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Nadchodzi czas urlopów i czas wyjazdów za miasto. Aby po powrocie do domu nie spotkały nas przykre niespodzianki, pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.
Przede wszystkim zamykajmy okna i drzwi, sprawdzajmy krany, spłuczki i inne urządzenia
wod.kan. A najlepiej gdy mamy zaprzyjaźnionych sąsiadów, informujmy ich o miejscu
naszego pobytu. Nie zaszkodzi również zostawić nr telefonu w administracji osiedlowej.
Życzymy Państwu miłego wypoczynku i samych pogodnych dni w czasie wakacyjnych
wojaży.
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CO SŁYCHAĆ NA OSIEDLACH?
Wszyscy pamiętamy o intensywnych majowych
deszczach, które nie oszczędziły też naszego regionu
i miasta.
Na skutek długotrwałych opadów zarejestrowano ponad
300 zgłoszeń o przeciekach z dachów, kominów wentylacyjnych oraz przez elewację budynków.
Służby techniczne Spółdzielni oceniają rozmiar strat potwierdzając równocześnie zgłoszenia do firm ubezpieczeniowych. W większości dachy są w okresie rękojmi
wobec czego napraw i zabezpieczeń dokonują wykonawcy robót dekarskich. Jednak znaczna część szkód
jest usuwana i będzie finansowana z funduszu remontowego, są to przede wszystkim przecieki z kominów
i przez elewacje budynków a także naprawy dachów
które nie podlegają rękojmi.
Z uwagi na przedłużający się czas „niepogody” termin
przystąpienia do koszenia terenów zielonych znacznie

się opóźnił. Zakończono koszenie traw na os. Dziekana,
na pozostałych osiedlach zakończone zostanie do 18 bm.
W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych
realizujemy wykonanie przyjętego planu remontów na
2010r. choć już teraz wiadomo, że usuwanie skutków zalań mieszkań i budynków spowoduje konieczność ograniczenia planowanego zakresu remontów.
Obecnie wykonywane są między innymi cząstkowe
naprawy dróg osiedlowych, remonty dachów, wymiana okien na klatkach schodowych, remonty pomieszczeń na odpady stałe (śmietniki), remonty balkonów
i tarasów, remonty instalacji odgromowych, remonty
schodów, przeglądy instalacji gazowych oraz remonty instalacji elektrycznych na klatkach schodowych
budynków.
Trwają też roboty wykonawcze w zakresie parkingów
i miejsc postojowych.

