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EKSMISJA – A prAwo do loKAlu SocJAlnEgo

	 Wystąpienie	 z	 pozwem	 do	 Sądu	 o	 eks-
misję	 lokatorów	 nie	 płacących	 czynszu,	 to	
dla	 Spółdzielni	 przykry	 obowiązek.	 Nieste-
ty	 dłużników	 przybywa,	 a	 tym	 samym	 ro-
śnie	 liczba	 osób	 z	 wyrokami	 eksmisyjnymi.		
W	wyroku	 nakazującym	opróżnienie	 lokalu	 Sąd	
orzeka	 o	 uprawnieniu	 do	 otrzymania	 lokalu	 so-
cjalnego	bądź	o	braku	takiego	uprawnienia.	Usta-
wa	 o	 ochronie	 praw	 lokatorów	 jasno	 precyzuje,	
komu	przysługuje	prawo	do	lokalu	socjalnego.
	 Obowiązek	 zapewnienia	 lokalu	 socjalnego	
osobom	w	stosunku	do	których	orzeczona	zosta-
ła	 eksmisja,	 spoczywa	 na	 gminie.	W	 przypadku	
braku	propozycji	ze	strony	gminy	w	zakresie	do-
starczania	lokali	socjalnych,	można	domagać	się	
odszkodowań.
Czy	 odszkodowanie	 od	 gminy	 rozwiązuje	 pro-
blem	zaległości	czynszowych	i	samego	dłużnika	
który	 niejednokrotnie	 przez	 całe	miesiące	 i	 lata	
nie	płaci	czynszu?
Niekoniecznie,	a	wręcz	na	pewno	problem	zostaje	
nierozwiązany.	Dłużnik	niejednokrotnie	nadal	nie	
będzie	płacił,	nie	mówiąc	już	o	zaległościach	któ-
re	powstały	przed	wydaniem	wyroku.
	 W	 naszej	 Spółdzielni	 jak	 do	 tej	 pory	 spra-
wy	 dłużników	 z	 wyrokami	 eksmisyjnymi,	
od	 kilku	 lat	 załatwiane	 są	 w	 sposób	 opty-
malnie	 najbardziej	 korzystny	 zarówno	 dla	
Spółdzielni	 jak	 i	 osób	 eksmitowanych.	 Nie	
wszyscy	 bowiem	wiedzą,	 że	 osoba	 która	 odmó-
wiła	przyjęcia	lokalu	socjalnego	od	gminy	lub	też		
w	ogóle	nie	zainteresowała	się	tym	lokalem	traci	
uprawnienia	do	lokalu	socjalnego,	co	w	praktyce	
oznacza	możliwość	wykonania	eksmisji	na	bruk.		

Nie	zdarzyło	się	jednak	aby	taka	osoba	została	zo-
stawiona	sama	sobie.	W	sytuacji	utraty	uprawnień	
do	lokalu,	 lub	gdy	osobie	z	wyrokiem	eksmisyj-
nym	lokal	socjalny	nie	przysługuje,	Spółdzielnia	
we	 własnym	 zakresie	 szuka	 i	 proponuje	 lokale	
zastępcze.	Są	to	zazwyczaj	lokale	o	niższym	stan-
dardzie,	usytuowane	w	starym	budownictwie,	bez	
c.o.	ale	z	dostępem	do	wody	i	wc.
	 W	 ten	 sposób	 w	 ciągu	 ostatnich	 mie-
sięcy	 w	 wyniku	 przeprowadzonych	 dzia-
łań	 eksmisyjnych	 (w	 jednym	 przypad-
ku	 dłużnik	 dobrowolnie	 przeniósł	 się	 wraz		
z	rodziną	do	lokalu	socjalnego)	Spółdzielnia	od-
zyskała	85.540,26zł.	należności.
	 Każdorazowo	 po	 przejęciu	 lokalu	 mieszkal-
nego,	Spółdzielnia	zleca	wykonanie	operatu	sza-
cunkowego	w	celu	określenia	wartości	rynkowej	
lokalu.	 Z	 wyliczonej	 kwoty	 następuje	 potrące-
nie	 należności	 Spółdzielni	 (zaległości	 czynszo-
we,	 odsetki,	 koszty	 komornicze	 i	 sądowe	 itp.)		
natomiast	 pozostała	 kwota	 wypłacana	 jest	 loka-
torowi.	
	 Oczywiście	 eksmisja	 to	 już	 ostateczność,	 za-
nim	Spółdzielnia	podejmie	 czynności	mające	na	
celu	wyprowadzenie	lokatora	nie	płacącego	czyn-
szu,	podejmowane	są	wcześniej	różne	inne	dzia-
łania,	 między	 innymi	 są	 proponowane	 zamiany	
mieszkań	na	mniejsze	w	zasobach	Spółdzielni	lub	
zasobach	komunalnych.	Często	jednak	osoby	za-
dłużone	nie	 są	 zainteresowane,	 ani	 zamianą,	 ani	
też	 możliwością	 przeprowadzenia	 do	 lokalu	 so-
cjalnego,	a	w	tej	sytuacji	pozostaje	już	tylko	eks-
misja.

