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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim naszym
mieszkańcom wielu radości, uśmiechu, zdrowia, zgody i życzliwości przy świątecznym
suto zastawionym stole. Aby w tym Nowym 2011 roku spełniły się nasze zamierzenia
i plany zarówno osobiste jak i zawodowe.
Niech radość i spokój tych Świąt towarzyszy nam wszystkim przez cały nadchodzący rok.
Zarząd, Rada Nadzorcza, oraz Pracownicy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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CHCESZ KUPIĆ MIESZKANIE ?
W chwili obecnej Spółdzielnia oferuje dla osób zainteresowanych niżej wymienione lokale mieszkalne,
które będzie można nabyć w ramach organizowanego w styczniu 2011r. przetargu:
- lokal mieszkalny o powierzchni 58,30m2 przy ul. 35 Lecia PRL 18a/1,
- lokal mieszkalny o powierzchni 36,50m2 na os. Dziekana 6g/63,
- lokal mieszkalny o powierzchni 38,80m2 przy ul. Składkowskiego 11c/65.
Bliższych informacji dotyczących terminu, ceny mieszkań oraz zasad przetargu można uzyskać w biurze
Spółdzielni przy ul. Kombatantów 4, pokój nr 27 lub telefonicznie pod nr telefonu 32 265 20 04 w.33.

DWA SPOSOBY NA TO, JAK przeprowadzić postępowanie spadkowe
1. Ustal w Sądzie czy masz prawo
dziedziczyć spadek.
Zanim spadkobierca przystąpi do działu spadku, powinien ustalić, jakie ma prawo do niego.
Nawet jeśli jest spadkobiercą ustawowym, to
nie oznacza, że automatycznie odziedziczy spadek, ponieważ ze swoimi prawami do spadku po
tym samym spadkobiercy może wystąpić spadkobierca testamentowy. W dodatku z roszczeniami
mogą wystąpić spadkobiercy mający różne testamenty sporządzone przez tę samą osobę.
Z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku
można wystąpić do sądu właściwego ze względu
na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.
Jeżeli jego miejsca w Polsce nie da się ustalić to
wówczas właściwy do złożenia wniosku jest sąd
miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy
lub jego część. Gdy nie można ustalić obu tych
miejsc, to wówczas sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy. Z wnioskiem może
wystąpić spadkobierca lub nawet osoba obca,
która ma interes prawny w stwierdzeniu nabycia
spadku.

2. Poświadcz swoje prawo do spadku
u notariusza.
Drugim sposobem urzędowego poświadczenia
prawa do spadku jest notarialne poświadczenie
dziedziczenia. Notariusz na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń potencjalnych
spadkobierców sporządza protokół dziedziczenia
i akt poświadczenia dziedziczenia.
Aby poświadczyć dziedziczenie u notariusza,
w kancelarii muszą się stawić jednocześnie wszyscy spadkobiercy i złożyć zgodne oświadczenia.
Nie może być między nimi sporu co do zasad
dziedziczenia. Jeżeli przynoszą testament, to zostaje on otwarty i ogłoszony.
Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia zostaje zarejestrowany
w rejestrze prowadzonym przez Krajowa Radę
Notarialną. Potwierdzenie rejestracji następuje
natychmiast. Akt poświadczenia dziedziczenia
potwierdza prawo do spadku, na przykład do
odziedziczonej nieruchomości. Po uzyskaniu go,
należy ten fakt zgłosić w urzędzie skarbowym.
fragment art. pochodzi z „Gazety Prawnej”
Nr 231 z dn. 29.11.2010