Osiedle Ogrodowa
Wdrożenie Uchwały nr 2/III/2010 Rady Nadzorczej
-----------------------Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej o ustanowieniu
I. Ustanowienie strefy zakazu ruchu wszelkich pojaz- tzw. „zielonej strefy” planowane jest w III. kwartale br.
dów wewnątrz osiedla.
Uwaga!
Administracja osiedla Ogrodowa informuje mieszkańców, że Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Do czasu wprowadzenia opisanych wyżej zmian nadal
Mieszkaniowej w dniu 29.03.2010 r. podjęła uchwałę obowiązuje istniejące od kilku miesięcy oznakowanie
Nr 2/III/2010 o „ustanowieniu strefy zakazu ruchu terenu a to oznacza, że w całej strefie zamieszkania obowszelkich pojazdów wewnątrz osiedla, sposobie ozna- wiązuje zakaz parkowania pojazdów z wyjątkiem miejsc
kowania strefy oraz zasadach regulujących usuwanie do tego wyznaczonych oraz poruszanie się w strefie ponieuprawnionych pojazdów ze strefy” zwanej dalej jazdów z prędkością do 20 km/godz.
umownie „zieloną strefą”.
Zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym, art. 1.
ust. 1. naruszenie tych przepisów podlega karze, która
Po podjęciu uchwały do firm zajmujących się ochroną może być wymierzona tylko przez organ do tego uprawmienia niezwłocznie zostało skierowane zaproszenie do niony: Policję lub Straż Miejską.
złożenia ofert dotyczących stałego nadzorowania strefy Dlatego każdorazowe złamanie przepisów obooraz skutecznej egzekucji wprowadzonych w „zielonej wiązujących w oznakowanej strefie zamieszkania
strefie” przepisów.
należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Czeladzi,
W końcowych dniach maja br. Czeladzka Spółdzielnia tel. 32 763 79 64 lub na Komisariat Policji w Czeladzi,
Mieszkaniowa otrzymała sporządzoną przez jednego tel. 32 269 85 10.
oferenta informację prawną, która w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym kodeks cywilny) określa II. Dewastacje w budynkach uszczuplają środki
uprawnienia podmiotu (w tym przypadku firmy ochrony finansowe przeznaczane corocznie na planowane prace
mienia) wyznaczonego do kontrolowania strefy zakazu remontowe.
ruchu.
W najbliższych dniach zostanie opracowany regulamin, Od pewnego czasu do administracji napływają zgłoszew którym zostaną podane zasady obowiązujące w „zie- nia dewastacji o podobnym charakterze i powtarzająlonej strefie”, zakres czynności firmy patrolującej strefę cych się ciągle w tych samych budynkach.
oraz wydawania właściwym służbom dyspozycji usu- Bezmyślnie niszczone jest spółdzielcze, a więc nasze
nięcia parkującego pojazdu poprzez odholowanie go na wspólne mienie.
parking strzeżony.
Przykładem może być budynek przy ul. Szpitalnej 23,
O zmianie oznakowania wlotowych ciągów pieszych, w którym pewien użytkownik z lubością “otwiera buktóre dotychczas były wykorzystywane przez kierują- tem” drzwi wejściowe, niszcząc zamek elektromacych pojazdami jako drogi wjazdowe na teren osiedla gnetyczny współpracujący z instalacją domofonową.
wszyscy mieszkańcy zostaną poinformowani na tabli- Ten osobnik nie wyraził zgody na zamontowanie domocach ogłoszeń.
fonu w swoim mieszkaniu i podczas nocnych powrotów,
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nie potrafiąc znależć przy sobie klucza w amoku demoluje wszystko, co stanie mu na drodze.
Drzwi wejściowe stanowią pierwszą przeszkodę do
pokonania.
Jak dotąd osobnik ten jest bezkarny i niestety, każdorazowo koszty naprawy drzwi oraz zamka obciążają
wszystkich mieszkańców budynku.
Czy nie ma na to sposobu?
Podobny charakter mają dewastacje w budynkach przy
ul. Miasta Auby.
Kilka lat temu w ramach prac ociepleniowych sześciu
budynków, zostały także wymienione drzwi wejściowe,
które zapewniały właściwą klasę izolacyjności, co było
odczuwane zwłaszcza przez użytkowników zajmujących
lokale mieszkalne w sąsiedztwie korytarza wejściowego
a więc przestrzeni najbardziej wychłodzonej.
W chwili obecnej drzwi w budynkach nr 2, 6, 8, 12 kwalifikują się do naprawy a w budynkach nr 4 i 10 skrzydła drzwi nadają się do wymiany. Charakter odkształceń konstrukcji drzwi wskazuje, że drzwi były poddane
“terapii kopanej”; zdeformowanych skrzydeł drzwi aluminiowych nie można naprawić – przy próbie odkształcania materiał z całą pewnością pęknie. Średni koszt
naprawy to 625 zł. Wymiana zdeformowanych skrzydeł
drzwiowych to koszt 1600 zł.
Nie sposób wymienić wszystkich aktów dewastacji dokonywanych na naszym wspólnym mieniu. Skala
zniszczeń powiększa się z roku na rok.
W większości przypadków sprawcy pozostają anonimowi.
Jednakże w niektórych sytuacjach jesteśmy świadkami
np.: aktywności pseudografficiarzy malujących odświeżone ściany klatek schodowych, młodzieży biesiadującej i zanieczyszczającej biegi schodowe oraz zwykłych
meneli szukających cichego miejsca na konsumpcję alkoholu pod różną postacią.
Nad ranem korytarz i klatka schodowa bardziej przypominają kloakę niż miejsce zamieszkania.
A przecież z chwilą pojawienia się w budynku takich
grup wystarczyłoby przedzwonić do Straży Miejskiej
lub Komisariatu Policji w Czeladzi zgłaszając (nawet
anonimowo) zdarzenie, które przynajmniej byłoby zarejestrowane przez dyżurnego funkcjonariusza.
Jeżeli my, mieszkańcy nie będziemy się czuć współgospodarzami osiedla, nie będziemy w porę reagować
na przypadki niszczenia naszego wspólnego mienia, jeżeli sami nie zadbamy o czystość i higienę otoczenia np.:
korytarzy, skwerów, placów zabaw itp. nasze pieniądze
zamiast na upiększanie osiedla będą przeznaczane na
usuwanie skutków dewastacji.

21 i Ogrodowej 10.
Z powodu złego stanu technicznego starej piaskownicy Administracja przy akceptacji Zarządu Spółdzielni
postanowiła zamiast remontu dokonać wymiany piaskownicy na nową, spełniającą normy EU dotyczące
bezpieczeństwa konstrukcji oraz przyjaznych dla środowiska materiałów użytych do jej budowy.
Jednakże każdy plac zabaw powinien być wyposażony
w różne urządzenia, które pozwoliłyby korzystać z nich
dzieciom w różnym wieku.
Dlatego Administracja postanowiła plac zabaw wyposażyć w karuzelę, która powinna sprawiać radość nie tylko
naszym najmłodszym.
Przy tej okazji warto wspomnieć, że istnieje cała gama
atrakcyjnych urządzeń, w które można sukcesywnie wyposażać place zabaw.
Jednakże fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości jest tak obciążony, że praktycznie niemożliwe jest
uszczuplanie go wydatkami na ten cel.
A może warto by w najbliższej przyszłości utworzyć
odrębny fundusz na modernizację osiedlowych placów
zabaw?
IV. Zamykane na klucz boksy z kontenerami na odpady komunalne.

