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Pogotowie awaryjne: 609 209 493
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Poniedziałek: 7.00 – 16.00
Wtorek – czwartek: 7.00 – 15.00
Piątek: 7.00 – 14.00

CZELADZKA SPÓ£DZIELNIA MIESZKANIOWA

wrzesień 2018

Administracja Osiedlowa
(32) 265 19 36 Osiedle Ogrodowa
(32) 265 39 27 Osiedle Piłsudskiego
(32) 265 18 65 Osiedle Saturn
(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
Os. Dziekana
Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej ul. W. Pola 1
w Sali Konferencyjnej Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w godzinach 16.00 – 17.00.
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KADENCJA RADY NADZORCZEJ
NA LATA 2018-2021

•

Zbigniew Kocot 		

–

Przewodniczący Rady Nadzorczej

•

Zbigniew Baran 		

–

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

•

Arkadiusz Wójcik		

–

Sekretarz Rady Nadzorczej

•

Andrzej Bandachowicz –

Członek Rady Nadzorczej

•

Norbert Karaś 		

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Marian Klimas 		

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Stefan Kołodziej 		

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Anna Laskowska 		

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Aleksander Łodziana

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Krystyna Musiał 		

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Andrzej Różycki 		

–

Członek Rady Nadzorczej

•

Danuta Siemaszko

–

Członek Rady Nadzorczej

KOLEJNY ETAP TERMOMODERNIZACJI OSIEDLI:
OGRODOWA I PIŁSUDSKIEGO
W maju b. r. rozpoczął się kolejny etap termomodernizacji budynków w zasobach CzSM. Mowa tu o budynkach przy
ulicach Ogrodowej 4,6,8; Szpitalnej 13,15,17,26; Spółdzielczej 11-13 oraz przy ulicy Składkowskiego 2,4,6,16,18.
Szare, wyblakłe i smutne budynki zyskały drugie nowe lepsze oblicze.

Budynek przy ul. Szpitalnej 26
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Budynek przy ul. Składkowskiego 18

OD PRZYSZŁEGO ROKU NOWE WYŻSZE CENY WODY
I KANALIZACJI NIEZALEŻNE OD CzSM!
W 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrośnie cena wody z odprowadzeniem ścieków o 0,64 zł/m3 (brutto), a w 2020 r. o 0,94 zł/m3 (brutto). Informujemy, że na wniosek Zakładu Inżynierii Komunalnej sp.
z o.o. w Czeladzi, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Decyzją nr
GL.RET.070.7.171.2018.EK z dnia 16 maja 2018 roku, zatwierdził ustalone przez ZIK sp. z o.o. w
Czeladzi, nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
gminy Czeladź na okres 3 lat. Stawki opłaty abonamentowej pozostają bez zmian. Od 20.06.2018 r. zostały zatwierdzone na okres 12 miesięcy nowe ceny wody:
Stara cena

Nowa cena

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Cena za 1m2 dostarczanej wody

4,56

4,92

5,18

5,59

Cena za 1m2 odebranych ścieków

8,77

9,47

8,15

8,80

13,33

14,39

13,33

14,39

Jak wynika z przedstawionego zestawienia, zmiana cen, pomiędzy dostarczaną wodą a odbieranymi ściekami, nastąpiła w czerwcu br. Ponieważ jednak do rozliczeń z mieszkańcami, przyjmowana jest łączna cena
wody i kanalizacji opłata za zużycie wody za 1 m³ w lokalu mieszkalnym nie uległa zmianie. W kolejnych 12
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miesięcznych okresach będą obowiązywać przedstawione w tabeli ceny netto. Prezentujemy również stawki
brutto z obowiązującą na dzień dzisiejszy 8% stawką VAT:
Cena od 20.06.2019r.

Cena od 20.06.2020r.