Informujemy lokatorów, że w piątek 24 grudnia br. Spółdzielnia nie pracuje. Dzień wolny wynika
z faktu, iż Boże Narodzenie 25 grudnia wypada w sobotę. W związku z tym korzystamy z możliwości
odbioru tego dnia właśnie w wigilię. Do czwartku 23 grudnia pracujemy zgodnie z godzinami przyjęć
interesantów.
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Wentylacja
Jednym z najważniejszych czynników warunkujących dobre samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach jest odpowiednia
jakość powietrza.
Za jego właściwe parametry odpowiedzialna
jest wentylacja.
Prawidłowa wentylacja powinna zapewnić
doprowadzenie świeżego oraz usuwanie
zużytego powietrza z pomieszczeń.
Najczęściej mamy do czynienia z wentylacją
grawitacyjną - jest to proces wymiany powietrza
wykorzystujący różnice temperatur na zewnątrz
i wewnątrz budynku.
Napływ powietrza wzrasta pod wpływem
wiatru - działanie wentylacji grawitacyjnej uzależnione jest również od pory dnia, roku a także
od pogody.
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określony
przez sumę strumieni powietrza usuwanego
z pomieszczeń pomocniczych.
Strumienie te powinny wynosić co najmniej:
- w kuchni z oknem zewnętrznym: 70m3/h
- w łazience( z wc lub bez): 50m3/h
- w wydzielonym wc: 30m3/h
PN-83/B-03430/Az3:2000
Typowy przepływ powietrza w mieszkaniu
wygląda następująco: powietrze zewnętrzne
doprowadzone za pomocą np. nawiewników do
pokoi przepływa do przedpokoju, a następnie
do pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni skąd
jest usuwane na zewnątrz.
Warunkiem swobodnego przepływu powietrza jest podcięcie drzwi do pokoi ( wymiar
prześwitu to min. 80 cm2) oraz wykonanie
w drzwiach kuchni, łazienki, toalety otworów
w dolnej części o powierzchni 200 cm2.
4

Najczęstszym problemem związanym z usuwaniem powietrza są tak zwane ciągi zwrotne
– nawiewanie powietrza poprzez kanały wentylacyjne, co skutkuje obniżeniem temperatury
w mieszkaniach i pojawianiem się „ zapachów”.
Prawidłowe działanie wentylacji grawitacyjnej
( naturalnej) jest możliwe jedynie wtedy, gdy do
budynku dostaje się odpowiednia ilość powietrza.
Zastosowanie stolarki okiennej
i drzwiowej o wysokim stopniu szczelności powoduje niedostateczny napływ powietrza z zewnątrz.
Skutecznym sposobem zapewnienia właściwego napływu powietrza do budynku jest zastosowanie nawiewników powietrza.
W PN-83/B-03430/Az3:2000 znajdujemy
zapis iż dopływ powietrza zewnętrznego do
pokojów mieszkalnych oraz kuchni z oknem
zewnętrznym powinien być zapewniony przez
otwory o regularnym stopniu otwarcia, usytuowane w górnej części okna lub ponad oknem
względnie, jeśli zapewni się skuteczne ogrzanie
dopływającego powietrza, w dolnej części ściany zewnętrznej.
Dla właściwego wentylowania pomieszczeń
istotne jest zapewnienie przepływu powietrza
od elementów nawiewowych do kanałów wyciągowych – kratek wentylacyjnych.
Na skutek złej jakości powietrza zwiększa się również
jego wilgotność,
para wodna wykraplająca się na
wewnętrznej powierzchni
szyb
i chłodnych powierzchniach
ścian stwarza warunki sprzyjające
rozwojowi grzybów i pleśni.
Kierownik Adm3
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CO NOWEGO NA OSIEDLACH
Chociaż mamy jeszcze astronomiczną
jesień to prawdziwa zima zagościła już
chyba na dłużej. Obfite opady śniegu połączone z niskimi temperaturami na zewnątrz
„zmuszają” nas do intensyfikowania ogrzewania w naszych mieszkaniach.
Warto przy tej okazji przypomnieć,
że oszczędne gospodarowanie energią
cieplną nie oznacza całkowitego zamykania
zaworów grzejnikowych, ponieważ może
to doprowadzić do wychłodzenia mieszkania oraz sprzyjać powstaniu w pomieszczeniach nadmiernej wilgoci. Jeżeli jeszcze
posiadamy okna z PCV bez kratek nawiewnych to sami „fundujemy” sobie mikroklimat, który sprzyja pojawieniu się grzybów
pleśniowych.
Racjonalne
ogrzewanie
mieszkania
oznacza:
1. dławienie zaworem przepływu przez
grzejnik w pomieszczeniu, w którym przez
dłuższy czas nikt nie przebywa (np.: podczas nieobecności związanej z pracą zawodową),
2. utrzymywanie temperatury w pomieszczeniu w granicach +20 do 21°C.
W ostatnim czasie, do Spółdzielni od
nielicznych (na szczęście) użytkowników
wpływają wnioski, w których żąda się zamontowania przy grzejnikach w korytarzu głowic termostatycznych na zaworach
w celu zamykania ich w sezonie grzewczym
– dla rzekomej oszczędności ciepła.
Tym sposobem wychłodzony korytarz
przez ścianę będzie pobierał ciepło z mieszkań, w których grzejniki będą musiały nadążać z utrzymaniem właściwej temperatury powietrza. Spowoduje to oczywiście
zwiększone zużycie jednostek w podzielnikach kosztów ogrzewania i część użytkow-

