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Zbliżają się Święta Wielkanocne.
Z tej okazji życzymy wszystkim naszym członkom, mieszkańcom,
oraz ich rodzinom - dużo zdrowia, pogody ducha, miłych
i sympatycznych spotkań rodzinnych przy świątecznym stole,
jak również wielu smacznych potraw i domowego ciepła.
Niech te święta przyniosą wszystkim nam radość i nadzieję oraz
wprowadzą w naszych domach miły nastrój i wiosenną świeżość.
Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Przebijamy wszystkich
najlepszą ofertą
•najbogatsza oferta programowa
owa
•komfortowe funkcje nagrywania,
nia,
przewijania i zatrzymywania

INTERNET

TELEFON

Internet UPC Fiberr Power

•szeroki wybór prędkości internetu
ernetu
do 120 Mb/s przez całą dobę
ysyłania danych
•brak limitów pobierania i wysyłania

Tani Telefon

•nieograniczona liczba minut
ut w abonamencie
•rozmowy do 22 krajów bez limitów

Ogólnopolskie Biuro Sprzedaży:
801 94 95 96* lub 801 94 95 00* z telefon
nów stacjonarnych
*
● 324 94 95 00 z telefonów komórkowych
Biuro czynne od 7.00 do 22.00
●

Oferta ograniczona czasowo i terytorialnie. Ulotka nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Art. 66.
Szczegółowy Regulamin Promocji dostępny w Biurze Organizatora Promocji i na stronie www.upc.pl.
* Opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora sieci.

Telewizja Cyfrowa

Odwiedź Biuro Obsługi Klientów:
●
●

ul. Partyzantów 9, Sosnowiec
ul. Graniczna 54, Katowice

RESTAURACJA
REKLAMA KATOWICE SOSNOWIEC 190.indd 1
już otwarta !!!
SIÓDEMKA

41-250 Czeladź, ul. 11 Listopada 7
zapraszamy od 1000 do 2200
na pyszne śniadania, obiady domowe, kolacje

tel. 32 708 29 94

catering, imprezy okolicznościowe, komunie, śluby, stypy
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Co zrobić gdy pies sąsiada ciągle szczeka?
Co grozi sąsiadowi, który notorycznie zakłóca spokój innych sąsiadów? Jaka jest tu rola Spółdzielni?
Zdaniem eksperta w grę wchodzi odpowiedzialność za wykroczenie lub odpowiedzialność cywilna. Powtarzające się naruszenia ciszy nocnej mogą
być podstawą roszczeń cywilnoprawnych sąsiadów.
W grę wchodzą tu roszczenie o zobowiązanie przez
sąd do zaniechania naruszeń ( które może być oparte
na przepisach dotyczących tzw. immisji lub na przepisach dotyczących ochrony dóbr osobistych – prawa
do prywatności).
Warto pamiętać że dość precyzyjne uregulowania
obowiązku zachowania ciszy nocnej dotyczą domów
wielorodzinnych. Wprawdzie w obowiązującej ustawie o własności lokali nie ma definicji „ciszy nocnej”
lecz zawarte jest w niej umocowanie do uchwalenia
przez właściwy organ, również Spółdzielni, regulaminu porządkowego. To samo stanowi statut Spółdzielni
opracowany na podstawie prawa spółdzielczego.
Obowiązujący naszych członków i użytkowników
mieszkań „Regulamin używania lokali oraz porządku
domowego” w § 11 zawiera następujące unormowania: „Trzymanie zwierząt domowych w lokalach jest
dopuszczalne pod warunkiem, że nie zagrażają one
życiu i zdrowiu ludzi, nie zakłócają spokoju a ich
posiadacze przestrzegają wymogów i przepisów
sanitarno-porządkowych określonych w uchwałach
właściwych organów administracji samorządowej”.
„W miejscach służących do użytku publicznego psy
należy prowadzić na smyczy. Psy ras średnich i dużych powinny mieć założony kaganiec. Zabrania się

