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 Okres wakacji i urlopów to przede wszystkim czas wypoczynku i relaksu, podczas którego często zapominamy 
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sków złożonych przez członków na Walnym Zgromadzeniu, oraz zamiarach kontynuowania termomodernizacji  
zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
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Popularny pawilon „Eden” przy ul. 35 Lecia PRL 1a, 
po ostatnich remontach (malowanie, wymiana drzwi 
wejściowych, remont przeszklonej części dachu) sta-
je się atrakcyjnym miejscem zarówno do handlu jak 
i prowadzenia usług. Szeroka gama proponowanych 
usług w zakresie medycznym (przychodnia zdrowia, 
gabinety specjalistyczne), jak również nowa siedziba 
Banku Spółdzielczego z utworzonym na zewnątrz 
bankomatem zachęcają do odwiedzania pawilonu. 
Cieszy nas, że placówka bankowa sektora spółdziel-
czego na trwałe związała się z naszymi zasobami 
i stale poszerza oferowaną gamę usług. Ważnym jest, 
że Bank Spółdzielczy współpracując ze Spółdzielnią 
nie pobiera dodatkowych opłat za regulowanie czyn-
szu.

„EDEN” coraz barDziEj NowoczEsNy.

Ponadto wielobranżowe zaplecze handlowe pawi-
lonu w postaci sklepów spożywczych, odzieżowych 
i przemysłowych powodują, że „Eden” zyskuje co-
raz więcej potencjalnych klientów. 

Spółdzielnia stara się sukcesywnie remontować 
pawilony będące w jej zasobach, tym bardziej że 
większość tego typu obiektów powstawała na prze-
łomie lat 70 i 80. Wieloletnie umowy najmu zawie-
rane z naszymi kontrahentami niejednokrotnie prze-
widują ciekawe adaptacje i modernizacje lokali, co 
dodatkowo korzystnie wpływa na ich wygląd i funk-
cjonalność. 

Poniżej przypominamy nr konta Banku Spółdzielczego, na który można dokonywać opłat z tytułu użytkowa-
nia lokalu: Bank Spółdzielczy 17 8438 0001 0004 1250 2035 0001

Urlopy , wakacje! A co z mieszkaniem ?

Najprościej byłoby poprosić kogoś, by zamieszkał 
w nim na czas naszej nieobecności. Jednak nie za-
wsze jest to możliwe dlatego:

- poproś sąsiadów lub kogoś z rodziny, by na czas 
nieobecności miał baczenie na twoje mieszkanie,

- przed wyjazdem sprawdź czy okna zostały do-
kładnie zamknięte,

- poproś zaufaną osobę aby w czasie dłuższej nie-
obecności wyjmowała pocztę ze skrzynki usuwała 
ulotki spod drzwi, od czasu do czasu włączyła światło 
w pokojach i otwierała okna. Jeśli sąsiad dostrzeże coś 

niepokojącego w pobliżu naszego mieszkania na pew-
no zawiadomi – gdy zajdzie taka potrzeba - policję. 

Pamiętajmy o tym że w czasie naszej nieobecno-
ści szkodę może przynieść nie tylko włamanie ale  
i zalanie. Dlatego też przed wyjazdem należy zakręcić 
zawór wody w mieszkaniu. 

Nie ma jednak niezawodnego sposobu na zabez-
pieczenie przed włamaniem, dlatego nie ułatwiajmy 
pracy złodziejowi.

Aby móc spokojnie i beztrosko wypoczywać – 
ubezpiecz swoje mieszkanie. 
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c o  N o w E G o  N a  o s i E D L a c H 

Lato już w pełni ........

Pracom remontowym na osiedlach sprzyja pogoda. 
Spółdzielnia kontynuuje realizację zadań wynikają-
cych z planu remontów między innymi:

·	 osiedle Szpitalna – Ogrodowa, trwają prace zwią-
zane z remontami balkonów, a na budynku przy  
ul. Szpitalnej 26 prowadzony jest remont dachu. 
·	 na osiedlu Piłsudskiego wykonane zostały prace 
remontowe pomieszczeń gospodarczych (śmietniki). 
Już wyremontowane wyglądają jak poniżej:

PzU ŻyciE sa

W czerwcu br. do skrzynek oddawczych dostarcza-
ne były informacje PZU o GRUPOWYM UBEZPIE-
CZENIU NA ŻYCIE. Jest to propozycja modyfikacji 
aktualnie funkcjonującego ubezpieczenia w stosunku 
do osób już ubezpieczonych oraz możliwość przy-
stąpienia dla osób nie ubezpieczonych. Osoby, które 
posiadają indywidualne ubezpieczenie w PZU mają 
możliwość przystąpienia do korzystniejszej formy 
grupowego ubezpieczenia. 

