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Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa
41-250 Czeladź
ul. Kombatantów 4
NIP 625-001-03-91
Nr telefonu: (32) 265 10 16, (32) 265 10 22
Sekretariat: wewn. 22
Kancelaria: wewn. 25
Dział ﬁnansowo-księgowy: wewn. 32
Dział członkowsko-lokalowy: wewn. 33
Dział opłat i windykacji: wewn. 28, 29
Sekcja ds. rozliczeń i analiz mediów: wewn. 27
Pogotowie awaryjne: 504-709-830
Godziny pracy Spółdzielni
Poniedziałek: 7.30 – 16.30
Wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
Piątek: 7.30 – 14.30
Godziny pracy Kasy:
Poniedziałek: 12.00 – 16.00

Wtorek: nieczynne
Środa, czwartek:11.00 – 14.00
Piątek: 11.00 – 13.30
26. każdego miesiąca: 09.00 – 13.00
Administracja Osiedlowa
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego
(32) 265 18 65 Osiedle Musiała
(32) 265 29 29 Osiedle Dziekana
Samorząd - samorzad@czsm.czeladz.pl
Kancelaria - kancelaria@czsm.czeladz.pl
Media - media@czsm.czeladz.pl
Mieszkania - mieszkania@czsm.czeladz.pl
Lokale użytkowe - lokuzytk@czsm.czeladz.pl
Dział Techniczny - techniczny@czsm.czeladz.pl
Dział opłat i windykacji - czynsze@czsm.czeladz.pl
Główny Księgowy - ksiegowosc@czsm.czeladz.pl
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1. SUKCES W NEGOCJACJACH

Po wielu miesiącach negocjacji i wymiany korespondencji Spółdzielni z dostawcą Tauron Ciepło Sp. z o.o. we
wrześniu br. została przyznana bonifikata za zakłócenia w dostawie ciepłej wody w 2013 r. Dotyczy ona mieszkańców
osiedla Piłsudskiego (ul. 35 Lecia PRL i ul. Składkowskiego). Niedotrzymanie standardów jakościowych wody było spowodowane awariami oraz pracami remontowo-inwestycyjnymi wykonywanymi na sieci ciepłowniczej.
Wynegocjowanie bonifikaty nie było łatwe, wielokrotnie otrzymywaliśmy odpowiedź odmowną. Dlatego tym większym sukcesem jest przydzielenie już po raz drugi znacznej sumy pieniędzy.
W formie gotówki otrzymaliśmy kwotę bonifikaty 22670,56 zł. brutto - za zaniżoną jakość wody.
Z kolei za podgrzew wody otrzymaliśmy faktury korygujące na kwotę 16176,37 zł. brutto. Wysokość bonifikaty za podgrzew wody (16176,37 zł.) obniży koszty dostawy ciepła do c.w.u. w bieżącym okresie rozliczeniowym, tj. 1.07.2014
-31.12.2014.
Kwota otrzymana gotówką zostanie rozdzielona pomiędzy mieszkańców osiedla. Wszelkie
informacje otrzymają Państwo przy rozliczeniu II półrocza 2014 r.
Barbara Baran
Sekcja ds. rozliczeń i analiz mediów

2. KORZYŚCI Z BYCIA CZŁONKIEM SPÓŁDZIELNI

Zgodnie z Uchwałą Nr 5/VI/2014 z dnia 07.06.2014 r. Walnego Zgromadzenia Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podziału zysku netto za 2013 r. członkowie Spółdzielni otrzymują dofinansowanie do każdego wodomierza w wysokości 0,37 zł. przez okres 60 miesięcy.
W związku z powyższym od 01.08.2014 r. opłata za 1 sztukę wodomierza dla osób będących członkami Spółdzielni pozostaje na dotychczasowym poziomie, tj. 1,20 zł./szt./mies., natomiast dla osób niebędących członkami Spółdzielni opłata za 1 sztukę wodomierza wynosi 1,57 zł. /szt./mies.
Lucyna Woźniak
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

3. LIKWIDACJA KASY SPÓŁDZIELNI

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że planuje od 01 stycznia 2015 roku zlikwidowanie
KASY w budynku przy ul. Kombatantów 4.
W związku z powyższym wszelkie wpłaty za lokale mieszkalne i inne należności na rzecz Czeladzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej należy wnosić na indywidualny numer rachunku bankowego zamieszczony na wydruku opłat za mieszkanie.
Lucyna Woźniak
Specjalista ds. analiz ekonomicznych