Realizując wnioski zgłoszone wcześniej przez Zebranie Przedstawicieli administracja wykonała zamykane
na klucz dwa boksy z kontenerami na śmieci przy budynkach:
ul. Ogrodowa 10-16 (przeznaczonych dla budynków
Ogrodowa 10,14,16,18)
ul. Szpitalnej 33-35 (przeznaczonych dla budynków
Szpitalna 33, 35).
Zamykane na klucz boksy powinny wyeliminować
składowanie w nich śmieci przez osoby niezamieszkałe
w budynkach Czeladzkiej SM oraz penetrację pojemników przez osoby trudniące się tzw. zbieractwem.
Przypominamy jednocześnie, że ilość kontenerów
służących do składowania odpadów komunalnych przy
każdej nieruchomości jest odpowiednia do ilości mieszkańców
w poszczególnych
budynkach, dlatego nie można ich
obciążać dodatkową ilością śmieci
„produkowanych”
przez użytkowników innych nieruIII. Urządzenia zabawowo-rekreacyjne na osiedlochomości.
wych placach zabaw.
Kierownik
Z pewnością wszyscy zauważyli (zwłaszcza rodzice
Administracji nr 1
i babcie opiekujące sie dziećmi) dwa nowe urządzenia
na placu zabaw pomiędzy budynkami przy ul. Szpitalnej
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Co i dlaczego może się zmienić w działalności spółdzielni mieszkaniowych
Podstawowym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowej jest uchwalona w 2000
roku ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Choć jest
to ustawa stosunkowo nowa, to w efekcie 8 krotnej już
nowelizacji stanowi mieszankę różnych przesłanek, niekiedy przeciwstawnych czego efektem jest chaos i mętlik
pojęciowy jej przepisów. Ponadto wadliwość norm zawartych w jej treści wymusiła 7 krotną interwencję Trybunału Konstytucyjnego. Zmienność treści ustawy uczyniła
ją niespójną i niemożliwą do poprawnej realizacji, a także
spowodowała zróżnicowanie warunków uzyskania przez
członków takich samych praw majątkowych. Te przesłanki stały się podstawą podjęcia inicjatywy wniesienia pod
obrady Sejmu obywatelskiego projektu ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych.
Zdaniem inicjatorów w tym Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie i popierających ją
środowisk oraz osób, wskazane jest zniesienie negatywnych skutków dotychczasowych rozwiązań prawnych
obowiązującej ustawy jak:
narzucenia spółdzielni warunków finansowych przekształcenia praw lokatorskich na własnościowe,
ograniczenie możliwości członków swobodnego wyboru
tytułów prawnych do lokalu,
arbitralny nakaz odrębnego dla każdej nieruchomości rozliczania kosztów i przychodów,
ograniczenie możliwości decydowania o formie organizacyjnej obrad najwyższego jej organu (Zebranie Przedstawicieli lub Walne Zgromadzenie) czy długości kadencji
rady nadzorczej.
Można zadać pytanie dlaczego dopiero teraz została
podjęta inicjatywa zgłoszenia pod obrady Sejmu obywatelskiego projektu takiej ustawy. Środowisko społeczne spółdzielczości mieszkaniowej od dłuższego
czasu wnioskowało pod adresem rządu i ustawodawcy
o uporządkowanie treści ustawy przez likwidację sprzeczności i luk prawnych. Doświadczeniem szczególnym

INFOKIOSKI
W związku z realizacją przez firmę SOFTBLUE dla
gminy Czeladź przedsięwzięcia pn.”Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej na terenie miasta Czeladź
powstaje projekt obejmujący budowę sieci Publicznych
Punktów Dostępu do Internetu (Public Internet Access
Point) tzw. infokioski które mają służyć udostępnianiu
informacji elektronicznej mieszkańcom miasta Czeladź.
Co to jest infokiosk?
Infokiosk jest to wolno stojące urządzenia interaktywne,
zamocowane na stałe w podłożu (najczęściej na niewielkiej podmurówce) który umożliwia dostęp do wszelkich
usług informacyjnych, multimedialnych, rozrywkowych, czy również dostęp do sieci internetowej.