Do wyboru są dwa pakiety, które obejmują:
1) ubezpieczenie podstawowe, leczenie szpitalne,  

 ciężkie choroby, leczenie specjalistyczne, 
 operacje chirurgiczne ze składką 52,50 zł,
2) ubezpieczenie podstawowe, leczenie szpitalne  

 ze składką 32,50 zł.
Składki ubezpieczeń wnoszone są wraz z opłatą 

za mieszkanie.
Do ubezpieczenia podstawowego można przy-

stąpić bez okresu karencji składając deklarację do 
22.08.2011 r. 

Szczegóły oferty zostały zawarte w piśmie infor-
macyjnym PZU Życie S.A. dostarczonym do każdego 
mieszkania. 

Zachęcamy do skorzystania z powyższej propozy-
cji. Deklarację przystąpienia można podpisać w dziale 
czynszów pokój 24 natomiast dodatkowe informacje 
uzyskać pod numerem telefonu.32 265-10-22 wew. 30.

Dział czynszów

Ponadto wykonywane są remonty schodów wej-
ściowych do budynków zgodnie z planem remontów. 
Zakończony został remont dachu budynku przy ul. 
35-Lecia PRL 11 oraz przy ul. Składkowskiego 2 i 10. 
·	 na osiedlu Musiała trwają prace przy remoncie dro-
gi dojazdowej do budynków przy ul. Dehnelów 4, 6, 8

Zakończono remont dachu na budynku przy  
ul. Dehnelów 9, a w budynku przy ul. Dehnelów 11 
prace remontowe jeszcze trwają. Również w lipcu zo-
stanie wyremontowany dach budynku przy ul. 21-Li-
stopada 18.  
·	 na osiedlu Dziekana kontynuowane są prace re-
montowe tarasów i balkonów. 
Zakończono remont dachu na budynku przy  
ul. Norwida 4 oraz na os Dziekana 2. 
W budynku przy ul. Norwida 12 D wymieniono okna 
na klatce schodowej. Informujemy mieszkańców 
budynku przy ul. Norwida 17, że w lipcu rozpocznie 
się tam remont dachu.
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ZNOWU POŻAR
W pierwszych dniach czerwca w budynku przy ul. Ogrodowa 8- prawdopodobnie wskutek celowego zapró-

szenia ognia - wybuchł pożar. Zniszczeniu uległy piwnice oraz instalacja elektryczna w związku z czym miesz-
kańcy pozbawieni byli dopływu energii elektrycznej. Usunięcie skutków pożaru wiąże się z dużymi nakładami 
finansowymi. Pożar uszkodził instalację oświetleniową piwnic oraz piony WLZ. Przewidywane koszty usunię-
cia skutków pożaru sięgają 50.000,00zł. Sporo istotnych i oczekiwanych prac remontowych mogłoby być za tę 
kwotę wykonanych, a w efekcie ulegnie ograniczenie rzeczowego planu remontów.

Wobec powyższego należy zwracać baczną uwagę aby drzwi wejściowe do piwnicy były każdorazowo zamy-
kane uniemożliwiając wejścia osób niepowołanych. 

DRODZy MiesZkAńcy OsieDlA DZiekANA

Chcielibyśmy zawiadomić, ze na Naszym Osiedlu 
jest przeprowadzania w tej chwili przez opiekunów 
kotów akcja sterylizacji i kastracji kotów wolno- 
żyjących, celem zapobiegania ich dalszego rozmnaża-
nia się oraz przepełnienia na osiedlu. Akcja ta potrwa 
przez okres najbliższych kilku tygodni.

bardzo prosimy

o nie przeganianie kotów z miejsc w których się ak-
tualnie znajdują ( nie ułatwia to ich złapania, jeżeli kot 
zmienia miejsce cała akcja zaczyna się od nowa)

o nie przeszkadzanie w łapaniu kotów ( w pobliżu 
łapania musi być cisza)

cO Z kOtAMi?
Na osiedlu Dziekana wolno żyjącymi kotami opie-

kuje się coraz liczniejsza grupa osób. Los tych zwierząt 
nie jest im obojętny, chcieliby oni utrzymać populację 
dzikich kotów w dobrym stanie zdrowotnym i aby nie 
stwarzały one zagrożenia dla otoczenia. Dzikie koty 
były na osiedlu od zawsze, a mieszkańcy od dawna 
interweniowali z powodu występujących uciążliwości 
(zanieczyszczenia, zapach, itp.)