wyprowadzania psów na tereny ogólnodostępnych
placów zabaw dla dzieci. Usuwanie odchodów zwierząt domowych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego jest obowiązkiem ich właścicieli. Powyższe dotyczy również pomieszczeń wspólnego użytkowania”.
Co zrobić gdy spokój sąsiadów zakłóca pies, który szczeka głośno w domu lub zamykany na balkonie? Sąsiad odpowiada za zachowanie swojego psa.
Zatem zakłócanie spokoju przez psa można przypisać
właścicielowi. Miał miejsce wyrok w którym właściciel psa został skazany z art. 51 kodeksu wykroczeń.
W uzasadnieniu sąd podkreślił że pies „szczeka bez
wyraźnego powodu”.
Jeśli ostatecznością jest wystąpienie do sądu o zdyscyplinowanie uciążliwego sąsiada pamiętajmy że
wnioskująca Spółdzielnia wtedy dysponuje silnymi dowodami w sprawie, gdy sąsiedzi uciążliwego
lokatora co najmniej kilkakrotnie zgłaszali naganne, wbrew prawu i regulaminowi zachowanie sąsiada a więc interweniowali za pośrednictwem Policji.
Zgłoszenia te nie koniecznie muszą zawierać personalia zgłaszającego. Powiadamianie następnego dnia
administracji bez możliwości potwierdzenia że zgłoszenie i interwencja miała miejsce np. w porze nocnej
nie ma znaczenia dowodowego. Reagować na sygnał
o wykroczeniu i podejmować interwencje może tylko
Policja lub Straż Miejska a nie administrator osiedla.
Wspólnie zadbajmy by spokoju na osiedlach nie naruszały aspołeczne jednostki.
OBSERWATOR

Pytania naszych lokatorów

eksploatacją nieruchomości, a biuro rachunkowe usługami
księgowymi, a tym samym członek rady nadzorczej nie narusza prawa w zakresie konkurencyjności.

Jestem właścicielką lokalu mieszkalnego, mąż nie, mamy
wspólność majątkową.
Czy mąż może mnie reprezentować na podstawie pełnomocnictwa na walnym zgromadzeniu?
Na walnym zgromadzeniu może być obecny tylko członek
Spółdzielni. Żadne w tym zakresie pełnomocnictwo i upoważnienie nie obowiązuje.
Czy osoba będąca członkiem rady nadzorczej w spółdzielni i zarazem współwłaściciel np. biura rachunkowego wynajmującego lokal użytkowy w tej samej spółdzielni narusza artykuł prawa spółdzielczego o konkurencyjności?
Biuro rachunkowe nie jest konkurencyjne względem spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ spółdzielnia zajmuje się

Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich Nasze
Zagłębie organizuje w dniach
13-14 maja 2011r. na terenie Czeladzi oraz Centrum Handlowego M1 kwestę charytatywną z której środki zostaną przeznaczone dla dzieci z ubogich czeladzkich rodzin
z okazji Dnia Dziecka.
Pamiętajmy, że dzieci są naszą przyszłością, a szczęśliwe
dzieciństwo jest kluczem do tej przyszłości.
Podarujmy im odrobinę szczęścia i radości. Pieniądze
wrzucone do skarbonek wolontariuszy będą Państwa cegiełką, która to szczęście buduje.
Fundator
Tomasz Grad
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O U S U N I Ę CI U AWA N TU RU JĄC E G O S I Ę LO K AT O R A Z D E CY D U J E SĄ D

Długotrwałe zakłócanie porządku domowego przez
lokatora i dopuszczanie się przez niego aktów wandalizmu może być podstawą do eksmisji.
Z lokatorami zakłócającymi porządek domowy
i niszczącymi części wspólne nieruchomości mogą
walczyć nie tylko właściciele wynajmowanych lokali
lecz także ich sąsiedzi. Prawo pozwala im na wytoczenie powództwa o rozwiązanie przez Sąd stosunku
prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia. Podstawą do orzeczenia eksmisji z powodu nagannego zachowania lokatora jest
art. 13 ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie
z nim zmuszony do opuszczenia lokalu może zostać
jedynie ten lokator, który wykracza w sposób rażący
lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku.
Lokatorem w stosunku do którego można wytoczyć
powództwo o eksmisję jest nie tylko najemca lokalu, ale także każda osoba korzystająca z mieszkania
na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności. Pozew można złożyć przeciw osobie, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do mieszkania. Z pozwem może wystąpić