AB

rEAlIZAcJA MIEJSc poSToJowYcH

	 Brak	wystarczającej	ilości	miejsc	parkingowych	
na	 osiedlu	 Piłsudskiego	 jest	 problemem	 oczywi-
stym.	Coraz	częściej	odzywają	się	głosy	o	potrzebie		
redukowania	 zielonych	 terenów	 wokół	 budyn-
ków	i	tworzenia	dodatkowych	miejsc	postojowych	
dla	 samochodów.	 Ma	 to	 tym	 większe	 znaczenie		

że	oprócz	trudności	w	komunikacji	osiedlowej	stan	
obecny	stanowi	zagrożenie	dla	osób	korzystających		
z	chodników	zajętych	w	znacznej	części	parkują-
cymi	samochodami.	Jaki	na	to	może	być	sposób?	
Radykalnego,	i	załatwiającego	ten	problem	nie	ma.		
Są	natomiast	przyjęte	ustalenia	co	do	poprawy	stanu		
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obecnego.	Tym	bardziej	jest	to	uzasadnione,	że	w	
przyszłym	 roku	 obowiązywać	 będą	 przepisy	 ru-
chu	drogowego	pozwalające	na	interwencje	policji		
i	straży	miejskiej	na	drogach	osiedlowych.
Doraźne	pomysły	i	działania	są	następujące:
-	 realizacja	dodatkowego	parkingu	na	80-90	miejsc		
	 pomiędzy	hydrofornią	a	terenem	parafii	
	 rzymsko-katolickiej	św.	Wojciecha	przy	
	 budowie	obwodnicy	osiedlowej,
-	 wyznaczenie	miejsc	postojowych	wzdłuż	
	 ul.	Siemianowickiej	po	przebudowie	
	 na	obwodnicę,
-	 wybudowanie	dodatkowych	określonych	
	 w	opracowanym	Studium	dogęszczenia	miejsc	
	 parkingowych	na	os.	Piłsudskiego.	

Temu	 pomysłowi	 należy	 poświęcić	 dodatkowych		
kilka	zdań.	Opracowane	Studium	przewiduje	moż-
liwość	zrealizowania	59	dodatkowych	miejsc	po-
stojowych	 w	 bliskim	 sąsiedztwie	 wytypowanych	
budynków	wielorodzinnych.
	 Podjęte	działania	pozwoliły	wyłonić	2	wykonaw-
ców	robót	których	koszt	wykonania	wynosi	ok.	2	tys.	
zł.	za	jedno	stanowisko.	Realizacja	zadania	ze	wzglę-
dów	prawno-majątkowych	może	być	finansowana	
w	ramach	funduszu	remontowego	poszczególnych		
nieruchomości	budynkowych,	a	powstałe	dodat-
kowe	miejsca	postojowe	będą	przynależne	kon-
kretnym	nieruchomościom.	Niby	proste	 i	 jasne,	

cZY To FIASKo poMYSŁu nA 
TErMoModErnIZAcJĘ BudYnKÓw 
docIEplonYcH AcEKolEM ?