w tych staraniach poprawienia treści ustawy był wyrok
Trybunału Konstytucyjnego wydany 18 grudnia 2008 r.
w którym uznano art. 12 ust 1 jako niezgodny z Konstytucją, a Trybunał zalecił niezwłoczną nowelizację tego
przepisu. Wspomniana nowelizacja zignorowała ten wyrok i ponownie Sejm uchwalił takiej samej treści przepis
uznany przez TK jako niezgodny z Konstytucją. A przecież orzeczenia TK maja moc powszechnie obowiązującą
i są ostateczne.
Przedstawiany projekt ustawy nie jest nową koncepcją,
a jest jedynie próbą uporządkowania niespójnych przepisów i wypełnieniem luk prawnych. Projekt ustawy nie
przewiduje anulowania decyzji które stworzyły określone
prawa po stronie członków spółdzielni. Wszystkie dokonane przekształcenia praw do lokali zachowują swoją
ważność. Podstawowe zasady funkcjonowania spółdzielni i jej relacje z członkami winny być regulowane przepisami statutu spółdzielni, a nie arbitralnymi rozwiązaniami
narzuconymi przez ustawodawcę. Projekt ustawy dopuszcza przekształcanie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do mieszkania zarówno na prawo własnościowe jak i prawo odrębnej własności.
Ponadto w projekcie dopuszczona została formuła możliwości wspólnego rozliczania kosztów i przychodów dla
dwu lub więcej nieruchomości, jeżeli tak stanowić będzie
statut. Również od postanowień statutowych ma zależeć
czy w spółdzielni funkcjonuje Walne Zgromadzenie czy
Zebranie Przedstawicieli i Zebrania Grup Członkowskich.
Także kwestie kadencyjności Rady Nadzorczej zostały w projekcie ustawy uwzględnione. W obecnym
stanie prawnym sprawy te są arbitralnie uregulowane
w ustawie. Zakłada się przywrócenie określania w statucie spółdzielni długości kadencji Rady Nadzorczej oraz
liczby kolejnych kadencji, które może sprawować członek Rady Nadzorczej.
Czy inicjatywa ustawodawcza powiedzie się? Szansa jest
niewielka bo w tym trybie nasz parlament nie uchwalił
żadnej ustawy ale ważne jest by ustawodawca pochylił się
i ocenił rangę społecznej obywatelskiej inicjatywy i ocenił
siłę i konstruktywne działania ruchu spółdzielczego.
SPÓŁDZIELCA
Dostęp do ww urządzeń na terenie miasta będzie bezpłatny.
Wszelkiego rodzaju koszty związane z montażem urządzeń oraz elementów systemu wraz z późniejszą eksploatacją ponosi Gmina Czeladź.
Proponowana lokalizacja infokiosków na terenie miasta
to pasaż przed pawilonem na ul.Szpitalna 9
oraz zieleniec przed pawilonem EDEN na ul. 35-Lecia 1.
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WIEŚCI Z ODEONU
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE
Zapraszamy do Klubu Rodzica i Małego Dziecka
- w ramach zajęć klubowych dla dzieci w wieku 2-4 lat
oraz ich opiekunów proponujemy: grupy zabawowe.
Będą to spotkania z dziećmi i ich opiekunami. W trakcie
zabawy opiekunowie będą mieli okazję zadbać o rozwój
społeczno-emocjonalny swoich podopiecznych.
Należy pamiętać!
Dziecko paroletnie często nie jest jeszcze gotowe do samodzielnego radzenia sobie w instytucji (żłobek, przedszkole). Całą energię wykorzystuje na przeżywanie lęku
separacji z rodzicami. Generuje to kolejne problemy
rozwojowe. Proponowane przez nas zajęcia tzw. Grup
zabawowych dają dziecku poczucie bezpieczeństwa,
gwarantują obecność bliskiej osoby, a jednocześnie
dają szansę na dojrzewanie społeczne, uczenie się norm
zachowania, przygotowują do pozytywnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, dają szansę dziecka na
starcie przedszkolnym i szkolnym.
Dla opiekunów spotkania będą okazją do nauki edukacyjnej zabawy, okazją do nawiązania bliższych
kontaktów emocjonalnych z dzieckiem, do wymiany
doświadczeń z innymi rodzicami, nauki radzenia sobie
w trudnym procesie wychowawczym. Spotkania zaba-

Dzień Dziecka w SDK „Odeon”
Z okazji Dnia Dziecka, SDK „Odeon” wraz ze świetlicami osiedlowymi „Pinokio”, Krasnal Raczek” i „Omega”
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizował
Dzień Dziecka dla wszystkich swoich podopiecznych.
Hasłem przewodnim imprezy było „Miasto marzeń”.
Dzieci na specjalnie przygotowanych planszach, makietach domów i wieżyczek, miały za zadanie namalować
miasto, w którym chciałyby mieszkać.
Bardzo miłym zaskoczeniem była ilość przybyłych
dzieci – ponad 70. Każde z nich chętnie angażowało się
w zabawę plastyczną. Cała impreza była fotografowana
Na zakończenie dzieci obejrzały pokaz slajdów obrazujący ich wcześniejsze poczynania oraz uraczyły się słodkim poczęstunkiem.