sąsiad, który jest właścicielem innego lokalu w tym
budynku, lub inny lokator, a nawet współlokator dzielący mieszkanie z osobą zakłócającą porządek. Obowiązek stosowania się do norm, które zostały przyjęte
w danej zbiorowości mieszkańców dotyczy zarówno
najemców lokali jak i osób posiadających spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, oraz osób zamieszkujących nieruchomość na
podstawie innych tytułów prawnych.
Osoby zamieszkujące w sąsiadujących lokalach
muszą pamiętać o tym iż interwencja u właściciela
mieszkania wynajmowanego uciążliwemu lokatorowi
nie może skutkować natychmiastową decyzją o eksmisji. O rozwiązaniu stosunku prawnego decyduje
Sąd, który jako jedyny może ocenić czy przyczyny na
które powołują się sąsiedzi są rażące i powtarzane.
Zanim jednak skorzystamy z pomocy Sądu, każdą
sytuację nagannego i uciążliwego zachowywania się
sąsiada należy w pierwszej kolejności zgłosić Policji.
Informacje o podejmowanych przez Policję interwencjach mogą znacznie ułatwić orzeczenie eksmisji
lub przeprowadzenie licytacji mieszkania.
(artykuł powstał na podstawie tekstu
z „Gazety Prawnej”)

W NIOS K I Z WA LN EGO ZG RO M A DZ E NI A
W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2010 r.
obecni na zebraniu członkowie zgłosili 10 wniosków.
W wyniku przeprowadzonych głosowań przyjęto 6 wniosków a sposób ich realizacji przedstawia się następująco:
wniosek nr 1
Zgłoszenie do Zarządu o uzasadnienie - opinię prawną dotyczącą wniosku grupy członków o odwołanie członków RN.
Wprawdzie wniosek nie wszedł do porządku Walnego Zebrania ale członkom zebranym należy się jednoznaczna wykładnia prawna a ewentualnym kandydatom do władz Spółdzielni uświadomienie o konieczności zapoznania się ze Statutem
i Regulaminem WZ.
Stosownie do postanowień Statutu do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy wybór i odwoływanie
członków Rady Nadzorczej.Przed upływem kadencji członek rady może być odwołany kwalifikowaną większością
2/3 głosów. Wniosek o odwołanie członków Rady Nadzorczej powinien spełniać warunki wynikające z art. 81 ust. 10
-13 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Wnioski o odwołanie części składu Rady Nadzorczej zgłoszone zostały przez uprawnioną ilość członków i w wymaganym ustawowo terminie, ale nie wszystkie były prawidłowe, gdyż zawierały błędnie wskazane dane.
Jednak, jak przewiduje to regulacja ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych art. 8 ust. 12 oraz § 20 ust. 44 Statutu Spół4

dzielni w przepisowym terminie zostały wniesione poprawki do zawierających błędy uchwał, co ostatecznie spowodowało, że wniosek członków mógł być przyjęty.
Powyższy wniosek został przedstawiony członkom,
uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja
2010 roku.
Na skutek przeprowadzonego głosowania nie został przyjęty
i tym samym nie mógł być przedmiotem obrad.
wniosek nr 2
Z uwagi na rosnące koszty podgrzewu ciepłej wody użytkowej, sprawdzić sprawność obiegu ciepłej wody w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych.
Dotyczy osiedla Dziekana, ul. Norwida, ul. Pola,
ul. Orzeszkowej.
Z uwagi na rosnące koszty podgrzewu wody Spółdzielnia
stara się stale utrzymywać w sprawności obieg ciepłej wody
w instalacjach wewnętrznych budynków poprzez bieżącą
kontrolę stanu technicznego tej instalacji i urządzeń, konserwację, przeglądy techniczne oraz analizy zużycia wody
i energii cieplnej do podgrzewu wody.
Na bieżąco w zależności od potrzeb wymieniane są piony, poziomy i zawory na wewnętrznej instalacji cwu
i cyrkulacji.
Sprawdzany jest stan termoizolacji na instalacjach cieplnych, zabudowywane są dodatkowe urządzenia służące do
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rozliczeń cwu jak n.p. wodomierze.
Instalacje cwu ,c.o wyposażone są w liczniki ciepła.
Liczniki należą do dostawcy, ich odczyty i wymiana odbywa
się przy udziale administracji, zgodnie z warunkami i zasadami utrzymania tych urządzeń.
Zużycie energii cieplnej wyliczane jest na podstawie odczytów wykonywanych co miesiąc przez przedstawicieli PEC
i administracji.
Na poziomach instalacji zabudowane są zawory termostatyczne regulujące temperaturę nośnika. Co najmniej raz
w roku instalacja jest płukana i czyszczone są filtry.
Instalacje zewnętrzne poddawane są zabiegom remontowym
i konserwacyjnym przez właściciela sieci.
wniosek nr 3
Ustalić i wdrożyć zasady budowy i finansowania nowych
miejsc postojowych przez indywidualnych zainteresowanych, określić zasady użytkowania nowo powstałych miejsc
postojowych.
Ustalenie i wdrożenie zasad budowy i finansowania nowych
miejsc postojowych przez indywidualnych zainteresowanych wraz ustaleniem zasad użytkowania nowo powstałych
miejsc postojowych jest niezgodne z Ustawą z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych gdyż każdy właściciel ma udział w nieruchomości wynikający z powierzchni
lokalu mieszkalnego, wobec czego każdy może korzystać
z części wspólnych w takim samym zakresie, wydzielenie
miejsca pod postój ograniczyłoby lub naruszyłoby zakres
przysługujący członkom i właścicielom lokali nie będącym
członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw
z nią związanych. Możliwa jest jedynie realizacja ogólnodostępnych miejsc postojowych lecz w przypadku wymaganego pozwolenia na budowę za zgodą wszystkich współwłaścicieli lokali w wydzielonej nieruchomości budynkowej.
wniosek nr 4
Z uwagi na rosnące stale koszty podgrzewu wody do celów
cwu - zwłaszcza na osiedlu Dziekana - Zarząd powinien
rozważyć wdrożenie nowych, odnawialnych źródeł energii