	 A	 brakowało	 tak	 niewiele!	 Po	 sporzą-
dzeniu	 ekonomiczno-technicznej	 doku-
mentacji	 i	 wniosku	 o	 pożyczkę	 z	 Woje-
wódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środowiska		
i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Katowicach	 (WFO-
ŚiGW)	 zaistniały	 podstawy	 do	 konsultacji		
z	 mieszkańcami	 wytypowanych	 małych	 nie-
ruchomości	 przy	 Dziekana	 8	 i	 35	 Lecia	 PRL	
22,	 na	 typowych	 osiedlach,	 których	 elewacje		
budynkowe	 pokryte	 są	 całkowicie	 acekolem		
zawierającym	azbest.	O	ile	krytyczne	argumenty	
przybyłych	 na	 czerwcowe	 spotkania	 mieszkań-

ców	wytypowanych	 budynków	 były	 uzasadnio-
ne	 przedwakacyjnym	 okresem	 i	 zbyt	 ogólnymi	
danymi	 „biznesplanu”	 przedstawionego	 miesz-
kańcom,	 to	 zorganizowane	 ponowne	 spotkania	
konsultacyjne	we	wrześniu	br.	pozwoliły	miesz-
kańcom	 przedstawić	 pełne	 koszty	wynikające	 z	
ofertowych	kosztorysów	i	dane	co	do	wysokości	
promesy	pożyczki	z	WFOŚiGW,	która	pokrywała	
ok.	65%	planowanych	nakładów	na	termomoder-
nizację.	Pożyczka,	oprocentowana	na	3%	rocznie		
z	 możliwością	 uzyskania	 częściowego	 umorze-
nia,	 spłacana	 ratalnie	 przez	 10	 lat,	 przy	 zaan-
gażowaniu	 częściowo	 funduszu	 remontowego	
konkretnych	nieruchomości	wymagała,	przy	 ist-
niejącym	odpisie	 na	 fundusz	 remontowy	 i	 usta-
lonej	 zaliczce	 za	 dostawę	 ciepła,	 dodatkowego	

ale	przykładowo,	planowane	i	możliwe	do	reali-
zacji	dwa	zespoły	5	miejscowe	w	rejonie	budyn-
ku	 Składkowskiego	 13,	 15,	 17,	 20,	 22,	 24,	 26,	
będą	mogły	być	wykorzystywane	przez	każdego	
z	mieszkańców	tych	7	budynków	bez	znaczenia	
że	 znajdują	 się	 one	w	 pobliżu	 budynku	 np.	 20	
lub	15.
	 To	 wynika	 z	 treści	 ustawy	 o	 spółdzielniach	
mieszkaniowych	 określającej	 te	 same	 prawa	
współwłaścicieli	 jednej	nieruchomości.	Po	ocenie	
wykorzystania	w	bieżącym	roku	funduszu	remon-
towego	wyżej	wskazanej	nieruchomości	wielobu-
dynkowej,	jeszcze	w	tym	roku	zleconych	zostanie	
do	 wykonania	 9	 miejsc	 postojowych.	 Realizacja	
kolejnych	 po	 zatwierdzeniu	 planu	 remontów	 po-
szczególnych	nieruchomości	na	rok	2011.
Paradoksem	 jest	 że	 Starostwo	 Powiatowe	 może	
uzależnić	rozpoczęcie	budowy	zatok	postojowych	
od	uzyskania	przez	Spółdzielnię	zgody	na	dyspo-
nowanie	 terenem	 przez	wszystkich	mieszkańców	
dysponujących	 odrębną	 własnością	 posiadanych	
lokali	 mieszkalnych	 .	 Przy	 takiej	 interpretacji	
przepisów	w	praktyce	nie	będzie	możliwe	zreali-
zowanie	 niczego	 nowego	 na	 tym	 i	 pozostałych	
osiedlach.	 Czas	 wkrótce	 pokaże	 dokąd	 zmierza	
respektowanie	praw	do	ułamkowych	części	grun-
tów	 związanych	 z	 własnością	 odrębnych	 lokali		
w	budynkach	wielorodzinnych.