Administracja w takich przypadkach najczęściej 
zleca dezynfekcję, przeprowadza rozmowy z miesz-
kańcami lub pisemnie przypomina mieszkańcom za-
sady utrzymania zwierząt w siedliskach ludzi. Tym 
razem opiekunowie kotów spotkali się w Administra-
cji i omówili propozycje działań w celu zmniejszenia 
populacji kotów i poprawy ich stanu zdrowia. Opieku-
nowie- społecznicy opracowali skierowany do miesz-
kańców apel z prośbą o jego umieszczenie na łamach 
Biuletynu, co niniejszym czynimy.

o nie wpuszczanie ich do piwnicy
o nie karmienie kotów ( łatwiej zwabić głodnego 

kota do klatki – łapki)
PROSIMY o zabranie lub nie wypuszczanie na 

czas akcji kotów domowych wychodzących jeżeli są 
one NIEKASTROWANE jak i KASTROWANE 
wiemy jakie są koty wolno – żyjące na naszym Osie-
dlu, więc prosimy NIE PODRZUCAĆ domowych 
kotów celem wykastrowania, bo taka akcja nie zosta-
nie podjęta przez karmiciela. 

AKCJA STERYLIZACJI oraz KASTRACJI 
obejmuje tylko i wyłącznie KOTY WOLNO – BY-
TUJĄCE I JEST WSPIERANA PRZEZ FUNDA-
CJĘ ORAZ LUDZI OPIEKUJĄCYCH się KOTA-
MI NA OSIEDLU.

Sterylizacja i kastracja kotów ma na celu także po-
móc Nam MIESZKAŃCOM żyć w zgodzie z kotami 
na Osiedlu.

Po sterylizacji kotów!!!
ich liczba na osiedlu już się nie zwiększy w sposób 

nie kontrolowany co pomoże nam zapanować nad ich 
liczbą oraz zaoszczędzi im niepotrzebnego cierpienia-
koty i kotki nie będą znaczyć terenu ( zniknie nieprzy-
jemny zapach ) zniknie hałas który koty powodują  
w czasie rui kotek

 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosi-

my zgłaszać się do Opiekunów kotów – wolno żyją-
cych, lub pracowników administracji.

Bardzo dziękujemy za poświęcenia nam chwili 
uwagi. 

DZień MAtki W sDk „ODeON”

27 maja w SDK „Odeon” obchodziliśmy jedno  
z najpiękniejszych świąt w kalendarzu – Dzień Matki. 

W ramach imprezy zaprezentowały się sekcje dzia-
łające przy „Odeonie” - sekcja wokalna, taneczna, 
gitarowa. Ponadto mogliśmy obejrzeć wystawę prac 
wykonanych w ramach zajęć z plastyki i rękodzieła. 

Przybyłe mamy były bardzo zadowolone i wzruszone 
oryginalnym prezentem od swoich pociech.

Partnerami Dnia Matki były: PKO BP  
o/Czeladź, Świątynia Urody w Czeladzi, Świat Herbat 
Oxalis Polska.
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DZień DZieckA W sDk „ODeON”
Święto naszych podopiecznych w tym roku obcho-

dziliśmy wyjątkowo hucznie. Pierwszą imprezą był 
Bal dla Najmłodszych, który odbył się 31-go maja. 
w ramach zajęć Kreatywny Świat Malucha Były tań-
ce, zabawy, piękne stroje. Nie zabrakło słodkiego po-
częstunku dla każdego z uczestników. 

3 czerwca, na dziedzińcu przed „Odeonem”, odbył 
się festyn z okazji Dnia Dziecka. W ramach programu 
artystycznego zaprezentowali się instruktorzy „Ode-
onu” oraz sekcje w nim działające. Poza tradycyjnymi 
występami artystycznymi mogliśmy zobaczyć kaba-
ret działający przy SDK. Dzieci uczestniczyły w za-
bawach i konkursach, za które otrzymywały drobne 
nagrody. Marcin Adamczyk, plastyk współpracujący 
z „Odeonem” malował dzieciom twarze we wszystkie 
wzory i kolory, jakie sobie tylko wymyśliły. 