do celów c.w.u w tym technologii solarnych oraz pomp
cieplnych.
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w miesiącu listopadzie
ub.r. Zarząd przedstawił analizę ekonomiczno - techniczną
wdrażania odnawialnych źródeł ciepła do celów c.w.u w kilku wariantach.
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przedstawioną informacją oraz z opracowanymi dokumentacjami na zlecenie
innych spółdzielni o zbliżonej kubaturze, powołała spośród
członków Rady zespół techniczny, którego zadaniem będzie
zapoznawanie się z materiałami będącymi w posiadaniu
Spółdzielni i otrzymywanych w przyszłości oraz przedstawianie wniosków Radzie czy jest sens ekonomiczny pozyskiwania alternatywnych źródeł zasilania w energię cieplną
i uniezależnienie się od PEC.
wniosek nr 5
Zabezpieczyć środki finansowe z każdej 10 - ciu nieruchomości na wykonanie miejsc postojowych dla samochodów
(z ażuru) wykorzystując częściowo tereny zielone.
Pozwoli to na usunięcie samochodów z chodników po których trudno przejść.
Spółdzielnia na przełomie miesiąca września i października
2010 r. przystąpiła do wyznaczenia i zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych na os. Piłsudskiego i zgodnie
z przyjętym studium przewidywano w I etapie
utworzyć ok. 80 takich miejsc rozpoczynając przedsięwzięcie od w sąsiedztwie budynków korzystających dotychczas
z parkingu przy ul. Składkowskiego.
Zatwierdzone studium zawiera 47 miejsc postojowych, których realizację rozpoczęto wiosną 2011 r.
Tworzenie kolejnych miejsc postojowych uzależnione będzie od możliwości finansowych i lokalizacyjnych.
wniosek nr 6
Znaleźć inne tańsze rozwiązanie źródła ciepła aby zmniejszyć wysokie koszty ciepłej wody za którą płacimy.
Wyjaśnienie jak przy wniosku nr 4.

W I E Ś CI Z O S I E D LI

UWAGA
Przypominamy, że wynoszenie przedmiotów ponadgabarytowych obok pomieszczenia gospodarczego (śmietnika) powinno odbywać się tylko w dniach
wskazanych na tablicach ogłoszeń. Przykładem nie
stosowania się do powyższego było podpalenie (wersalka, fotel) na nieruchomości nr 6 dla budynków
Szpitalna 25 – 35 co spowodowało zniszczenie nowo
wybudowanego śmietnika a w związku z tym straty.
Do końca miesiąca kwietnia na wszystkich osiedlach powinna być zakończona wymiana piasku
w piaskownicach.
W miesiącu marcu br. w drodze przetargu zostali
wyłonieni wykonawcy do współpracy w 2011r. wobec powyższego zaczynamy realizację przyjętego
planu remontowego. Jednym z pierwszych zadań to

remonty dachów, naprawy schodów wejściowych do
budynków, naprawy balkonów, tarasów itp.
W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców o paleniu papierosów na klatkach schodowych w windach i w piwnicach budynków prosimy
o przestrzeganie zakazu palenia zgodnie z Ustawą
z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych oraz Ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
(na tablicach ogłoszeń
zostały umieszczone stosowne informacje o treści
jak niżej).
c.d. Wieści z Osiedli str 8,9
5

WIEŚCI Z ODEONU
FOTOGRAFICZNE PASJE MARIANA BRYLEWSKIEGO
W piątkowy wieczór, 25 marca, w SDK „Odeon”
odbyło się spotkanie Klubu Rodów Czeladzkich zatytułowane „Fotograficzne pasje Mariana Brylewskiego”.