„Orfeusz” – koncert z okazji Dnia Matki
W niedzielne popołudnie, 30 maja, w SDK „Odeon”
odbył się koncert zespołu „Orfeusz” z okazji Dnia Matki. I, jak zwykle, sala teatralna zapełniła się po brzegi
wierną publicznością. Nie zabrakło pięknych szlagierów jak Tango Andrusowskie czy Czerwony Kwiatuszek,
nieprzemijających pieśni o miłości i oczywiście wspaniałych głosów, które widownia szczodrze nagradzała
owacjami.
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wowe przygotowują opiekunów i dziecko do stopniowego wycofywania się z pełnego uczestnictwa w życiu
dziecka, uczenia go samodzielności. Grupy zabawowe
będą przygotowywane i prowadzone przez doświadczonych w pracy z dziećmi specjalistów (pedagoga i psychologa dziecięcego) dwa razy w tygodniu po 1 godzinie od września do maja.
Indywidualne konsultacje:
- Tylko dla osób chętnych prowadzone przez specjalistów z wieloletnim stażem.
Grupowe spotkania edukacyjne:
- Będą organizowane raz w miesiącu jako uzupełnienie oferty grup zabawowych. Każde spotkanie będzie
okazją do nabycia wiedzy o prawidłowościach rozwojowych 2, 3, 4 latków, jego potrzebach, możliwościach
ograniczeniach.
Zapisy do klubu w miesiącach: czerwiec-lipiec-sierpień,
w każdy wtorek godz. 17.00-18.00 w siedzibie stowarzyszenia oraz pod nr telefonów 503 070 863, 509 616 127,
501 555 375.

Dzień Matki w SDK „Odeon”
Jak co roku, 26 maja, obchodziliśmy święto wszystkich
Mam. Z tej okazji, 24 maja, mali artyści z SDK „Odeon” przygotowali uroczysty występ, na które zaprosili
swoje ukochane mamy.
Wystąpiły sekcje wokalna i taneczna działające przy
SDK „Odeon”.
Sekcja wokalna prowadzona przez Bożenę Związek –
zespół „Odeonki” - zaśpiewał piosenki, które zapewne
niejedną mamę chwyciły za serce.
Podczas drugiej części wokalnych występów usłyszeliśmy uczennice instruktora Ryszarda Dolińskiego.
Zespoły taneczne „Błysk” i „Błysk Mini”, działające
pod okiem Justyny Fit-Kempskiej miały okazję pokazać
nowe stroje i układy taneczne, dzięki którym zdobywają
ostatnimi czasy liczne nagrody.
Jak zawsze w „Odeonie” przy tego typu imprezach,
zabrakło wolnych miejsc. Sala wypełniła się po brzegi
a każda mama opuściła „Odeon” z uśmiechem na ustach.

WIEŚCI Z ODEONU
Galeria Bezdomna w SDK „Odeon”

Galeria bezdomna to spontanicznie tworzone wystawy
fotograficzne z udziałem każdego chętnego, w miejscach udostępnianych na ten cel.
Temat, forma i ilość prezentowanych prac są indywidualną decyzją autorów. Dopuszczalna jest każda forma
wystawiennicza, od zwykłej odbitki do instalacji.
Impreza ma charakter nieformalny, rozwinęła się już w
formę cyklicznych wystaw. Celem GALERII BEZDOMNEJ jest umożliwienie prezentacji własnej twórczości
wszystkim tym, którzy robią ciekawe zdjęcia. 22 maja
mieliśmy okazję zobaczyć jak odbywa się tego typu
impreza. W SDK „Odeon” gościła Galeria Bezdomna.
Od godziny 8 rano, wszyscy chętni mogli wieszać swoje prace. Przyjechały osoby zarówno z Czeladzi jak i
otaczających ją miast, m.in. z Sosnowca, Katowic, Będzina. Wernisaż połączony z poczęstunkiem odbył się
o godzinie 18.00. Wtedy też gości przywitał Jakub Winiarski, który specjalnie na tę okoliczność przyjechał do
nas z Warszawy.
Jakub Winiarski wraz z Tomkiem Sikorą i Andrzejem
Świetlikiem jest twórcą projektu Galeria Bezdomna.