Przy okazji festynu prezentowało się Powiatowe 
Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szkoła przedsta-
wiała swoją ofertę – w namiotach uczennice czesały 
wszystkich chętnych, malowały paznokcie etc. 

Mogliśmy także obejrzeć prezentacje tancerzy Ślą-
skiej Szkoły Tańca – Kingi Salwik i Szymona Hara-
zim. Od września 2011 w SDK „Odeon” rozpocznie 
się nabór dzieci do nowej sekcji tanecznej, prowadzo-

il viaggio con l’arte
Mistrzowskie Warsztaty Wokalne 

prowadzone przez Wiesława Ochmana  
10-12.06.2011 r.

W ramach projektu Il viaggio con l’arte w dniach 
10,11,12.06.2011 r. w Spółdzielczym Domu Kultury 
„Odeon” w Czeladzi odbyły się warsztaty wokalne, 
prowadzone przez światowej sławy śpiewaka Wie-
sława Ochmana. Pianista towarzyszący – korepetytor 
Opery Śląskiej w Bytomiu Halina Mansarlińska. 

Do udziału w projekcie zaproszono studentów Aka-
demii Muzycznych. 

Otwarcie projektu odbyło się w Pałacu Saturna 
w Czeladzi. Wtedy też Kierownik SDK „Odeon” 
Agata Biesiadecka przedstawiła wszystkim obecnym 
sylwetkę Wiesława Ochaman, a Mistrz wygłosił wy-
kład inauguracyjny przeplatany zabawnymi anegdo-
tami. 

Warsztaty zakończyła uroczysta Gala, która od-
była 12 czerwca się w Sali Teatralnej SDK „Odeon” 
w Czeladzi. W Gali wzięli udział wszyscy uczestnicy 
warsztatów, a całość poprowadził Wiesław Ochman. 
Artystom akompaniowała Halina Mansarlińska. 

nej przez wyżej wspomnianych tancerzy. 
Nie można zapomnieć o pięknym prezencie, jaki 

„Odeon” dostał od dzieci z zespołów tanecznych 
„Błysk” i „Błysk Mini” – w czasie imprezy zaśpie-
wały piosenkę ułożoną specjalnie dla „Odeonu”  
i o „Odeonie”. 

Ciastkarnia „Jubilatka” z Czeladzi, ul. Mysłowicka 
36, ufundowała dla dzieci słodki poczęstunek. 

Festyn odbył się w ramach programu profilaktyki 
uzależnień i był współfinansowany przez Wydział Po-
lityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź. 

Partnerem Dnia Dziecka z SDK „Odeon” był Bank 
PKO BP, który przy okazji imprezy prezentował swo-
ją ofertę.

Podczas przerwy w Gali goście zostali zaproszenie 
do Galerii „Odeonu”, gdzie mogli obejrzeć obrazy 
malowane przez samego Mistrza.

Śpiew, rysunek i malarstwo są bowiem cenionymi 
w świecie pasjami tego znaczącego dla kultury pol-
skiej śpiewaka. 

Jako cel projektu uznano promocję sztuki wokal-
nej na najwyższym poziomie, wykreowanie cieka-
wego projektu kulturalnego, umożliwienie młodym 
adeptom sztuki wokalnej kontaktu z Mistrzem oraz 
promowanie dorobku SDK „Odeon” i Czeladzi w re-
gionie i Polsce.
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30 maja SDK „Odeon” oraz świetlice osiedlowe 
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej zorganizo-
wali jednodniową wycieczkę do Krakowa dla dzieci 
z Czeladzi. 

Wycieczka odbyła się w ramach programu 
profilaktyki uzależnień realizowanego w świe-
tlicach osiedlowych „Omega”, „Pinokio” 
i „Krasnal Raczek” Czeladzkiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej i  była finansowana przez Wydział Poli-
tyki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź.  
Do Krakowa wraz z kadrą SDK „Odeon” pojecha-
li podopieczni świetlic i tancerki zespołów „Błysk” 
i „Błysk Mini” działających przy „Odeonie”.

Poza tradycyjnym zwiedzaniem architektury Kra-
kowa dzieci odwiedziły Dzienny Ośrodek Socjote-
rapii „Na Długiej”, gdzie poznały zasady funkcjono-
wania placówki, a także uczestniczyły w zajęciach 
organizowanych w pracowniach Ośrodka.

Zespoły taneczne „Błysk” i „Błysk Mini” zaprezen-
towały się wychowawcom i wychowankom placówki 

w ramach zareklamowania zajęć odbywających się 
w „Odeonie”.