4. ZMIANA CEN CIEPŁA
Decyzją Prezesa Urzędu Energetyki została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Zmiana cen ciepła dotyczy grupy taryfowej AG1 i obowiązywać będzie od dnia 1 września 2014 r.
Do grupy taryfowej AG1 należą osiedla przy ul. Dziekana 1-12, Norwida, W. Pola i Orzeszkowej, Dziekana Stare Zasoby. Tabela przedstawia ceny ciepła (netto) aktualne, ceny obowiązujące
w poprzednich miesiącach oraz wzrost procentowy.
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Orzeszkowej, Dziekana Stare Zasoby. Tabela przedstawia ceny ciepła (netto) aktualne, ceny
obowiązujące w poprzednich miesiącach oraz wzrost procentowy.
AG1

16.06.2014

Unikaj windykacji
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Tytuł
Opłaty bieżące
Roszczenia sporne
Zasądzone opłaty
Zasądzone koszty i odsetki
Ogółem

ADM 1
243 847,53
31 325,30
196 635,97
124 282,13
596 090,93

ADM 2
255 498,84
24 489,23
204 432,55
113 582,80
598 003,42

ADM 3
241 168,93
13 406,93
166 227,61
114 552,47
535 355,94

ADM 4
Razem
387 784,10 1 128 299,40
33 698,06 102 919,52
303 968,84 871 264,97
142 194,94 494 612,34
867 645,94 2 597 096,23

Ponadto naliczone odsetki od nieterminowych wpłat stanowią ogółem kwotę 74 929,96 zł.

Ponadto naliczone odsetki od nieterminowych wpłat stanowią ogółem kwotę 74 929,96
zł. Cholewa
Barbara

Dział Opłat i Windykacji

6. BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW...

Barbara Cholewa
Dział Opłat i Windykacji

Cykl ten poświęcamy sprawom mieszkańców. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze zagadnienia z osiedli
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w tym realizację planu remontów na rok 2014.
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Nowe windy na os. Ogrodowa
Na osiedlu Ogrodowa realizowany jest program remontów wind obejmujący 7 dźwigów. W chwili obecnej przy ul. Miasta Auby 6, 8 i 10 oraz przy ul.
Ogrodowej 8a i 8b działają już nowe windy. Następne
w kolejności do remontu są dźwigi przy ul. Szpitalnej
21 i 23, na których prace zostały już rozpoczęte. Każda
z wymienionych wind wyposażona jest w kamerę, która
rejestruje to, co dzieje się wewnątrz dźwigu. Z pewnością przyczyni się to do wyeliminowania ewentualnych
dewastacji i zniszczeń powodowanych przez wandali.
Przy tej okazji informujemy, że w nowo wyremontowanych windach doszło do kilku incydentów, które spowodowały zakłócenia w działaniu wind. Spółdzielnia
jest w posiadaniu nagrań z monitoringu, na których
widoczne są zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci (będące pod opieką dorosłych) manipulujące przy tablicy z numerami pięter. Ponadto monitorowany jest korytarz na parterze
przy wejściu do wind. Również w tym miejscu widoczne są na nagraniach osoby, które w sposób niewłaściwy korzystają
z wind (szarpią drzwi, uderzają pięścią w przyciski, hamują zamykające się drzwi od windy). Prosimy o zwrócenie uwagi
dzieciom i młodzieży, aby szanowały nasze wspólne mienie, za które płacimy wszyscy.

Nowe place zabaw
Na terenie nieruchomości nr 13, tj. ul. Miasta
Auby, wykonano nowy plac zabaw dla dzieci. Na
razie jest na nim tylko kilka urządzeń zabawowych,
jednakże w miarę posiadanych środków plac będzie uzupełniany dodatkowymi urządzeniami.
Taka sama sytuacja ma miejsce na istniejącym
już placu zabaw przy budynkach ul. Szpitalna 21
i Ogrodowa 10, gdzie w ostatnim czasie wymieniono część urządzeń i zakupiono nowe.
Obydwa place zostały również wyposażone
w nowe ławki. Dodatkowo naprawiono siatkę ogrodzeniową istniejącego placu zabaw, która od jakiegoś czasu notorycznie jest uszkadzana i rozrywana.
Proponujemy, aby osiedlowi „siłacze” spróbowali
swoich sił na urządzeniach do ćwiczeń usytuowanych przy Zespole Szkół przy ul. Grodzieckiej.
Z pewnością przyczyni się to do poprawy ich sylwetki i wyjdzie z korzyścią na zdrowie.