lato pod żaglami

Spółdzielczy Dom Kultury „Odeon” we współpracy
z organizatorem turystyki Champion Aktywny Wypoczynek, uruchamia nową formę aktywności dzieci
i młodzieży szkółkę żeglarską „Pływam na Optymiście”. Zajęcia teoretyczne i praktyczne obywać się będą
w Odeonie i na przystani żeglarskiej Champion’90
na zbiorniku Przeczycko Siewierskim. Łącznie 27 godzin szkolenia chcemy zrealizować w piątkowe popołudnia od godziny 15.00 do 17.00 . W programie zajęć
między innymi nauka wiązania węzłów, budowa jachtu,
bezpieczeństwo na wodzie i nad wodą, nauka stawiania i zrzucania żagli, wiosłowanie. Samodzielne żeglowanie jachtem „Optymist” przez uczestników szkółki
jest naszym celem. Każdy z uczestników wyposażony
zostanie w kamizelkę ratunkową. Zajęcia osłaniane
będą jachtem motorowym. Więcej na stronie internetowej Spółdzielni zakładka SDK „Odeon”.

Pierwsza edycja odbyła się 26 maja 2002, czyli ponad
8 lat temu. Po uroczystym rozpoczęciu wernisażu Jakub
Winiarski zaprosił wszystkich na pokaz slajdów opowiadających historię Galerii oraz ukazujących miejsca,
w których do tej pory gościła Galeria Bezdomna.Cała
impreza była czymś zupełnie nowym dla „Odeonu”,
zrzeszyła młodych ludzi. Sądzimy, że każdy z gości spędził naprawdę miło i ciekawie ten wieczór.

Miłosz Wnukowski,
Maciej Kwaśniewski, Paweł Juszczyk
7 maja w SDK „Odeon” odbył się wernisaż wystawy
malarstwa trzech młodych artystów- Miłosza Wnukowskiego, Macieja Kwaśniewskiego i Pawła Juszczyka.
Miłosz Wnukowski i Maciej Kwaśniewski są obecnie
studentami V roku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na kierunku malarstwo w pracowni prof. Jacka Rykały. Paweł Juszczyk jest absolwentem Liceum
Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie
Górniczej, gdzie uzyskał tytuł plastyka w pracowni
witrażu. Wielu uczestników owego wernisażu gościło
u nas w październiku na wystawie Czeladzkiego Środowiska Artystycznego o tytule „Pomiędzy”. Wtedy też,
nie pierwszy raz w SDK „Odeon”, pokazywał swoją
pracę tata Miłosza, Mariusz Wnukowski. Dzisiaj malarstwo swoje prezentują osoby, które są tą młodszą
częścią czeladzkich artystów. Wernisaż poprzedził występ „Grupy Iwia” ze spektaklem muzycznym „Małe
Musicalowe Brzmienia”. „Grupę Iwia” tworzy zespół
wykwalifikowanych i doświadczonych solistów, wywodzących się z Gliwickiego Teatru Muzycznego.
„Małe musicalowe brzemienia” to śpiew muzyka i taniec połączone z pulsującym rytmem. Podczas koncertu
mogliśmy usłyszeć utwory ze znanych musicali takich
jak Cats, Chicago czy My Fair Lady.Koncert „Grupy
Iwia” był dofinansowany przez Urząd Miasta Czeladź.
Zapraszamy na kolejne wernisaże odbywające się
w SDK „Odeon”!
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z SDK ODEON i świetlicami Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
data

godz.

2 sierpnia
poniedziałek

9.00

3 sierpnia
wtorek

4 sierpnia
środa

5 sierpnia
czwartek

6 sierpnia
piątek

zajęcia
Wakacje w Skansenie
WPKiW w Chorzowie
(zabawy i konkursy)

opłata

9.00

Wycieczka w Beskidy Brenna

6 zł

9.00

Kąpielisko Pogoria I
/Kryta Pływalnia - Jaworzno

6 zł

9.00

Szkółka Żeglarska – Przeczyce
(pływanie na sprzęcie wodnym,
ognisko, konkursy)

4 zł

12 zł

9.00

Kąpielisko Pogoria I
/ Kryta Pływalnia - Jaworzno

9 sierpnia
poniedziałek

9.00

Wakacje w Skansenie WPKiW
w Chorzowie (zabawy i konkursy)

4 zł

10 sierpnia
wtorek

9.00

Wycieczka do Inwałdu
Park Miniatur

12 zł

11 sierpnia
środa

9.00

Kąpielisko Pogoria I
/ Kryta Pływalnia - Jaworzno

6 zł

12 sierpnia
czwartek

9.00

Szkółka Żeglarska – Przeczyce
(pływanie na sprzęcie
wodnym, ognisko, konkursy)