WyciecZkA DO kRAkOWA W RAMAcH PROGRAMU PROFilAktyki UZAleŻNień
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aKcja LaTo 2011 z sDK oDEoN
DaTa GoDziNa zajĘcia oDPŁaTNoŚĆ za

UczEsTNicTwo MiEjscE

1 sierpnia
poniedziałek 9.00 wakacje w skansenie wPKiw w chorzowie

(zabawy i konkursy) 5 zł sDK „odeon”

2sierpnia 
wtorek 9.00 Kąpielisko Pogoria i- gry i zabawy plażowe  6 zł sDK „odeon”

3 sierpnia 
środa 9.00 basen Pszczelnik - zabawy ruchowe 2 zł sDK „odeon”

4 sierpnia 
czwartek 9.00 wycieczka w beskidy

wędrówka szlakiem na „Kozią Górkę” 8 zł sDK „odeon”

5 sierpnia 
piątek 9.00 aqua Park „Nemo” Dąbrowa Górnicza 10 zł sDK „odeon”

8 sierpnia
poniedziałek 9.00 wakacje w skansenie wPKiw w chorzowie

(zabawy i konkursy) 5 zł sDK „odeon”

9 sierpnia
wtorek 9.00

Kąpielisko Pogoria i
- gry i zabawy plażowe, konkurs rzeźby w 

piasku
 6 zł sDK „odeon”

10 sierpnia
środa 9.00 basen Pszczelnik - zabawy ruchowe 2 zł sDK „odeon”

11 sierpnia
czwartek 9.00 aqua Park „Nemo” Dąbrowa Górnicza 10 zł sDK „odeon”

12 sierpnia
piątek 9.00 Leśniczówka-Świerklaniec

(zabawy w szukanie ukrytych skarbów) 8 zł sDK „odeon”

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 2011” !
zaPisy i iNforMacjE: oD 28 LiPca w GoDz. 9.00 -15.00
sDK „oDEoN”, UL. szPiTaLNa 9, czELaDź, TEL. 0/32 265-39-91

orGaNizaTorzy

W  opublikowanym 24.06 br. ogłoszeniu w sprawie 
taryf wydanym przez ZIK Czeladź na podstawie art. 
24 ust 8 i 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ukazały się obo-
wiązujące w Czeladzi od 1 lipca br. ceny wody i ście-
ków. Z taryfy wynikają następujące ceny i opłaty :

- cena za wodę 4,42 zł za 1 m3 - cena netto,
- cena za ścieki 7,86 zł za 1 m3 - cena netto. 
Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza 

się podatek od towarów i usług w wysokości 8 %.
W okresie do 30 czerwca 2011 r. do cen taryfowych 

obowiązywała dopłata z budżetu miasta w efekcie cze-
go końcowa kwota obciążająca budżety spółdzielców 
wynosiła 12,45 zł/m3 wody i ścieków łącznie.

Z posiadanych informacji wynika że opracowana 
nowa taryfa nie różniąca się od poprzednio obowią-
zującej, została dostarczona Burmistrzowi Miasta na-
tomiast nie została przedstawiona Radzie Miejskiej, 
w której kompetencji jest podjęcie uchwały o dopłacie 

ile ZAPŁAciMy ZA WODĘ i Ścieki PO 1 liPcA ?

z budżetu miasta, by i tak już wysoka opłata zachowana 
była w dotychczasowym wymiarze. 

W sytuacji gdyby nie wprowadzono dopłaty do cen 
wody i ścieków na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
to ZIK Czeladź obciążać będzie Spółdzielnię kwotą 
13,26 brutto za każdy 1 m3 (wody wraz ze ściekami)

Ważny w tej kwestii jest stan budżetu gminy i możli-
wości stosowanych dotychczas dopłat do wody na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej. Czy Pani Burmistrz 
uwzględni fakt, iż dostawca wody zamknął wynik roku 
obrachunkowego kwotą dodatnią około 1 miliona zło-
tych? Z zainteresowaniem czekać będziemy na dalszy 
rozwój wydarzeń w tej jakże istotnej sprawie. 

kORektA DOstAWy ciePŁA W 2011 r.