Czas remontów
W ramach Planu Remontów na 2014 r. wykonano już m.in. remont balkonów w budynkach przy ul. Szpitalnej
13b – 8 szt., Ogrodowej 8b – 9 szt. oraz Ogrodowej 22 – 6 szt. Na bieżąco przebiega również wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych zarówno tych planowanych, jak i awaryjnych. Do końca sierpnia pojedyncze piony wymieniono w następujących budynkach: ul. Wojkowicka 5, ul. Szpitalna 27a, ul. Ogrodowa 6, ul. Ogrodowa 22, ul. Ogrodowa 16b, ul. Szpitalna
25a (pion zimnej i ciepłej wody bez kanalizacji), ul. Miasta Auby 8 (2 piony). Dodatkowo został wymieniony poziom
z.w. przy ul. Spółdzielczej 11-13. Ponadto pomalowano klatki schodowe i korytarze w budynkach przy ul. Ogrodowej 20,
Miasta Auby 12, a w trakcie malowania jest budynek przy ul. Miasta Auby 8 (korytarze i klatka schodowa). Zakończono
prace remontowe dachu przy ul. Wojkowickiej 5. W I kwartale 2014 r. zostały wymienione okna we wszystkich maszynowniach dźwigów, obecnie zakładane są tam siatki przeciw gołębiom.
Do końca 2014 r. Administracja zamierza dokonać wymiany pionów zgodnie z planem remontów, odnowić balkony (w miarę posiadanych środków) oraz wykonać remont w/w dźwigów.
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Zmiana organizacji ruchu
We wrześniu na osiedlu Piłsudskiego dokonano końcowego odbioru nowego
oznakowania dróg w związku ze zmianą organizacji ruchu. Wprowadzone zmiany miały
na celu uporządkowanie i polepszenie zasad korzystania z dróg wewnętrznych na osiedlu. Projekt na wykonanie prac został wykonany przez wyspecjalizowaną firmę zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym. Prawidłowość wykonania robót stwierdzono
przy udziale przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Straży Miejskiej
w Czeladzi oraz Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Czeladzi. W związku
z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności i uważne korzystanie z dróg, szczególnie w miejscach, w których nastąpiła całkowita zmiana zasad, a także tam, gdzie zostały
umieszczone nowe znaki drogowe.

Pali się!
Od czerwca do lipca br. na osiedlu miało miejsce kilka incydentów związanych z podpalaniem śmietników. Prosimy mieszkańców o szczególne zwrócenie uwagi na osoby w pobliżu pomieszczeń gospodarczych (śmietników), których
zachowanie jest podejrzane oraz o interweniowanie do odpowiednich służb w przypadku zauważenia jakichkolwiek
oznak wandalizmu (podpalenia, niszczenie mienia itp). Takiego rodzaju przypadki są bardzo niebezpieczne z uwagi na
bliskość budynków mieszkalnych czy pawilonów. Tym bardziej, że do śmieci wyrzucane są odpady łatwopalne i w przypadku pożaru nietrudno o gwałtowne rozprzestrzenianie się ognia.

Przebudowa sieci c.w.
W związku z planowaną przez Tauron Ciepło S.A. przebudową sieci ciepłej wody użytkowej przy ulicach 35 Lecia PRL oraz Składkowskiego, prosimy użytkowników mieszkań (posiadających prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych) o podpisywanie oświadczeń i wyrażanie zgody na przeprowadzenie powyższych prac. Pozwoli to na szybkie
i sprawne rozpoczęcie robót, a tym samym na wykonanie niezbędnego remontu sieci. Prace będą wykonywane na koszt
inwestora, tj. Tauron Ciepło S.A., a teren, na którym będą wykonywane wykopy zostanie przywrócony do stanu sprzed
remontu.
Aleksandra Banasiak