Po zakończeniu części artystycznej goście zostali
zaproszeni do obejrzenia wystawy p. Mariana Brylewskiego, gdzie mogli zobaczyć fotografie przedstawiające architekturę Śląska i Zagłębia, ale także
Poznania, Warszawy i Krakowa. Warto
zaznaczyć, ze fotografie, które oglądaliśmy pochodzą nawet z lat 50 -tych
ubiegłego stulecia.
Kolejne spotkanie Klubu Rodów
Czeladzkich w SDK „Odeon” odbędzie
się jesienią 2011 r. - serdecznie zapraszamy.

Imprezę rozpoczęła prezentacja biografii Mariana Brylewskiego, którą w formie
dialogu z artystą przedstawiła Pani Danuta
Walczak Prezes KRCz.
Następnie mogliśmy podziwiać występy
Zespołu Wokalnego „Mini Babki” działającego pod okiem p. Anny Piech oraz Zespołu
Tanecznego „Złote Piaski” prowadzonego
przez p. Renatę Gawin.

KONCERT GRUPY OPER ACYJNEJ W SDK ”ODEON”
Chociaż koncert odbył się 1 kwietnia, nie był to
żaden primaaprilisowy żart. Do SDK „Odeon” ściągnęły tłumy fanów, aby zobaczyć jedyny w Zagłębiu
koncert Grupy Operacyjnej.
Historia zespołu sięga1996 roku, kiedy to dzisiejszy
producent duetu – Ziemowit - założył swój pierwszy
zespół. W 2000 roku Ziemowit poznał Mieszka, który nagrywał swoje solowe utwory pod pseudonimem
Fox. W 2001 roku chłopaki postanowili stworzyć zespół i szukając nazwy sięgnęli po dawny pomysł Zie6

mowita. Tak powstała dzisiejsza Grupa Operacyjna.
Koncert GO odbył się w ramach trasy koncertowej
„STOP PRZEMOCY. BRAVO I GWIAZDY PRZECIWKO PRZEMOCY W SZKOLE”. Trasa ta jest
odpowiedzią na listy docierające do redakcji dwutygodnika Bravo, w których młodzi ludzie zwierzają się
z problemów dotyczących tematu. Patronem medialnym koncertu była Telewizja Muzyczna Viva. Koncert był finansowany przez Urząd Miasta Czeladź,
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa była współ-

WIEŚCI Z ODEONU
organizatorem. Każda z czeladzkich szkół otrzymała
pulę wejściówek dla uczniów i opiekunów, ale pojawili się tez goście spoza Czeladzi – koncert cieszył się
ogromnym zainteresowaniem.
Po koncercie jeszcze przez długi czas artyści rozdawali swoim fanom liczne autografy. Zespół obiecał,
że powróci do Czeladzi z nowym repertuarem jesie-

nią. Życzymy artystom wielu sukcesów i czekamy na
dalsze przeboje.
Równie dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz
capoeiry. Młodzi pasjonaci tej dyscypliny sportu zachęcali młodzież do bliższego poznania tej fascynującej sztuki walki.

SDK „ODEON” – KALENDARZ IMPREZ
11.04.2011 r. (poniedziałek), godz. 10.00 i 11.00 – Mała
Akademia Jazzu. Audycja muzyczna „Failte Ireland”.
W niezwykłą podróż w świat muzyki celtyckiej wprowadził nas lider zespołu Shannon oraz Hoboud Marcin
Ruciński.
15.04.2011 r., godz. 17.00 – wernisaż prac malarskich, rzeźby i grafiki w ramach wystawy uczniowie – uczniom.
Zaprezentowane zostały prace uczniów Zespołu Szkół
Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. Wernisaż poprzedziły popisy instrumentalne uczniów Zespołu Szkół
Muzycznych w Dąbrowie Górniczej oraz prezentacje
sekcji wokalnej działającej przy SDK „Odeon”.
Prace zostały wystawione w Galerii SDK „Odeon”.
W wernisażu wzięły udział delegacje po 6 uczniów
z każdej ze szkół wraz z opiekunami.
Mamy nadzieję, że poprzez ww. koncert oraz wernisaż
pobudzona została wyobraźnia młodych uczniów do
obcowania ze sztuką oraz chęć do właściwej organizacji swojego czasu wolnego co stanowić winno ważny
element w kształtowaniu własnych postaw i zachowań
społecznych.
10.05.2011 r. (wtorek), godz.. 10.00 – akcja dla przedszkolaków z Czeladzi organizowana przez Urząd