Przed Walnym Zgromadzeniem Czeladzkiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej (7.06.2011r.) w celu zachęcenia 
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członków naszej Spółdzielni do udziału w zebraniu na 
osiedlach pojawiły się ulotki (?) w których oprócz za-
proszenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu poda-
no kilka nie sprawdzonych informacji, dających mylne 
wyobrażenie o pracy Zarządu Spółdzielni. Jedną z nich 
było zdanie:

„ Coraz wyższe koszty podgrzewu wody i c.o. moż-
na to zmniejszyć przez obniżenie mocy zamówionej, 
niestety Zarząd tego nie robi, ponieważ naruszałby in-
teresy PECU”

Gdyby autor tej informacji dla lokatorów w odpo-
wiednich służbach Spółdzielni zadał stosowne pytanie, 
otrzymałby odpowiedź oraz miałby wgląd w odpo-
wiednie dokumenty.

Zgodnie z umownym terminem możliwości skory-
gowania zapotrzebowania mocy cieplnej w PEC Dą-
browa Górnicza przed 30 kwietnia br. Spółdzielnia 
przesłała dostawcy zestawienia korygowanego zapo-
trzebowania na ilość ciepła dla budynków mieszkal-
nych i pawilonów handlowych. Wnioskowana zmiana 
nastąpiła głównie z przyczyn przeprowadzenia termo-
modernizacji budynków przy ul. Szpitalnej 32 i 36 oraz 
Tuwima 13-17.

Dodatkowymi pracami uzasadniającymi obniżenie 

Zakończenie sezonu kulturalnego 2010/11
20 czerwca w SDK „Odeon” w Czeladzi odbyło się uroczyste Zakończenie Sezonu Kulturalnego 2010/2011. Licz-

nie zebrani goście mogli oglądać występy sekcji artystycznych działających przy „Odeonie”. Następnie instruktorzy 
zajęć wraz z Kierownik SDK „Odeon” Agatą Biesiadecką wręczyli dyplomy wszystkim swoim podopiecznym.

W sezonie kulturalnym 2010/2011 W SDK „Odeon” działało aż 15 sekcji. Od stycznia 2011 r., odbyło się 
łącznie prawie 50 imprez.

Dziękujemy zarówno wszystkim uczestnikom zajęć, jak i bywalcom wydarzeń kulturalnych.
Życzymy udanych wakacji i zapraszamy w przyszłym sezonie kulturalnym!!!

zapotrzebowania są m.in. 
- sukcesywne docieplanie stropodachów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwi wejściowych,
- docieplanie wnęk balkonowych, spoinowanie 

szczelin, 
- naprawa i wymiana izolacji na instalacji c.o. 
Dystrybutor ciepła otrzymał w wersji tabelarycznej 

stosowne wyliczenia na nadchodzący sezon 2011/2012 
z podaniem danych co do ilości zamawianych MW 
(megawatów).

Po wymianie korespondencji PEC przyjął do roz-
liczeń od 1.09.2011 r. zgłoszone przez Spółdzielnię 
zmniejszenia wielkości zamówionych mocy cieplnych.

Przypominamy zainteresowanym że zamawiana 
przez odbiorcę moc cieplna jest to największa moc 
cieplna jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach 
obliczeniowych, która dla tego obiektu jest niezbędna 
do zapewnienia :

- pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatyw-
nej temperatury,

- utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody 
użytkowej,

- prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
OBSERWATOR

jaKiE wNiosKi Po waLNyM zGroMaDzENiU?
Walne Zgromadzenie Czeladzkiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w dniu 7.06.2011 r.w wyniku głosowania jawnego 
przyjęło następujące wnioski:
wniosek nr 1 - Lokatorzy osiedla Ogrodowa
Prosimy o indywidualne rozliczanie bloków z remontów, 
chodzi o wymianę nowych drzwi wejściowych do bloków, 
okien na klatce schodowej i balkonów.

wniosek nr 2 - Lokatorzy osiedla Ogrodowa
Prosimy o regularne koszenie trawy , ponieważ trawa pyli 
i wytwarza alergeny.

wniosek nr 3 - Osowski Bogdan
Wnoszę o wnikliwe przeanalizowanie zasadności utrzy-
mywania pseudo-zieleńców na osiedlu Piłsudskiego, gdzie 
prace pielęgnacyjne ograniczają się do koszenia zielska od 
30 lat nie nawożono wytrawionej gleby, nie dosiewano tra-
wy.  Zamiast bezzasadnego pozornego utrzymywania tych-
że terenów zielonych wnoszę o budowę w tych miejscach, 
wybranych zdroworozsądkowo miejsc parkingowych.