7. LUDZIE GODNI ZAUFANIA?

Zawsze w październiku Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa rozlicza sezon grzewczy. Podobnie było w roku
2002, kiedy to był rozliczany sezon 2001-2002. Nikomu, kto otrzymał wówczas dokument nie przyszło do głowy, że może
być nieprawdziwy. Okazało się jednak, że około 1000 rozliczeń było sfałszowanych. Na czym polegało oszustwo? Otóż
proceder był prosty: ktoś, kto miał nadpłatę, np. 300 zł. otrzymywał zwrot w wysokości 200 zł i nie był świadomy, iż został
okradziony na kwotę 100 zł.
Ustaleń takich dokonał Sąd Rejonowy w Będzinie wyrokiem z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie z powództwa
spółdzielców.
Kwota, na jaką spółdzielcy zostali oszukani to 108 749,66 zł. Miała ona częściowo pokryć niedobór w podgrzewie wody. Okazało się jednak, że Spółdzielnia nie mogła rozliczać dwóch mediów – ogrzewania mieszkań oraz podgrzewu ciepłej wody – wspólnie. Nie istniał natomiast regulamin indywidualnego rozliczania energii cieplnej do podgrzewu
wody.
Zasadne jest pytanie, dlaczego rozliczano wspólnie dwa media i na podstawie czego rozliczano indywidualnie
energię cieplną do podgrzewu wody? Decyzję o obciążeniu spółdzielców pokryciem niedoboru w podgrzewie wody podjął Zarząd w dniu 10.07.2002 r., w konsekwencji nadpłaty z rozliczenia kosztów c.o. zostały pomniejszone bez wiedzy
spółdzielców.
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W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że tylko Rada Nadzorcza była uprawniona do dokonania rozliczenia kosztów dostaw energii dla celów podgrzania wody w sposób odmienny niż wynikający z regulaminu albo poprzez jego zmianę
lub w drodze stosownej uchwały. Decyzja Zarządu z dnia 10.07.2002 r. o obciążeniu niedoborem w podgrzewie wody razem
z rozliczeniem za c.o. była przekroczeniem kompetencji i spowodowała pomniejszenie nadpłaty u około 1000 spółdzielców na ogólną kwotę 108 749,66 zł. Zarząd bez wiedzy mieszkańców rozporządził więc ich pieniędzmi. Spotkało to
lokatorów budynków przy ulicach:
- Ogrodowa – Szpitalna – 43,99 zł.
- os. Piłsudskiego – 32 005,01 zł.
- ul. Miła – 5 926,09 zł.
- ul. Norwida – 17 442,48 zł.
- ul. Pola i Orzeszkowej – 8 491,92 zł.
- Os. Dziekana 1-12 – 44 840,17 zł.
Nieprawdą było tłumaczenie Zarządu, że niedobór na ciepłej wodzie powstał w latach 2001-2002 i został spowodowany przez podniesienie kosztów przesyłu, gdyż wystąpił on już w 2000 r. i został przeniesiony na konto rozliczeń
międzyokresowych. Konto rozliczeń międzyokresowych za rok 2001 w cwu to 501 305,51 zł., a za lata 2000 i 2001 w cwu
to 701 212,32 zł. Na koniec roku 2002 narastające konto rozliczenia międzyokresowego w podgrzewie wody wyniosło 858
266,03 zł. Dział księgowości sekcji Rozliczeń i Analiz Ekonomicznych „przespał” rok 2000, kiedy niedobór w cwu powstał. Jak już wcześniej pisaliśmy, brak było regulaminu indywidualnego rozliczenia energii cieplnej do podgrzewu wody.
To nie Zarząd CzSM powinien podjąć decyzję o dopisaniu niedoboru a Rada Nadzorcza.
Nic nie usprawiedliwia sfałszowania ok. 1000 rozliczeń c.o. za sezon grzewczy 2001-2002 . Zasadnym jest pytanie, czy tylko ten jeden sezon rozliczeniowy za c.o. był sfałszowany, jak również pytanie, dlaczego nie reagowała Rada
Nadzorcza, a w szczególności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Należy w tym miejscu przypomnieć, kto zasiadał wówczas w Radzie Nadzorczej:
1. Dariusz Hetmańczyk – Przewodniczący RN;
2. Zbigniew Szaleniec – Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Zofia Bazańska – Z-ca Przewodniczącego RN, Przewodnicząca Komisji GZM;
4. Wiesław Dobrowolski – Sekretarz RN;
5. Czesława Kotarska – Przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej;
6. Krystyna Szyja – członkini RN;
7. Zofia Kwapień – członkini RN;
8. Danuta Skrzypek – członkini RN;
9. Aleksander Cisz – członek RN;
10. Andrzej Ciosek – członek RN;
11. Waldemar Nowak – członek RN;
12. Arkadiusz Olechwieruk – członek RN;
13. Jerzy Olszewski – członek RN.
Krzysztof Abram
Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej

8. CO SŁYCHAĆ W ADMINISTRACJACH?

W zasobach Administracji nr 3 Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej do chwili obecnej zostały wykonane następujące prace zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na rok 2014:
- wymiana poziomu instalacji wodnej w budynkach przy ul. Dehnelów 8, Dehnelów 23-27, 29-33;
- remont chodnika przy ul. Powstańców Śl. 2-8;
- wykonanie oświetlenia LED klatki schodowej przy ul. Miła 10;
- naprawa nawierzchni asfaltowej chodnika przy ul. Miła 8, 10 oraz Skłodowskiej 43;
- remont kominów przy ul. Górnicza 15, 17, 38.
Awaryjnie w związku z niedrożną kanalizacją, powodującą częste wybicia i zalewanie piwnic, wykonywana jest
wymiana poziomu instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Skłodowskiej 39. W najbliższym czasie awaryjnie zostanie
wykonana wymiana pionu wodno-kanalizacyjnego w łazienkach w pionie mieszkania nr 4 przy ul. Dehnelów 8.
Obecnie do prac przystępuje firma zewnętrzna specjalizująca się w remontach balkonów. W bieżącym roku do
naprawy wytypowano ich 61.
Rozpoczęte zostały również prace polegające na wymianie zaworów podpionowych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Powstańców Śl. 2-32, 9-15, Skłodowskiej 10-18, 35-43, Dehnelów 23-33, Miła 8 i 10.
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Ponadto do końca września wykonane zostanie:
- docieplenie kominów przy ul. Górnicza 3, 7, 9, Miła 8, 10, Skłodowskiej 35-43, Dehnelów 5;
- naprawa gzymsu i cokołu przy ul. Skłodowskiej 1-9, 11-19;
- naprawa opasek przy budynkach Powstańców Śl. 2-32;
- wymiana stolarki okiennej w klatkach schodowych przy ul. Dehnelów 23, 25, 27, 31, 33, Powstańców Śl. 5, Skłodowskiej
6, 8;
- wymiana okienek piwnicznych przy ul. Skłodowskiej 35-43, Powstańców Śl. 2-32.
W roku bieżącym wykonane zostaną także zaplanowane prace polegające na:
- wymianie instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Skłodowskiej 10, 16, 18, 41, 43, Powstańców Śl. 5, Miła 8, 10;
- malowaniu klatek schodowych przy ul. Skłodowskiej 1-9, 37, 39, Dehnelów 5, 7, 9; 21 Listopada 18, Miła 8;
- wymianie drzwi wejściowych do budynku przy Dehnelów 5, 7, 9;
- remoncie schodów wejściowych najbardziej zdeformowanych w zasobach Administracji 3.
W zasobach Administracji nr 4 wykonano:
- wymianę okien na klatkach schodowych przy Dziekana 3c, d, e, f, g; Dziekana 4e;
- remont balkonu przy Dziekana 4g/62;
- malowanie klatek schodowych w budynkach przy Dziekana 8a, 10a, 12a, b, c;
- docieplenia stropodachu nad mieszkaniami oraz klatką schodową w budynku przy ul. Norwida 12a, 12c; ul. Pola 4a, b,
c; ul. Orzeszkowej 18a;
- wymianę okna w suszarni ul. Norwida 17a;
- projekt na przebudowę ścian witrolitowych przy ul. Norwida 14a, b, c; ul. Norwida 4 a,b;
- spoinowanie połączeń płyt elewacyjnych poziomych i pionowych w budynkach Norwida 17a, b, c; Norwida 19; Pola 6a,
b, c, d, e;
- odcinek chodnika osiedlowego z kostki przy ul. Pola 8a, b, c; Spacerowej 17;
- izolację ciężką ściany szczytowej budynku przy ul. Spacerowej 13-15;