ników zostanie obciążona większymi kosztami ogrzewania swojego mieszkania.
Przypominamy Państwu niektóre postanowienia „Regulaminu używania lokali oraz
zasad porządku domowego”, który określa
obowiązki związane z utrzymaniem porządku
i czystości w budynkach i na terenie nieruchomości wspólnej oraz zasady ładu społecznego związanego z korzystaniem z lokalu
w sposób nieuciążliwy dla użytkowników
korzystających z innych lokali lub nieruchomości wspólnej.
Według zapisów w:
§ 10. Użytkownicy lokali zobowiązani są
- z zachowaniem należytej ostrożności do usuwania śniegu i lodu z balkonów,
tarasów i loggii oraz pomieszczeń
przynależnych do ich klatki.
§ 12. Zabrania się dokarmiania zwierząt,
a w szczególności ptaków i kotów
w miejscach do tego nie wyznaczonych.
§ 27. 1. W budynkach i na przyległych do nich
terenach nie wolno dokonywać czynności,
które mogą spowodować powstanie
lub rozprzestrzenianie się pożaru.
2c. W szczególności zabrania się palenia
tytoniu i nie zabezpieczonego ognia
w klatkach schodowych , korytarzach,
piwnicach i na strychach.
2d. Porzucania nie wygaszonych papierosów
i zapałek w miejscach, w których znajdują
się jakiekolwiek materiały palne.
U progu zimy przypomnienie niektórych
przepisów pomoże nam mieć osobisty wpływ na
zachowanie bezpieczeństwa w naszych budynkach i szczęśliwe przeżycie kolejnej zimy.
Kierownik Adm1

5

WIEŚCI Z ODEONU
5-te urodziny zespołów tanecznych „Błysk” i „Błysk Mini”
W piątkowy wieczór, 3 grudnia, zespoły taneczne „Błysk” i „Błysk Mini” działające przy
Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon” w Czeladzi świętowały swoje piąte urodziny.
Wśród licznie zebranych gości mogliśmy zobaczyć rodziny członkiń zespołów, dyrektorów
czeladzkich szkół a także wiele osób spośród kadry nauczycielskiej.

Justyna Fit-Kempska, która zajmuje się choreografią zespołów, w ramach części artystycznej
wieczoru przygotowała pokazy taneczne zespołów „Błysk” i „Błysk Mini” oraz pokaz slajdów
i krótkie filmy obrazujące ich historię. Całość imprezy poprowadziły tancerki zespołów.
Zespoły „Błysk” i „Błysk Mini” są laureatami
wielu nagród w konkursach i przeglądach tanecznych. Zespół „Błysk Mini” zdobył wiosną tego roku Grand Prix
w kategorii wiekowej „od 7 do
11 lat” podczas VIII Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Tanecznych „Zatańcz z nami” organizowanych pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej, Śląskiego
Kuratora Oświaty i Prezydenta
Miasta Częstochowy w Młodzieżowym Domu Kultury w Częstochowie.
Z okazji 5-tych urodzin życzymy zespołom kolejnych sukcesów nie tylko na gruncie artystycznym, ale również w życiu
osobistym!

K AL ENDA RZ IMPR EZ SD K „ O D E O N ”
9 stycznia (niedziela), godz. 16.00
– Niedzielny Teatr dla Najmłodszych. Spektakl pt. „Przyjaciele z zielonej polany”
w wykonaniu Teatru Skrzat z Krakowa. Wstęp – 5 zł
10 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00 i 11.00
– Mała Akademia Jazzu – „Let’s go fusion”. Audycja poświęcona kierunkom rozwoju
współczesnej muzyki jazzowej. Spotkanie poprowadzi kompozytor, aranżer, wykładowca
Akademii Muzycznej w Katowicach, wirtuoz instrumentów sztabkowych Bernard Maseli.
Wstęp – 2 zł
16 stycznia (niedziela), godz. 16.00
– koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu „Orfeusz”
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WIEŚCI Z ODEONU
MIKOŁA J W SDK „ODEON”
Tradycyjnie, w pierwszą
niedzielę miesiąca, 5 grudnia,
w Spółdzielczym Domu Kultury
„Odeon” w Czeladzi gościł Teatr
„Skrzat” z Krakowa. Tym razem
obejrzeliśmy spektakl pt. „Zimowe igraszki”. Jednak tego dnia, to nie
spektakl był najważniejszy…
Gdy aktorzy zeszli ze sceny, oczom dzieci ukazał się Święty Mikołaj z wielkim workiem wypełnionym prezentami. Dzieci, które nas tego dnia
odwiedziły otrzymały przepiękne podarki oraz
słodkie upominki. Każde miało okazję chwilę porozmawiać z tym jakże wyczekiwanym gościem
oraz zrobić sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie.
Jesteśmy pewni, że dzień ten był nie lada