wniosek nr 4 - Osowski Bogdan
Wnoszę o ponowne rozpatrzenie sposobu naliczania opłat 

za zużycie energii elektrycznej w piwnicach i na klatkach 
schodowych , jako niezgodne i nieprawidłowe.
Nadmieniam, że na mój wniosek dotyczący tego zagadnie-
nia została podjeta uchwała przez ZPCZ w 2009 r. unieważ-
niająca Uchwałę Rady Nadzorczej SM. 

wniosek nr 5 - Łazarz Józef
Zobowiązać Zarząd do zintensyfikowania działań w celu 
zdjęcia acekolu i docieplenia budynków na osiedlu Piłsud-
skiego.

wniosek nr 6 - Dziurski Krzysztof
Zgłaszam wniosek zrobienia parkingu kosztem zieleni przy 
ulicy Spacerowej.

wniosek nr 7- Żak Jadwiga
Wnoszę o budowę na Osiedlu Dziekana barierek do ćwi-
czeń, takich jak podciąganie, pompki, itp. dla zamieszkałej 
tam młodzieży.
Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27.06.2011 r. po 
zapoznaniu się z treścią powyższych wniosków zobowią-
zała Zarząd do bieżącego informowania o sposobie ich re-
alizacji. 
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oGŁoszENia DrobNE
·	 RESTAURACJA	SIÓDEMKA	7	-	już	otwarta.	Zapraszamy	od	1000	do	2200	na	pyszne	śnia-

dania,	obiady	domowe,	kolacje
·	 Sprzedam	mieszkanie	2	pokojowe	na	os.	Dziekana	o	pow.	50,20m2.	
	 Tel.	600 767 720,	32	2045249.
·	 Sprzedam	M-3	własnościowe,	46,00m2	na	ul.	Norwida.	Tel.	660 042 830.
·	 Garaż	na	os.	Dziekana	kupię.	Tel.	535 900 405,	509 943 486.
·	 Zamienię	mieszkanie	własnościowe	M-3	(38,00m2,	parter)	na	os.	Musiała	na	podobne	(pie-

tro)	w	Czeladzi	lub	okolicy.Tel.	609 406 607.
·	 Usługi	koparko-ładowarką	FERMEC.	Tel.	609 974 683,	32 262	83	49.
·	 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,	nagrywa-

nie	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.
·	 Rzeczoznawca	majątkowy,	wycena	nieruchomości,	działek,	budynków	i	mieszkań	.	
	 Tel.	660519714
·	 Skup	samochodów	AUTOSKUP.	Tel.	505 125 450
·	 Przeprowadzki.	Tel.	518 670 369.
Czeladzka	Spółdzielnia	Mieszkaniowa	posiada	do	wynajęcia	niżej	wymienione	lokale	użytkowe:
-	ul.	35	Lecia	PRL	1a	–	pow.	40,00m2,
-	ul.	35	Lecia	PRL	1a	–	pow.	12,50m2,
-	ul.	35	Lecia	PRL	1a	–	pow.	33,35m2,
-	ul.	35	Lecia	PRL	1a	–	pow.	305,30m2	(od	1.08.2011r.)
-	ul.	Szpitalna	9a	–	pow.	61,10m2,
-	ul.	Szpitalna	9	–	pow.	12,20m2,
-	ul.	Dehnelów	35	–	pow.	38,00m2,
-	ul.	Orzeszkowej	–	pow.	67,90m2	(od	1.10.2011r)
Osoby	zainteresowane	wynajęciem	lokalu	mogą	zasięgnąć	informacji	w	sekcji	członkowsko-lo-
kalowej	pod	nr	telefonu	32 265	10	22	w.	33	lub	osobiście	w	siedzibie	Spółdzielni	przy	ul.	Kom-
batantów	4,	pokój	nr	28.

Podziękowanie dla kierownika administracji os. Mu-
siała p. Barbary Różyckiej, dla Straży Pożarnej, siostry  
i szwagra Leontyny i Jerzego Korszeń, oraz sąsiadów  
z klatki przy ulicy Skłodowskiej 29 za zorganizowanie 
szybkiej pomocy dla dwójki małych dzieci.