- ogrodzenia placu zabaw przy ul. Dziekana 7, 8, 9, 10;
- remont balustrad balkonowych na ul. Dziekana 1/38, 40, 64, 94 ; Dziekana 2/5, 35, 69, 89; Dziekana 7/4, 28, 35, 48;
- wymianę drzwi wejściowych do budynku Dziekana 1d, e, f, g, h; 2h; 5c, d, f, g; 6d, e, f, g; 7a, b, c; 8a, b, c; 9a, b, c; 10f, g;
11b, c; 12a, b; Norwida 6e; 8b ; 12d; 21c; 27 Stycznia 14-16, 18; 32-34;
- refundację 65 szt. okien wymienionych przez lokatorów;
- cząstkowy remont nawierzchni asfaltowych przy Dziekana 7, 8, 9, 11;
- wymianę pionów instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynkach: Dziekana 6b, d; 8d, 9d; Orzeszkowej 14b, 20b; Norwida
8a, 21b, 6c, 2e;
- wymianę poziomów instalacji wodnej w piwnicach budynków: Dziekana 1b; 2 h-i; 8e-f ; 9f-g; 10a; Norwida 8b, 12d.
Doposażone zostały place zabaw w urządzenia zabawowe przy ul. Dziekana 3-4, 7, 8, 9-10; Pola 6-8; Norwida 4-6,
27-Stycznia 20-22-24; 26-28-30.
Obecnie trwa realizacja nw. prac zleconych:
- remont tarasów przy ul. Pola: 4c/18, 6d/22, 6d/24, 8b/11, 8c/14, 8d/24, 8e/28; ul. Orzeszkowej16c/13, 20b/12;
- remont balustrad balkonów na ul. Dziekana 8a/5, 7, 8c/19, 22, 27, 8d/34, 36, 8e/41,46, 8f/54,58.
Zgodnie z planem remontów przewidywane są do wykonania nw. prace:
- częściowy remont tarasów Pola 6a/4, 6;
- remont tarasów Pola 10b/8, 10, 12; 10b/7, 9, 11;
- wymiana okienek piwnicznych w budynkach Dziekana 1-12; Norwida 2-19;
- wymiana okna na klatce schodowej Dziekana 6i;
- wymiana drzwi do klatek schodowych Dziekana 2f, g, i, j, k; 6h, i; Norwida 2a-e, 12b, 14a, b, c;16a, b, c; 17a, c; 19.
- wymiana okien w suszarniach Norwida 2-17 (bez klatki 17a);
- wymiana balustrad balkonowych na nieruchomości nr 47, 48, 49, 51, 54, 65, 66, 69 wg planu remontu
- malowanie klatek schodowych w budynkach Dziekana 7a, b, c; 8b, c; 9a, b; 10b, g; 11a, b, c, d; Konopnickiej 4, 4a;
Nowopogońskiej 231, 231a;
- renowacja wejść do klatek schodowych Dziekana 1-6.
Administracja 4 przypomina użytkownikom pojazdów, że do parkowania służą parkingi a nie trawniki. Stawianie samochodów na zieleńcach w ostatnim okresie intensywnych opadów powoduje powstawanie licznych kolein praktycznie nie do zlikwidowania. Dbajmy zatem o nasze otoczenie i nie dewastujmy bezmyślnie zieleni.
Odpady wielkogabarytowe, tzn. wersalki, tapczany, krzesła, stoły, meble, pierzyny, materace, gumolity, dywany,
drzwi, szyby i inne rzeczy o dużych rozmiarach należy wystawiać najpóźniej do godziny 6:00 w dniu ich wywozu. Do odpadów wielkogabarytowych nie są zaliczane: gruz, okna z szybami, papa, styropian, eternit, lustra, urządzenia elektryczne
i elektroniczne, opony samochodowe, oleje, lakiery itp. Powyższe rzeczy nie zostaną zebrane przy wywozie „dużych gabarytów”, ale można je oddać nieodpłatnie w środę lub piątek w godz. 7:00 - 15:00 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi, tel. 600 033 010 lub 32 265 93 37.
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Segregacja odpadów
nalne.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, jak prawidłowo powinny być segregowane odpady komu-