atrakcją dla naszych milusińskich i, że na długi czas,
pozostanie w ich pamięci.

WERNISA Ż FOTOGRAFII STANISŁAWA MICHALSKIEGO
Stanisław Michalski jest od lat związanym z Czeladzią, znanym w szerokich kręgach fotografem. Swoją profesją zajmuje się od 1974 r. Ma za sobą wiele wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jedną z nich
można było niedawno podziwiać w SDK „Odeon”.
26 listopada odbył się wernisaż fotografii Stanisława Michalskiego. Cykl zdjęć, które zobaczyliśmy
nosi tytuł „Przemijanie” i pokazuje starą polską wieś kresów wschodnich. Wystawa powstawała ponad
30 lat. Wielu obiektów, które widzimy na fotografiach już nie ma, uległy zniszczeniu lub na ich miejscu
powstały bardziej nowoczesne budynki.
Przed wernisażem mogliśmy usłyszeć polski folkowy
zespół Kwartet Jorgi. Koncertowi towarzyszył pokaz
multimedialny przygotowany przez Stanisława Michalskiego obrazujący tematykę
związaną z wernisażem.
Licznie zebranym gościom
dziękujemy za przybycie
oraz zapraszamy na kolejne
wernisaże odbywające się
w SDK „Odeon”.
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AKC JA ZIMA 2011

w Spółdzielczym Domu Kultury „Odeon” i świetlicach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
DATA

GODZINA

ZAJĘCIA

ODPŁATNOŚĆ ZA
UCZESTNICTWO

MIEJSCE

17 stycznia
poniedziałek

9.00

Kryta pływalnia Jaworzno

6 zł

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

18 stycznia
wtorek

9.00

Wycieczka w Beskidy Dębowiec

10 zł

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

19 stycznia
środa

9.00

Centrum Sztuki Filmowej Warsztaty
tworzenia animacji + film Katowice

6 zł

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

20 stycznia
czwartek

9.00

Wycieczka na Jurę KrakowskoCzęstochowską Morsko

8 zł

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

21 stycznia
piątek

9.00

Kryta pływalnia Jaworzno

6 zł

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

24 stycznia
poniedziałek

9.00

Kryta pływalnia Jaworzno

6 zł

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

25 stycznia
wtorek

9.00

Wycieczka w Beskidy Dębowiec

10 zł

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

26 stycznia
środa

9.00

Planetarium i Obserwatorium
im. M. Kopernika Chorzów +
Egzotarium Sosnowiec

13 zł

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

27 stycznia
czwartek

9.00

Śląski Teatr Lalki i Aktora
„Ateneum” „Pastorałka dla woła
i osła”+ warsztaty teatralne
Katowice

15 zł

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

28 stycznia
piątek

9.00

Kryta pływalnia Jaworzno

6 zł

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

Zapisy przyjmujemy od 10 stycznia 2011 r.
Zapisy i informacje: SDK „ODEON”, ul. Szpitalna 9, tel.: 32/265-39-91;
Świetlica „KRASNAL – RACZEK”, ul. Dehnelów 35, tel.: 32/265-28-61;
Świetlica „OMEGA”, ul. 35-lecia 1 (pawilon „Eden”), tel.: 32/ 763-51-55;
Świetlica „PINOKIO”, ul. Orzeszkowej 20, tel.: 32/265-13-65