Miasta Czeladź – „Bezpieczne przedszkole” - spotkanie przedszkolaków z przedstawicielami Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. Głównym założeniem
inicjatywy jest pouczenie najmłodszych mieszkańców
miasta, jak uniknąć niebezpieczeństw na drodze.
15.05.2011 r. (niedziela), godz. 16.00 – koncert zespołu
Orfeusz z okazji Dnia Matki
16.05.2011 r. (poniedziałek), godz. 10.00 i 11.00 – Mała
Akademia Jazzu. Audycja muzyczna pt. „Gitara elektryczna w muzyce rozrywkowej”. Spotkanie poprowadzi laureat Międzynarodowego Konkursu Improwizacji
Jazzowej w Katowicach, leader zespołu „Wild Cats”
Krzysztof „Puma” Piasecki. Wstęp 2 zł
27.05.2011 r. (piątek), godz. 17.00 – koncert „Tobie
Mamo śpiewam i gram” w wykonaniu dzieci z sekcji działających przy SDK „Odeon”. Oprócz koncertu
można obejrzeć wystawę prac wykonanych w ramach
zajęć z rękodzieła i plastyki.
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BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej
TYLKO ŚMIETNIK A CIESZY

Wydawać by się mogło, że pomysł na wybudowanie osiedlowego śmietnika nie jest tematem do
poświęcenia mu uwagi w spółdzielczym Biuletynie. Ale w sytuacji kiedy uciążliwość dotychczasowych warunków korzystania z pojemników na
odpady staje się tematem uwag wielu mieszkańców
konkretnej nieruchomości w tym przypadku zamieszkujących przy ul. Ogrodowej 4,6,8 to propozycja rozwiązania problemu warta jest uwagi. Problem dotyczy zlokalizowanych na parkingu przy
ul. Ogrodowej – zabezpieczających potrzeby zespołu trzech wieżowców- pojemników na odpady,
blokujących co najmniej kilka miejsc parkingowych. Często też przemieszczanych z miejsca na
miejsce przez porywy wiatru. Na wniosek kierownika administracji osiedla część terenu zdewastowanego trawnika pomiędzy parkingiem a wymien-

K A RY Z A N I S Z C Z E N I E Z I E L E N I

Po zimowych miesiącach tereny zielone wyglądają w wielu miejscach tragicznie. Nie dość że zanieczyszczone psimi odchodami to jeszcze po stopnieniu
śniegu rozjeżdżone przez parkujących swe samochody najchętniej tuż pod swoim oknem. Wskazane
jest przypomnienie , że niszczenie lub uszkadzanie
roślinności lub dopuszczanie do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod nadzorem zamieszkałej na osiedlu osoby albo deptanie trawników
lub zieleńców na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego może być obecnie karane grzywną do
1000 zł. lub naganą.
Możliwość taką wprowadziła ustawa z 22 lipca
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń którą
dokonano zmiany art. 144 § 1 tego kodeksu.
Nie dotyczy to terenów i miejsc wyznaczonych
dla celów rekreacyjnych i jako wybiegi dla np. psów
przez zarządcę terenu czy administrację osiedla.
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nikownią PEC zostanie utwardzona i zabudowana
osłoną śmietnikową w sposób praktyczny i estetyczny. Wykonana osłona na szereg pojemników
będzie zamykana i zadaszona jak również odporna
na uszkodzenia mechaniczne. Jej zadaniem będzie
poprawa estetyki miejsca gromadzenia odpadów
i zwolnienie 4-5 miejsc parkingowych, co niezauważalnie ale jednak wymiernie, zwiększy możliwości parkingowe dla mieszkańców sąsiadujących
budynków. Zapewne lokalizacji dla planowanej
realizacji – jeszcze tej wiosny- byłoby kilka, jednak konieczne jest zderzenie potrzeb z warunkami
finansowymi takiego przedsięwzięcia. Szacowany
koszt utwardzenia kostką betonową terenu o pow.
35m2 z zabezpieczeniem dojazdu śmieciarki i wykonanie konstrukcji ocynkowanej to wydatek ok.
18.000 zł. Zapewne zadowolenie mieszkańców
z proponowanego rozwiązania zrekompensuje znaczące koszty budowy.
ADMINISTRATOR