Do pojemników przeznaczonych na składowanie papieru wrzucamy: gazety, katalogi, ulotki reklamowe, papier do pisania, zeszyty, książki, kartony, mapy, torebki papierowe, pudełka papierowe, tekturę falistą.
Do pojemników przeznaczonych na składowanie plastiku wrzucamy: jednorazowe butelki, opakowania po
środkach chemii gospodarczej, kubki po produktach mlecznych (umyte), pojemniki po artykułach sypkich, folie opakowaniowe, worki i torebki foliowe, reklamówki, artykuły gospodarstwa domowego (miski, wiadra, kosze, krzesła plastikowe). Butelki przed wrzuceniem do pojemnika należy zgnieść.
Do pojemników przeznaczonych na składowanie szkła wrzucamy: czyste słoiki (bez zakrętek), czyste butelki
szklane białe i kolorowe (bez korków i zakrętek), szklane opakowania po kosmetykach.
Do pojemników przeznaczonych na składowanie odpadów zmieszanych wrzucamy: odzież, tekstylia, torby, zabrudzone opakowania plastikowe, porcelanę, talerze, pampersy, zabawki, opakowania po dezodorantach, styropian
opakowaniowy.
Nie wrzucamy:
- Odpadów niebezpiecznych, m.in. opakowań po lekach, leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowań, opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.
- Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, min. żarówek, lamp, kineskopów, świetlówek, baterii, akumulatorów, sprzętu AGD i RTV, komputerów.
Bożena Kościelna
Agata Sojska

OGŁOSZENIE
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Czeladzi posiada do wynajęcia lokal użytkowy na
działalność gospodarczą, położony w Czeladzi przy ul. Dehnelów 35 o powierzchni 78 m2.
Szczegółowych informacji dotyczących lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy
ul. Kombatantów 4, pokój nr 12 i 13 lub pod numerem tel. 265-10-16, 265-10-22 wew. 37 lub 35.
Lokal można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu.

9. WIEŚCI Z SDK „ODEON”

Przed nami kolejny sezon artystyczny. Dziękujemy wszystkim członkom
CzSM, którzy przyczynili się do tego, że SDK „Odeon” funkcjonuje nadal. Dziękujemy za dobre słowo i każdy gest, które świadczą, że Dom Kultury w Czeladzi
jest potrzebny. Dlatego też z naszą nową ofertą pragniemy wyjść do jeszcze szerszej grupy odbiorców. Mamy nadzieję, że każdy z Państwa znajdzie w niej coś dla
siebie.
Nowością w ofercie jest kino plenerowe, które przygotowaliśmy na inaugurację sezonu artystycznego. Nie rezygnujemy z Niedzielnych Teatrów dla Najmłodszych, koncertów, wernisaży. Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć prowadzonych w SDK „Odeon”. Wyjątkowym zaś wydarzeniem będzie
Koncert Jubileuszowy z okazji 30-lecia naszej placówki i 40-lecia CzSM. Odbędzie się on 4 października
o godz. 17.00 w Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi. Wejściówki na koncert będą do odebrania
w sekretariacie SDK „Odeon” od 29 września. 5 października natomiast zapraszamy na Mszę św. w kościele pw. św.
Stanisława B.M. o godz. 10.00, natomiast o godz. 17.00 do Galerii SDK „Odeon” na imprezę towarzyszącą obchodom
jubileuszu – wernisaż zbiorowej wystawy „Na przełomie”.
Poniżej prezentujemy krótką relację, z tego, co działo się u nas podczas wakacji, a także przedstawiamy
Państwu planowany kalendarz imprez kulturalnych na najbliższe miesiące.