Uwaga: Program „Akcji Zima 2011” może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe
Zapisy i wpłaty przyjmujemy najpóźniej do dwóch dni przed terminem wyjazdu!
Wymagamy pisemnej zgody rodziców na uczestnictwo w zajęciach „Akcji Zima 2011”
„AKCJA ZIMA 2011” JEST WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ URZĄD MIASTA CZELADŹ
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PRZEGLĄDY , KONTROLE BUDYNKÓW
Niezależnie od kontroli okresowej - w listopadzie br. został przeprowadzony komisyjny przegląd roboczy mający na celu sprawdzenie właściwego użytkowania budynku. Oprócz służb
technicznych Spółdzielni w przeglądzie uczestniczyli także członkowie Rady Nadzorczej, którzy
jako przedstawiciele mieszkańców osiedla mogli
składać wnioski dotyczące ustalania priorytetów
i kolejności wykonywania napraw i remontów na
poszczególnych nieruchomościach.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz uaktualnionym (dnia 27. listopada 2009 r.)
Rozporządzeniem
Ministra
Infrastruktury
w sprawie warunków technicznych użytkowania
budynków mieszkalnych – przeglądom i kontroli
podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie
czynników występujących podczas użytkowania,

których uszkodzenia mogą spowodować zagrożenie dla:
1) bezpieczeństwa osób,
2) środowiska,
3) konstrukcji budynku.
Mając na uwadze powyższe, w planie remontów na 2011 rok zostaną priorytetowo potraktowane naprawy zdegradowanych technicznie balkonów, uszkodzonych okładzin na elewacjach,
kominów na dachach, elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku
oraz urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.
Prace związane z zachowaniem estetyki budynków - w tym m.in. malowanie klatek schodowych,
wymiana drzwi wejściowych - będą realizowane
w dalszej kolejności w miarę posiadania rezerwy
środków finansowych gromadzonych z odpisów
na fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości.
Kierownik Administracji nr 1

Sezon rozliczeniowy 2009/2010 – koszty i zużycie ciepła.
W październiku b.r. podobnie jak w poprzednich latach użytkownicy mieszkań Czeladzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej otrzymali indywidualne rozliczenia kosztów ciepła za sezon 2009/2010.
Ten sezon charakteryzował się długim okresem grzewczym, ponieważ trwał od 2.10.2009 do
27.05.2010r.
Pierwszy raz od rozpoczęcia rozliczeń kosztów
ciepła wg wskazań podzielników (1999/2000)
z powodu niesprzyjających warunków pogodowych ciepło było dostarczane do mieszkań również w miesiącu maju b.r.
Koszty ciepła znacznie wzrosły w stosunku do
sezonu poprzedniego średnio ok. 22%,
przy wzroście zużycia 8-10%.
Na wyniki niedopłat za ciepło miały wpływ
podwyżki cen ciepła u producentów ciepła
i dostawcy PEC Dąbrowa Górnicza oraz wzrost
zużycia ciepła przez mieszkańców.
Nowe taryfy ciepła (z PEC) dotyczące cen za
usługi przesyłowe stałe i zmienne obowiązywały
od dnia : 4.02.2009, 28.10.2009.

Zmiana cen ciepła u producenta Fortum
Częstochowa S.A. (dostarcza ciepło dla osiedli
Ogrodowa, Szpitalna, M.Auby, Piłsudskiego,
Miła, Musiała) nastąpiła od dnia
1.08.2009 i 1.03.2010.
Zmiana cen ciepła u producenta EC Będzin
(dostarcza ciepła dla osiedli Dziekana , Norwida, W.Pola, Orzeszkowej,) nastąpiła od dnia
11.02.2009 i 1.01.2010.
Zmiana zaliczki na c.o. dla lokali mieszkalnych
nastąpiła od 1.02.2010r., jednakże łączna wartość
zaliczek dla większości budynków okazała się
niższa od kosztów ogrzewania.
Wzrost zużycia , jak również kosztów ciepła
spowodował, że wzrosła ilość mieszkań
z ujemnym wynikiem rozliczenia tj. niedopłatą .
Dla osiedli udział % mieszkań z niedopłatą
wynosił :
Ogrodowa-Szpitalna – ok.42%, Piłsudskiego ok.52%, Musiała – ok.51%, Dziekana – ok.44%.
Po raz pierwszy od momentu rozliczania kosztów ciepła wg wskazań podzielników wysokość
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niedopłaty dla niektórych mieszkań przekroczyła
2000 zł.
Zastanawiającym jest fakt, że również wysokie niedopłaty zdarzały się w budynkach przy
ul. M. Auby, Dehnelów 5-13 (Sadek), Dziekana Stare dla których została przeprowadzona
termomodernizacja ( docieplenie ścian zewnętrznych ).
Z kolei nadpłaty za c.o. w sezonie 2009/2010
były znacznie niższe w porównaniu z sezonami
poprzednimi.

