziewiąty w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie
odbył się Ogólnopolski Integracyjny Festiwal Tańca
i Piosenki „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”.
Głównymi celami festiwalu są: integracja,
stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku
zespołów artystycznych,
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wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy
dydaktycznej w amatorskim ruchu artystycznym, rozmiłowanie zainteresowania tańcem i śpiewem, rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, wspólna
zabawa, a także wyłonienie najlepszych reprezentantów w kategorii taniec i piosenka, taniec nowoczesny,
współczesny, towarzyski oraz soliści śpiewający.

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

SDK „Odeon” reprezentowały trzy zespoły taneczne w trzech kategoriach wiekowych. Kolejny raz uczestnicy zajęć zdobyli miejsca na podium:
zespół Szeptem zajął II miejsce w kategorii taniec
współczesny 15-20 lat, III miejsce zdobył zespół Błysk
Mini (kategoria 7-10 lat), natomiast wyróżnienie
przypadło zespołowi Błysk (kategoria 11-14 lat).
Wszystkich uczestników przygotowała instruktor
Justyna Fit-Kempska.
Nagrodzonym wręczono dyplomy oraz statuetki za udział. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy!

Zespoły taneczne: Błysk Mini, Błysk i Szeptem

„Orfeusz” przywitał wiosnę
Z okazji nadejścia wiosny, w SDK „Odeon” odbył się koncert czeladzkiego zespołu „Orfeusz”.
Artyści, pod dyrygenturą Jana Grząby, zaśpiewali licznie zgromadzonej widowni największe przeboje: „Uciekaj moje serce”, „Od rana mam dobry humor”, „Pytasz
mnie co ci dam”, „To co dał nam świat”, „Do zakochania
jeden krok” oraz wiele innych.
Publiczność włączała się do wspólnego śpiewu, a po każdym utworze nagradzała artystów brawami. Nie obyło się także bez bisów. Już teraz czekamy na
kolejny koncert zespołu „Orfeusz”, który odbędzie się
z okazji Dnia Matki.
Zespół „Orfeusz” podczas koncertu

Nowe przygody koziołka matołka

Więc pożegnał nas serdecznie
I znów poszedł, biedaczysko,
Po szerokim szukać świecie
Tego, co jest bardzo blisko.

6 kwietnia po raz kolejny aktorzy z Impresariatu Artystycznego „Skrzat” w Krakowie odwiedzili SDK
„Odeon”. Tym razem licznie zgromadzone dzieci wraz
z rodzicami mogły obejrzeć spektakl „Nowe przygody
Koziołka Matołka”.
Bohater przedstawienia zabrał małych widzów
w drogę do Pacanowa. Przeżył przy tym wiele przygód –
spotkał czarownicę, był w Chinach, a w dalekiej Ameryce stał się aktorem grającym w reklamie płynu na porost
brody. W tym wszystkim pomagały mu dzieci z SDK
„Odeon” – podpowiadając, ostrzegając przed pułapkami
czy wspólnie śpiewając piosenki.
Na koniec bocian zabrał Koziołka Matołka z
powrotem do Polski, do Krakowa. Jego odpoczynek nie
będzie jednak trwał długo – Matołek nie ma zamiaru się
poddać! Dzieci, których interesują kolejne przygody odważnego koziołka zachęcamy do czytania książek Kornela
Makuszyńskiego.

Przygody Koziołka Matołka

Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
SDK „Odeon”
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13. Ogłoszenia drobne
1. Przeprowadzki tel. 518-670-369
2. Remonty mieszkań tel.518-670-369
3. Kupię każdy samochód-gotówka Tel. 660-476-276
4. Solidne kompleksowe remonty budowlane-hydraulika,
elektryka tel. 731-975-699
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:
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•

w Spółdzielczym Domu Kultury „ODEON” w Czeladzi;

•

w Kancelarii CzSM;

•

w poszczególnych administracjach.

lat
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