Wprowadzone zmiany wydają się oczywiste. Jeśli działaniu konkretnej osoby przypisać można znamiona wykroczenia to oczywistym jest że zgłoszenie
tego faktu winno być właściwie potraktowane przez
funkcjonariuszy policji. Okazuje się że jednak nie. Argumentem odmowy działania jest traktowanie zieleńców osiedlowych jako terenu prywatnego na którym
nie wykonuje się działań interwencyjnych. Zapewne
wielu z mieszkańców to przekona. Ale w takim razie
dlaczego na wezwanie kierowców zablokowanych
samochodów na spółdzielczym parkingu przy ulicy
Szpitalnej w krótkim czasie często pojawia się radiowóz policyjny? Czy nie jest to skrzywiony obraz
demokracji? Jak obywatel domaga się interwencji to
służby porządkowe działają a jak oczekuje tego instytucja, to szuka się pretekstu by uzasadnić odmowę
interwencji? Mamy nadzieję że nie. Ale praktyka dowodzi czegoś zupełnie innego.

BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Na marginesie dyskusji o potrzebie tworzenia nowych miejsc parkingowych w okolicach zabudowy
osiedlowej warto zastanowić się i zadać pytanie : ile
nowych miejsc parkingowych i postojowych powstało na terenach osiedli spółdzielczych a ile na terenach
miejskich i osiedli komunalnych? Czy problem miejsc
do zaparkowania to problem tylko spółdzielni? Nie
ma żadnych przepisów nakazujących realizację tego

REMONTY, REMONTY
Wydaje się, że na dobre zawitała wiosna i w każdej
administracji Spółdzielni rozpoczęły się przygotowania do sezonu remontowego.
W zasobach Administracji nr 1 znaczą część środków finansowych pochłoną remonty płyt balkonowych, chociaż w zakresie mniejszym w stosunku
do roku ubiegłego.
Przy tej okazji warto przypomnieć niektóre zapisy
„Regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni
w zakresie remontów i napraw w budynkach i lokalach mieszkalnych”.

typu miejsc przez spółdzielnię a z roku na rok i tak ich
przybywa. Parkingi dodatkowe i miejsca parkingowe
to przedsięwzięcia które mieszkańcy muszą sami sfinansować bowiem odpis na fundusz remontowy będący składnikiem „czynszu” winien być przeznaczony na remonty budynków mieszkalnych. Z próżnego
i Salamon nie naleje.
OBSERWATOR

I tak według § 2., ust. 5c: „Do obowiązków Spółdzielni należy remont płyt logii balkonowych do stanu
pierwotnego podłoża”.
Oznacza to, że Spółdzielnia nie odpowiada za mimowolne zniszczenie płytek ceramicznych na podłożu remontowanego balkonu.
Użytkownikowi lokalu mieszkalnego nie przysługuje jakakolwiek rekompensata za utracone płytki.
Podobna zasada ma zastosowania w przypadku konieczności wymiany instalacji sanitarnych w łazienkach i kuchniach, których ściany zostały wyłożone
glazurą (§ 4., ust. 1.).

CIEPLEJ I ŁADNIEJ

W marcu 2011 roku zakończona została termomodernizacja budynków przy ul. Szpitalnej 32, Szpitalnej 36
oraz ul. J. Tuwima 13-15-17. Zdjęcia tego ostatniego przedstawiają budynek przed i po ociepleniu. Poza walorami estetycznymi mieszkańcy ocieplonych budynków odczują większy komfort cieplny podczas zimowych
chłodów.

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do
wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą przy ulicach:
- ul. 35 Lecia PRL 1a ( I piętro) – 42,00m2
- ul. 35 Lecia PRL 1a (parter) - 33,35m2
- ul. Szpitalna 9a - 61,10m2.