SEGREGUJMY ODPADY

Przy segregacji śmieci pamiętaj:
Na każdym osiedlu już stoją lub wkrótce będą
stały pojemniki w trzech kolorach na papier
plastik i szkło.
Zgniataj butelki przed wyrzuceniem, to przede
wszystkim plastikowe butelki zajmują najwięcej
miejsca.
Zgniatanie butelek pozwala zaoszczędzić
miejsce w pojemnikach.
Z plastikowych butelek koniecznie odkręcaj
nakrętki.

Dla zobrazowania powyższego w sezonie
2009/2010 :
- nadpłaty posiadało 2941 mieszkań,
- niedopłaty posiadały 2542 mieszkania,
- niedopłaty powyżej 1000 zł otrzymało
140 mieszkań,
- niedopłaty w granicach 500 zł do 1000 zł
otrzymało 540 mieszkań,
- niedopłaty w granicach od 200 zł do 500 zł
otrzymało 930 mieszkań,
- niedopłaty do 200 zł otrzymały 932 mieszkania.
Na podstawie tak zróżnicowanych rozliczeń
kosztów ogrzewania Zarząd rozważa możliwość
ustalania indywidualnych zaliczek na c.o. dla
mieszkańców.

OGŁOSZENIA DROBNE
·

·
·
·

·
·
·
·

Wykupili za złotówkę i przestali płacić
W ostatnich miesiącach rosną zadłużenia rodzin, które skorzystały z możliwości taniego wykupu mieszkań, jaki dała im ustawa
o spółdzielniach mieszkaniowych.
Przypominamy, że osobom posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo
odrębnej własności lokalu nie przysługują
lokale socjalne. W przypadku rosnących
zaległości czynszowych w takich lokalach, Spółdzielnia wystąpi do Sądu o sprzedaż lokalu w drodze licytacji.
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Nowo otwarty sklep „SŁODKI SEN” pościele, pościele dziecięce, okrycia
kąpielowe z imieniem, rożki, beciki do chrztu. Realizujemy zamówienia
indywidualne. Pawilon przy targu przy ul. Szpitalnej 8.
Rzeczoznawca majątkowy, wycena nieruchomości, działek, budynków
i mieszkań . Tel. 660519714
Wynajem na ślub pięknej „Warszawy” – garbus. Zdjęcia i inne informacje
na www.warszawadoslubu.pl Tel. 501 774 499.
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.
Restauracja ART CAFE ul. Szpitalna 8 (po byłej wypożyczalni kaset)
zaprasza od 10.00 do 22.00. Tel. 32 2660228.
Przewóz osób. Ceny do negocjacji. Tel. 512 581 277.
Nawiewniki powietrza, montaż na oknach już zamontowanych
ul. Rynkowa 2 tel.: 32 360-66-85
CZELADZKIE CENTRUM OKIEN I DRZWI - ul. Rynkowa 2, Konkurencyjne
ceny, najlepsza jakość. Tylko do końca listopada 2010 do zamawianych
okien parapety gratis.
Reklama, wizytówki, foldery, tablice reklamowe, projekty reklam,
strony www, wydruki wielkoformatowe, KSERO.
Czeladź, ul. Rynkowa 2. VENT DESIGNE
DOCIEPLENIA budynków, kompleksowe wykończenia elewacji,
materiały i wykonawstwo tel. 32 360 66 85 lub 501 478 135.
Pomiary i instalacje elektryczne PME ELECTRIC. Tel. 506 181 526, 696 473 730.
Kompleksowe ubezpieczenia – HDI Asekuracja mobilni doradcy
- bezpłatny dojazd do klienta. Tel. 601662238, 32 3489279.
Sprzedam garaż przy ul. Tulipanów w Czeladzi. Tel. 500401419.
Sprzedam mieszkanie 38,60m2 przy ul. 35 Lecia PRL. Wysoki parter.
Tel. 32 2651473, 697471209.
Kupię garaż przy ul. Spacerowej tel. 509 943 486

Na duże i mniejsze PREZENTY !

KREDYTY: GOTÓWKOWE I KONSOLIDACYJNE DO 100 000 zł
CHWILÓWKI: OD 50-800 zł BEZ ZBĘDNYCH FORMALNOŚCI
CZELADŹ, ul. Szpitalna 9
tel. (32) 763-59-17, kom. 698 686 392
INFOLINIA: 801-800-107, 0 604 95 00 95 www.kredyty-chwilowki.pl

601 458 342