10
CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

11
CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

„Akcja Lato 2014” już za nami!
„Akcja Lato 2014” to program zajęć i wycieczek dla dzieci zrealizowany od 11 do 22 sierpnia 2014 r. w ramach letnich wakacji.
Organizatorem „Akcji Lato 2014” był Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Uczestnicy „Akcji Lato 2014” mieli możliwość skorzystania z takich atrakcji, jak: wyjazd do Górnośląskiego
Parku Etnograficznego – Skansenu w Chorzowie, Aquaparku „Nemo” w Dąbrowie Górniczej, Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej, Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, ZOO w Chorzowie, a także zamku
w Siewierzu oraz Ogrodzieńcu.
Dzięki pobytowi w Studio Filmów Rysunkowych dzieci poznały kolejne etapy tworzenia filmu animowanego
i poszerzyły swoją wiedzę na temat takich pojęć jak scenariusz filmowy, scenopis, animacja, fazowanie, filmowanie,
efekty specjalne i dźwiękowe, dowiedziały się też na czym polega skład komputerowy. Dzieci w kolejnych pomieszczeniach zobaczyły jak twórcy zmieniają scenariusz w gotowy film.
Muzeum Pożarnictwa natomiast było miejscem, gdzie dzieci mogły zapoznać się z historią pożarnictwa,
obejrzeć ekspozycje samochodów pożarniczych, autodrabin, sikawek konnych i ręcznych, konnych wozów pogotowia, a także zaznajomić się z ewolucją strojów strażaka. Dodatkową atrakcją był pokaz filmów: „Reksio” oraz „Bolek
Krystyna Sienkiewicz podczas występu
i Lolek” o tematyce pożarniczej.
Dzieci zwiedziły także nieodrestaurowane ruiny zamku w Siewierzu: dziedziniec, podziemia i wieżę. Następnie na błoniach przed zamkiem odbył się piknik, połączony z grami oraz zabawami sportowymi.
„Akcja Lato 2014” zakończyła się zwiedzaniem ruin średniowiecznego zamku leżącego w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
Z oferty skorzystało łącznie 321 dzieci.

Kalendarz imprez:
28 września godz. 16.00 – Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych „Cztery mile za piec”. Bilety w cenie: 5 zł.
dla członków CzSM, 7 zł. dla nieczłonków.
04 października godz. 17.00 – Koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia działalności SDK „Odeon” i 40-lecia istnienia CzSM (w programie recital Ewy Błaszczyk „Nawet gdy wichura”). Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Czeladzi. Wejście na koncert wyłącznie za okazaniem wejściówek, które członkowie CzSM mogą odebrać
od 29.09. w sekretariacie SDK „Odeon”
05 października godz. 17.00 – Impreza towarzysząca obchodom jubileuszu. Wernisaż zbiorowej wystawy
„Na przełomie” w Galerii SDK „Odeon” (spotkanie artystów związanych z działalnością placówki).
11 listopada godz. 16.00 – Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu „Orfeusz” z okazji Dnia Niepodległości
16 listopada godz. 16.00 – Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych „Między nami krasnalami”
listopad, termin do ustalenia – Zaduszki jazzowe
30 listopada godz. 16.00 – Dzień Seniora – koncert zespołu „Orfeusz”
07 grudnia godz. 16.00 – Niedzielny Teatrzyk dla Najmłodszych „Zimowe igraszki”. Spotkanie dzieci z Mikołajem.
14 grudnia godz. 16.00 – Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Orfeusz”
18 grudnia godz. 16.00 – Spotkanie wigilijne dla osób samotnych z zasobów CzSM z oprawą muzyczną sekcji
działających przy SDK „Odeon”.
Powyższy harmonogram wydarzeń kulturalnych może ulec zmianie. Szczegółowe informacje w sekretariacie SDK
„Odeon”, na stronie internetowej www.sdk-odeon.pl oraz pod numerem telefonu: 32 265 39 91.
Magdalena Łabądź
Anna Niziurska
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10. 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. Pilnie kupię garaż na osiedlu Dziekana, tel. 604-753-404
5. Nauczyciel dyplomowany – korepetycje z języka polskiego, przygotowanie do egzaminów,
terapia dysleksji, tel. 513-242-092
6. Sprzedam mieszkanie Czeladź – Piaski, pow. 37 m2., tel. 507-111-213

www.mac.betamed.pl

Chorzów, ul. Racławicka 20A

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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Biuletyn Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Osiedle Ogrodowa Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
Osiedle Musiała Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Miasta Auby

BIULETYN CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

BIULETYN CZELADZKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

40
lat

Osiedle Ogrodowa Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
ul. Miasta Auby

CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIO
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CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

Osiedle Musiała Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida

Osiedle Musiała Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

BIULETYN
BIULETYNCZELADZKIEJ
CZELADZKIEJSPÓŁDZIELNI
SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ
MIESZKANIOWEJ

BIULETYN
BIULETYNCZELADZKIEJ
CZELADZKIEJSPÓŁDZIELNI
SPÓŁDZIELNIMIESZKANIOWEJ
MIESZKANIOWEJ

4400
laltat
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