Netto

Brutto

Netto

Brutto

Cena za 1m2 dostarczanej wody

5,67

6,12

6,11

6,60

Cena za 1m2 odebranych ścieków

8,25

8,91

8,08

8,73

13,92

15,03

14,19

15,33

WYNIK BADANIA
POLUSTRACYJNEGO
W maju i czerwcu tego roku, Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach
przeprowadził w naszej Spółdzielni lustrację pełną za lata 2015-2017. Po jej zakończeniu RZRSM wystosował
list polustracyjny, z którego wynika że „..organa Spółdzielni przestrzegały ustawowych i statutowych praw
członków, w tym Spółdzielnia przenosiła własność lokali na uprawnione osoby. W oparciu o sprawdzone i
wskazane w protokole dokumenty, dane liczbowe i dodatkowe wyjaśnienia można stwierdzić, że prawnymi
podstawami działalności Spółdzielni w badanym okresie, były powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
statut oraz wynikające z niego postanowienia regulaminów wewnętrznych, które Spółdzielnia dostosowywała do zmieniających się przepisów prawnych. Postanowienia statutu i regulaminów wewnętrznych, i innych istotnych uchwał organów Spółdzielni były merytorycznie poprawne i zgodne z przepisami powszechnie obowiązującymi.”
INFORMACJA
W wyniku przeprowadzonej ankiety w sprawie sposobu rozliczania kosztów
centralnego ogrzewania, użytkownicy lokali przy ul. Miasta Auby 6 i ul. Orzeszkowej
14B zdecydowali się „przejść” na rozliczanie centralnego ogrzewania od powierzchni.
Inną decyzję podjęli mieszkańcy ul. Dehnelów 9, ul. Miłej 8 i ul. Norwida 21 – postanowili przeprowadzić wymianę podzielników wyparkowych na elektroniczne ze zdalnym
odczytem. Nowy sposób rozliczania ww. lokali rozpocznie się od sezonu grzewczego
2018/2019.
INFORMACJA DO UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYM W 2018 r.
PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA KOSZTÓW
ZA WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ.
Administracje proszą osoby, które będą się ubiegać w 2018 r. o zwrot kosztów za wymianę okien, o dostarczenie wymaganych dokumentów (faktur, certyfikatów) do biura danej Administracji lub siedziby spółdzielni.
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JESZCZE RAZ O WENTYLACJI
W związku z tym, że nasilają się zgłoszenia dotyczące zawilgocenia i zagrzybienia mieszkań przypomnimy
Państwu, iż najczęstszym powodem występowania powyższego zjawiska jest zła eksploatacja mieszkania
tzn.:
• źle rozumiana oszczędność kosztów centralnego ogrzewania poprzez zakręcanie grzejników na czas nie
przebywania w mieszkaniu,
• brak kratek nawiewnych w oknach lub montaż kratek z możliwością samoczynnej kontroli ilości doprowadzanego do pomieszczenia powietrza,
• montaż drzwi do pomieszczenia kuchni i łazienki nie wyposażonych w otwory wentylacyjne o wymaganych normach,
• montaż kratek wentylacyjnych o niewłaściwych wymiarach lub też z zamontowanymi żaluzjami,
• montaż okapów oraz wentylatorów w przewodach wentylacyjnych,
• zastawianie kratek wentylacyjnych przez za wysoko zamontowane szafki meblowe.
Odpowiednia temperatura w lokalu mieszkalnym na poziomie 19-20°C oraz wietrzenie są najskuteczniejszą bronią przed zagrzybieniem naszych mieszkań. Optymalna wilgotność w lokalu winna się utrzymywać na poziomie 30 – 50%. Aby taka wilgotność mogła się utrzymać w mieszkaniu winna być zachowana prawidłowa cyrkulacja (wymiana) powietrza, kratki wentylacyjne powinny mieć wym. 14x14 cm,
w drzwiach łazienki otwory wentylacyjne o wymiarach 220 cm², natomiast w oknach powinny być montowane higrosterowane listwy napowietrzające o przepustowości powietrza 120m³/h. Po spełnieniu tych
wszystkich warunków nie powinno być mowy o wystąpieniu zagrzybienia ścian w lokalu, a przynajmniej nie
przez złą eksploatację mieszkania.
DBAJMY O ZIELEŃ NA OSIEDLACH
Wszyscy lubimy zieleń, więc każdy chciałby wśród niej mieszkać lub odpoczywać. Starajmy się dbać o zieleń
znajdującą się wokół nas. Od wiosny tego roku, regularnie wykonywane były nasadzenia drzew i krzewów
na terenach przez nas zarządzanych. Niestety tegoroczna susza dała się we znaki, a ponadto wiele krzewów i
drzew zostało po prostu wyrwanych. Pamiętajmy, że każde złamane lub wyrwane drzewo kosztuje.
Prosimy użytkowników mieszkań o nie wyrzucanie odpadków, śmieci i niedopałków papierosów do
szachtów.
BEZPŁATNY WYWÓZ GRUZU
Z REMONTU MIESZKANIA
Informujemy, że odbiór gruzu należy zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta firmy ALBA przy
ul. Wojkowickiej 14a, podając swoje dane adresowe. Firma ALBA dostarczy worki big – bag na gruz, a po ich
zapełnieniu odbierze po wcześniejszym zgłoszeniu. Odpady budowlano – remontowe odbierane są bezpłatnie w ilości do 1 tony na rok. Można także bezpłatnie oddać 1 tonę na rok odpadów budowlano – remontowych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
BEZPŁATNY ODBIÓR OPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH, NIEBEZPIECZNYCH
I ELEKTRYCZNYCH
Odpady te każdy mieszkaniec Czeladzi może bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Szyb Jana 1H w Czeladzi. PSZOK czynny jest trzy razy
w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7.00 do 14.00, w każdą pierwszą sobotę miesiąca w
godzinach od 8.00 do 14.00 i w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 7.00 do 18.00.
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SDK „ODEON” ZAPRASZA
NA ZAJĘCIA:
• Twórcze działania artystyczne (zajęcia plastyczne dla dzieci) – środy, godz. 16.00. Zapisy w SDK
„Odeon”, nr tel. 32 265-39-91
• Rzeźba (dzieci i młodzież) – środy, godz. 17.00. Zapisy w SDK „Odeon”, nr tel. 32 265-39-91
• Akademia Wróbelka Elemelka (zajęcia taneczne dla dzieci 4-6 lat) – poniedziałki, godz. 17.00.
Zapisy pod nr tel. 513-823-993.
• DANCE MIX (zajęcia taneczne dla dzieci 7-10 lat) – środy, godz. 16.00. Zapisy pod nr tel. 513823-993.
• HIP-HOP (dzieci 11-15 lat) – środy, godz. 17.00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993.
• ZUMBA – poniedziałki, godz. 18.30. Zapisy pod nr tel. 513-823-993.
• SENSOPLASTYKA (zajęcia dla dzieci od pół roku z rodzicami) – poniedziałki, godz. 17.00. Zapisy pod nr tel. 693-862-534.
• WOKAL, GITARA, PIANINO, AKORDEON (zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – zapisy pod nr tel. 693-021-780
• KLUB AKTYWNEJ MAMY – spotkania dla mam z dziećmi, czwartki, godz. 11.00
• KLUB SENIORA – według harmonogramu dostępnego w SDK „Odeon”, tel. 32 265-39-91
• GRUPA MIŁOŚNIKÓW FOTOGRAFII - według harmonogramu dostępnego w SDK „Odeon”,
tel. 32 265-39-91