12 zł

13 sierpnia
piątek

9.00

Kąpielisko Pogoria I
/ Kryta Pływalnia - Jaworzno

16 sierpnia
poniedziałek

9.00

Wakacje w Skansenie WPKiW
w Chorzowie
(zabawy i konkursy)
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6 zł

6 zł

4 zł

miejsce
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
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17 sierpnia
wtorek

9.00

Śląski Ogród Zoologiczny
Chorzów

8 zł

18 sierpnia
środa

9.00

Kąpielisko Pogoria I/
Kryta Pływalnia - Jaworzno

6 zł

19 sierpnia
czwartek

9.00

Wycieczka na Jurę Krakowsko
Częstochowską
Mirów, Bobolice

10 zł

20 sierpnia
piątek

9.00

Kąpielisko Pogoria I/ Kryta Pływalnia Jaworzno

6 zł

23 sierpnia
poniedziałek

9.00

Wakacje w Skansenie WPKiW w Chorzowie (zabawy i konkursy)

4 zł

24 sierpnia
wtorek

9.00

Wycieczka do Krakowa

15 zł

25 sierpnia
środa

9.00

Kąpielisko Pogoria I/
Kryta Pływalnia - Jaworzno

6 zł

26 sierpnia
czwartek

9.00

Leśniczówka – Świerklaniec
(Zabawy w szukanie ukrytych skarbów)

8 zł

27 sierpnia
piątek

9.00

Kąpielisko Pogoria I/
Kryta Pływalnia - Jaworzno

6 zł

SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”
SDK „Odeon”
Świetlica „Krasnal”
Świetlica „Omega“
Świetlica „Pinokio”

Uwaga: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie bez uprzedniego powiadomienia oraz bez
podania przyczyny. Wymagamy pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach „Akcji Lato 2010” !
Zapisy i informacje: 29 i 30 lipca 2010 r. w godz. 8.00 – 15.00; od 2 sierpnia w godz. 8.00 – 9.00
SDK „ODEON”, ul. Szpitalna 9, tel. 0/32 265-39-91; Świetlica „KRASNAL – RACZEK”, ul. Dehnelów 35,
tel. 0/32 265-28-61;Świetlica „OMEGA”, ul. 35-lecia 1 (pawilon „Eden”), tel. 0/32 763-51-55; Świetlica
„PINOKIO”, ul. Orzeszkowej 20, tel. 0/32 265-13-65.
Organizatorzy:
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KOLEJNE WALNE ZGROMADZENIE
– Recepta na demokrację?
W dniu 25 maja br. odbyło się drugie w historii a pierwsze sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Spółdzielni.
Przypomnijmy, że pierwsze we wrześniu 2009 r. miało na celu przeprowadzenie uzupełniających wyborów
członków Rady Nadzorczej i przyjęcie sprawozdań
z działalności gospodarczej i finansowej spółdzielni za
2008 r. Tegoroczne, choć obejmujące szerszy zakres
tematyki zgromadziło mniej niż 200 członków naszej
Spółdzielni.
Faktyczne obrady rozpoczęły się po dwóch godzinach
poświęconych wyborowi Prezydium i Komisji czuwających nad formalnym przebiegiem obrad.
W sposób przewidziany zapisami obowiązującego statutu
grupa 10 członków zgłosiła przed Zgromadzeniem wniosek by w trakcie zebrania uczestnicy rozważyli odwołanie
8 z 12 członków Rady Nadzorczej wybranej w ubiegłym
roku argumentując iż nie wykonują swych funkcji m.in.
z należytym obiektywizmem. Większość uprawnionych do głosowania nie wprowadziła pod obrady zgłoszonego wniosku. Zarówno sprawozdania Zarządu jak
i Rady Nadzorczej oraz przygotowany pakiet projektów uchwał zostały przyjęte. Mimo malejącej z godziny
na godzinę frekwencji uczestników zgłoszone zostały
i przegłosowane interesujące i ważne w dalszej działalności Spółdzielni wnioski których treść przedstawia się
następująco:
- z uwagi na rosnące koszty podgrzewu ciepłej wody
użytkowej, sprawdzić sprawność obiegu tej wody w
instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych na osiedlu
Dziekana,
- ustalić i wdrożyć zasady budowy i finansowania przez
indywidualnie zainteresowanych nowych miejsc postojowych, określić zasady użytkowania nowo powstałych
takich miejsc,
- zarząd rozważy wdrożenie nowych odnawialnych źródeł energii do celów podgrzewu wody w tym technologii
solarnych oraz pomp cieplnych,
- zabezpieczyć środki finansowe z każdej z 10 nieruchomości na os. Piłsudskiego na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów wykorzystując częściowo tereny
zielone.
Czy Walne Zgromadzenie w zmienionej formule wynikającej z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spełniło swój cel? Myślę że zdania są podzielone. Zdecydowanie z oczekiwanym przez ustawodawcę
zwiększeniem demokratyzacji życia spółdzielczego nie
miało i w przyszłości nie będzie mieć wiele wspólnego.
I tu nasuwa się wniosek końcowy. Z punktu widzenia
mieszkańców poszczególnych osiedli czy grupy budynków, sensowne byłoby poruszanie problemów i spraw
lokalnych, znanych i ważnych dla członków spółdziel10