Bliższych informacji dotyczących wynajmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni
przy ul. Kombatantów 4, pokój nr 28 lub telefonicznie
pod nr telefonu 32 265 20 04 w.37.
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ZMIANA CEN CIEPŁA WYTWARZANEGO PRZEZ FORTUM POWER AND HEAT POLSKA SP. Z O.O.
Informujemy użytkowników zasobów osiedla
Ogrodowa-Szpitalna, Piłsudskiego, Musiała, oraz budynków przy ul. Miłej 8 i10 o podwyżce cen ciepła
wytwarzanego przez Fortum Power and Heat Polska
Sp. z o.o. w Wojkowicach.
Ceny netto, obowiązujące od 1.04.2011r. wynoszą :
- cena za zamówioną moc cieplną
– 6905,97 zł/MW/m-c
(poprzednia cena 5876,42 zł/MW/m-c,
wzrost o 17,52%),
- cena ciepła – 24,47 zł/GJ (poprzednia
24,60 zł/GJ, cena obniżyła się o 0,53%)
- cena nośnika ciepła – 15,40 zł/m3
(poprzednia 8,18 zł/m3, wzrost o 88,26%).
Adres

Przesył stały
od 28.10.09 zł/
MW/m-c

Przesył
stały od
23.02.11

Wzrost %

Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała

4018,74

4253,58

5,84

3023

3214,18

6,32

3328,65

3633,06

9,15

3752,47

3972,85

5,87

Miła 8, 10
Szpitalna 32, 36
Dziekana 1-12
(oprócz Dziekana
1E, 4)
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare

Adres

Przesył
zmienny od
28.10.09 zł/GJ

Przesył
zmienny od
23.02.11

Wzrost %

Ogrodowa -Szpitalna
Piłsudskiego
Musiała

12,93

13,33

3,09

14,14

14,55

2,90

10,66

11,47

7,60

10,77

11,07

2,79

Miła 8, 10
Szpitalna 32, 36
Dziekana 1-12
(oprócz Dziekana 1E, 4)
Dziekana 1E, 4
Norwida
Pola, Orzeszkowej
Słoneczne
Dziekana Stare
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Jednocześnie informujemy, że decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki została zatwierdzona
nowa taryfa dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna.
Nowa taryfa obowiązuje od 23 lutego 2011r.
Zmiany cen przedstawia tabela.

OGŁOSZENIA DROBNE
· RESTAURACJA SIÓDEMKA 7 - już otwarta. Zapraszamy od 1000 do 2200 na pyszne śniadania, obiady domowe, kolacje
oferujemy: catering, imprezy okolicznościowe, komunie, śluby, stypy
41-250 Czeladź, ul. 11 Listopada 7, tel. 32 708 29 94
· 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 kwietnia 2011 do zamawianych okien parapety gratis.
· DOCIEPLENIA budynków, kompleksowe wykończenia elewacji, materiały i wykonawstwo tel. 32 360 66 85 lub 501 478 135.
· Zamienię mieszkanie własnościowe M-3, 48m2 na M-4 w Czeladzi. Tel. 606 913 389
· Skup samochodów AUTOSKUP. Tel. 505 125 450
· M-4 sprzedam w Czeladzi os. Ogrodowa, niskie bloki, parter. Tel. 32 763 7183,
502 364 778.
· Psychotechniczne badania kierowców, operatorów, wysokościowe. Poliklinika Doktora Bessera, Sosnowiec ul. Sucha 7a. Tel. 32 294 5177. Rejestracja Pn-Pt 1000- 1900.
· Zamienię mieszkanie 50m2 na os. Dziekana na mieszkanie o podobnym metrażu
w „starym budownictwie”, lub domki fińskie. Tel. 784 921 768, 662 529 183.
· 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.
· Kompleksowe ubezpieczenia – HDI Asekuracja mobilni doradcy- bezpłatny dojazd
do klienta. Tel. 601662238, 32 3489279.
· Przewóz osób. Ceny do negocjacji. Tel. 512 581 277.
· 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
· Kupię mieszkanie na os. Szpitalna-Ogrodowa, 2 pokoje z kuchnią. Tel. 609 282 690.

CZELADŹ UL. NOWOPOGOŃSKA 14E TEL. 32 263 05 99 CZYNNE 800 - 1700 SOBOTA 900-1400

mieszkania@czsm.czeladz.pl
601 458 342

RESTAURACJA SIÓDEMKA

tel. 32 708 29 94

41-250 Czeladź, ul. 11 Listopada 7