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH
SDK „ODEON”
• 30 września, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr dla Najmłodszych, spektakl „Tulisiowe zabawy, ale też
ważne sprawy”. Bilety do nabycia w sekretariacie SDK „Odeon” od 24 września.
• 6 października, godz. 17.00 - „Nad dachami Paryża” - koncert piosenki francuskiej. Wejściówki do
nabycia w sekretariacie SDK „Odeon” od 1 października.
• 21 października, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr Dla Najmłodszych, spektakl „Kramik z wierszami”. Bilety do nabycia w sekretariacie SDK „Odeon” od 15 października.
• 10 listopada, godz. 16.00 – koncert Zespołu „Orfeusz” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wejściówki do nabycia w sekretariacie SDK „Odeon” od 5 listopada.

SDK ,,ODEON” OFERUJE SALE DO WYNAJĘCIA.
KONTAKT:
Spółdzielczy Dom Kultury ,,ODEON”
Czeladź, ul. Szpitalna 9
Tel.32/ 265-39-91
Kom. 691-800-389
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poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

1200 – 2000
1000 – 2000
1200 – 2000
1200 – 2000
800 – 1400
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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 8 – stoisko handlowe na parterze pawilonu wolnostojącego – 14,20 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 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 22,80 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 33,80 m2
• ul. Szpitalna 9 – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym -1 piętro – 14,60 m2
• ul. Szpitalna 9A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym - parter – 460,75 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
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- parter – 43,51 m2
• ul. Niepodległości 1 A – lokal użytkowy w pawilonie wolnostojącym- parter – 898,92 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. W. Pola 8 E - lokal użytkowy na parterze budynku mieszkalnego – 31,00 m2
• ul. W. Pola 6 A - 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. 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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OGŁOSZENIA DROBNE
Kupię każdy samochód – gotówka -tel. 660 476 276
Os. Dziekana Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul.Norwida

STRONY INTERNETOWE
TEL. 501-090-622
www.id-design.pl

POGOTOWIE KOMPUTEROWE
TEL. 796-880-088

REHABILITACJA PACJENTÓW
bóle kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa, rwa ramienna, ostrogi piętowe,
po urazach i oparacjach ortopedycznych
TEL. 509-149-828
www.centrum-fizjoterapii.com.pl
Sprzedam garaż z kanałem zlokalizowany w Czeladzi przy ulicy Szpitalnej.
Telefon kontaktowy 695 665 005
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