ni na Zebraniach Grup Członkowskich organizowanych
blisko miejsca zamieszkania i na osiedlu, i wyłanianie
przedstawicieli reprezentujących po 100 członków.
Świadomych tego, że na Zebraniu Przedstawicieli rozpatruje się tematykę wymaganą przepisami prawa
spółdzielczego i są to głównie zagadnienia sprawozdawcze i odwoławcze. Nie widzę szans, na realizację
pełnej bezpośredniej demokracji spółdzielczej i oczekiwania że przybyły członek spółdzielni, dla którego
problem swojej nieruchomości i otoczenia jest ważny,
z uwagą i cierpliwością wysłucha sprawozdań gospodarczo-finansowych, omówienia wyników lustracji, przyjęcia protokołów, rozpatrzenia odwołań od uchwał Rady
Nadzorczej itp. dotyczących całokształtu działalności
Spółdzielni w roku sprawozdawczym. W takim zamyśle
ustawodawcy frekwencja na Walnym będzie z roku na
rok niższa. Było dobrze i normalnie a jest chaotycznie
i dziwacznie.
obserwator

Ogłoszenia drobne:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Centrum okien i drzwi w Czeladzi zaprasza na ul. Rynkową 2 (budynek PZM-ot).
Do końca czerwca 15% rabatu.
Remonty, kafelkowanie, gładzie, malowanie, hydraulika, sufity podwieszane,
nr telefonu 504 961 966.
Ciekawa praca dla Pań bez ograniczeń wiekowych. Tel. 32 778 35 14, 669 924 805.
Sprzedam mieszkanie na ul. Składkowskiego 58,50m2. Parter gładzie, panele, terakota.
Łazienka glazura, terakota. Tel. 509 279 465, lub 502 139 740.
Wynajmę mieszkanie M-4 w Czeladzi przy ul. 35 Lecia. Tel. 505 802 803.
Sprzedam mieszkanie M-3, 50m2 w Czeladzi ul. Górnicza. 2 pokoje, kuchnia, łazienka, wc.
Tel. 516 967 406.
Garaż przy ul. Spacerowej kupię obok szkoły. Tel. 509 943 486.
Podejmę się opieki nad starszą osobą od poniedziałku do piątku na 6-8 godz. dziennie
w Czeladzi lub okolicach. Tel. 788 266 750 w godz. 18-20.
Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, działek, budynków i mieszkań .
Tel. 660519714
Wynajem na ślub pięknej „Warszawy” – garbus. Zdjęcia i inne informacje na
www.autaslubne.szpila.net Tel. 501 774 499.
Salon ślubny „JULIA” w Sosnowcu ul. Mireckiego 32. Suknie ślubne, komunijne, wieczorowe,
dodatki ślubne i komunijne. Realizacja indywidualnych projektów.
Tel. 602 417 260, 032 785 35 06.
Studio FOTO-VIDEO, reportaż fotograficzny, filmowanie cyfrowe, montaż cyfrowy,
nagrywanie na DVD, CD (śluby, wesela, chrzciny, komunie itp.) Tel. 509 542 606, 501 774 725.
Reklama, plansze, samochody, wizytówki, portrety, malarstwo na zamówienie.
Tel. 503424496.
„Magia” usługi porządkowo-czystościowe u klientów indywidualnych i firm.
Profesjonalnie i tanio tel. 694 658 230, 32 265 76 02.
Restauracja ART-CAFE ul. Szpitalna 8 (po byłej wypożyczalni kaset video)
Zaprasza od 10.00 – 22.00 Tel. 514 503 222

Posiadamy do wynajęcia lokale użytkowe z przeznaczeniem na biura, lub inną działalność usługową lub handlową.
Lokale znajdują się w centralnej części miasta w kompleksie handlowo-usługowym w Czeladzi
przy ul. Szpitalnej 9 na I piętrze.
Lokale do wynajęcia posiadają powierzchnię: 12,00m2, 30 m2, 21 m2
Do budynku jest przynależny parking.
Zainteresowanych wynajęciem lokali zapraszamy do składania ofert na adres : Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Kombatantów 4 , 41-250 Czeladź.
Bliższych informacji udziela Sekcja Członkowsko-Lokalowa pod nr telefonu
032 265 20 04 w 37

601 458 342