Elżbieta Kobińska

Kontynuując wdrażanie kompleksowego programu 
termomodernizacji budynków wielorodzinnych w dniach 
2 i 3 czerwca br. Zarząd Spółdzielni zorganizował kolej-
ne  spotkania z mieszkańcami nieruchomości zlokalizo-
wanych przy ul. Dehnelów 4, 6, 8 ul. Miłej 8 i 10 i ul. 21  
Listopada 18 . Wytypowanie tych nieruchomości budyn-
kowych do przedstawienia założeń programu termomo-
dernizacji nie było przypadkowe. Trzy wieżowce przy  
ul. Dehnelów posiadają już ocieplone ściany szczytowe 
od strony północnej. Po kilku latach mieszkańcy nie tylko 
odczuwają korzystny efekt docieplenia ale coraz częściej 
pytają o plany dokończenia pełnego zakresu termomo-
dernizacji. Z kolei budynki przy ul. Miłej 8 i 10 posiadają 
wykonane pod koniec lat 80 docieplenie, ale istniejący 
stan techniczny wymusza podjęcie prac remontowych 
elewacji  . Z kolei budynek przy ul. 21 Listopada 18 wy-
kazuje bardzo wysoki poziom energochłonności, a płyty 
acekolu odpadają.

Na zorganizowanych spotkaniach uczestniczący 
mieszkańcy z uwagą zapoznali się z propozycjami przy-
stąpienia do realizacji prac termomodernizacyjnych któ-
rych realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem kredytu 
bankowego, uzupełniającego własne środki funduszu 
remontowego tych nieruchomości. Istotnym elementem 
konstruowania warunków pozyskania kredytu i jego 
spłaty jest okoliczność że to Czeladzka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa będzie gwarantem spłaty kredytu i nie 
przewiduje się hipotecznego obciążenia na kredytowa-
nych budynkach. A korekta takich zabezpieczeń nie jest 
odległa. „Dopychana kolanem” w Sejmie  przez posłów 
PO nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych zakładająca m.in. tworzenie z mocy prawa w miej-
sce nieruchomości budynkowych spółdzielni wspólnot 
mieszkaniowych, uniemożliwi występowanie w imieniu 
członków spółdzielni o środki finansowe nie tylko z ban-
ków oferujących tzw. premię termomodernizacyjną  ob-
niżającą koszty kredytu ale i o pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
z korzystnym oprocentowaniem.  

Nowelizacja ustawy jeśli nie w tym roku przed wybo-
rami , to po przewidywanym zwycięstwie obecnej koali-
cji sejmowej wprowadzi postulowane zmiany. Ciekawe 
że to nie ruch oddolny społeczny spółdzielców ale inicja-
tywa wąskiej grupy parlamentarnej pod kierunkiem po-
słanki fanatyczki tak na oślep prze do zmian ustawowych.

Propozycja sfinansowania realizacji termomoderniza-
cji wytypowanych budynków jeszcze w bieżącym roku 
zakłada,  po przeprowadzonej symulacji finansowej, że 
podobnie jak w ocieplonych w roku 2010 budynkach 
osiedla „Stare Dziekana” i na przełomie roku 2010/2011 

OstAtNi Akt sPÓŁDZielcZeJ teRMOMODeRNiZAcJi ?
budynkach przy ul. Szpitalnej 32 i 36 oraz przy ul. Tuwi-
ma 13-17 poziom obciążenia finansowego mógłby być 
określony na poziomie 0,70 zł / m kw. mieszkania przez 
okres spłaty kredytu tj. przez 10 lat.

Po dwóch sezonach grzewczych (2011/2012 
i 2012/2013) po zmianie zapotrzebowania ciepła dla tych 
budynków nastąpi ocena ekonomicznych  rezultatów 
przedsięwzięcia oraz ewentualna weryfikacja obowią-
zujących zasad spłaty w pozostałym okresie rozliczenio-
wym.

Nie zapominając o pozostałych nieruchomościach 
w naszych spółdzielczych zasobach pod koniec wakacji 
mieszkańcy kolejnych nieruchomości otrzymają podob-
ną ankietę jak lokatorzy w/w nieruchomości z propozy-
cją rozważenia przystąpienia do programu termomoder-
nizacji. Jego kontynuacja, pod innym niż spółdzielczym 
szyldem, zajmie zainteresowanym i przyszłym zarządom 
wspólnot co najmniej 2-3 lata. Warto o tym pomyśleć już 
dziś. Apelujemy do członków naszej Spółdzielni – nie 
dajcie się zwieść lansowanemu ostatnio hasłu : 

„Dziś spółdzielcze piekło – jutro rajska wspólnota”. 
ZARZĄD SPÓŁDZIELNI





601 458 342

mieszkania@czsm.czeladz.pl 