INWESTOR
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KonIEc SAMowolI nA oSIEdlAcH 

	 Do	 niedawna	 zasady	 ruchu	 drogowego	 prak-
tycznie	nie	obowiązywały	na	drogach	wewnętrz-
nych,	 więc	 na	 osiedlowych	 uliczkach	 policja		
i	 straż	 miejska	 były	 bezsilne	 wobec	 kierow-
ców	 łamiących	 prawo.	 Na	 drogach	 należących		
do	 wspólnot	 czy	 spółdzielni	 mieszkaniowych	
kierowcy	mogli	bezkarnie	parkować	pod	budyn-
kami,	 jeździć	 pod	prąd	 czy	nie	 używać	 świateł.	
Dotychczas	 odpowiedzialność	 za	 niestosowanie	
przepisów	 ponosili	 użytkownicy	 dróg	 publicz-
nych	oraz	dróg	niepublicznych	wyraźnie	oznako-
wanych	jako	strefy	zamieszkania	(tak	jak	ostatnio	
od	października	br.	na	osiedlu	Ogrodowa).	
	 Sytuacja	 zmieniła	 się	 od	 4	 września	 br.	 od	
dnia,	kiedy	zaczęła	obowiązywać	znowelizowa-
na	ustawa	–	Prawo	o	ruchu	drogowym	z	22	lipca	
2010	r.	Objęła	ona	przepisami	kodeksu	drogowe-
go	 także	 drogi	 wewnętrzne	 (podobnie	 jak	 drogi		
publiczne	i	strefy	zamieszkania)	o	ile	ustanowiono	
na	nich	strefy	ruchu.	
	 Nowe	 przepisy	 nie	 działają	 jednak	 automa-
tycznie	 i	 trzeba	 spełnić	 kilka	 warunków,	 aby	

na	 drodze	 wewnętrznej	 obowiązywały	 zasa-
dy	 ruchu	 drogowego.	 Przede	 wszystkim	 ulica	
musi	zostać	uznana	za	tzw.	strefę	ruchu.	W	myśl	
nowelizacji,	 zarządcy	 takich	 dróg	 lub	 właści-
ciele	 terenu	 –	 np.	 spółdzielnie	 czy	 wspólnoty	
–	 mogą	 utworzyć	 taką	 strefę,	 ponosząc	 koszty	
oznakowania.	 Można	 też	 będzie	 ustawiać	 inne	
znaki	 drogowe,	 np.	 ograniczające	 prędkość	
czy	 wyznaczające	 miejsca	 postojowe,	 zgodnie		
z	 ustawą	 i	 przepisami	 wykonawczymi.	 Do	 za-
rządcy,	właściciela	terenu,	na	którym	obowiązu-
je	strefa	 ruchu	należy	również	utrzymanie	dróg	
i	 zarządzanie	 nimi,	 natomiast	 egzekwowaniem	
przepisów	 porządkowych	 w	 ruchu	 drogowym	
zajmie	się	policja	i	straż	miejska.
	 Fragment artykułu Danuty Gąsiorowskiej 
zamieszczonego w miesięczniku „Wspólnota 
Mieszkaniowa” nr 10/2010

obciążenia	finansowego	na	poziomie	1,01	zł	/m2	
mieszkania	w	budynku	przy	ul.	35	Lecia	PRL	22	
i	 1,16	 zł	 /m2	mieszkania	w	 budynku	 na	 osiedlu	
Dziekana	8.
Dodatkową	 zachętą	 w	 podjęciu	 ryzyka	 spłaty	
było	 zwolnienie	 budynków	 z	 obciążenia	 hipo-
teką	 zabezpieczającą	 spłatę	 pożyczki.	 Wobec	
obowiązujących	 przepisów	 ustawy	 o	 spółdziel-
niach	 mieszkaniowych	 wymagających	 akcep-
towania	 dodatkowych	 składników	 opłaty	 za	
mieszkanie	 przez	 członków	 i	 właścicieli	 lokali	
(a	przynajmniej	ich	większości)	wyjaśniający	na	
spotkaniach	wszelkie	aspekty	planowanej	termo-
modernizacji	 członkowie	 Zarządu	 Spółdzielni	
zaproponowali	tygodniowy	termin	na	przemyśle-
nia	 i	zadeklarowanie	woli	przystąpienia	do	prac	
dociepleniowych	 likwidujących	 acekol	 z	 azbe-
stem.	Zarówno	na	spotkaniach	jak	i	w	złożonych	
oświadczeniach	 liczne	 były	 głosy	 akceptujące	
plan	 termomodernizacji	 podkreślające	 walory		

finansowe	takich	działań.	Jednak	w	podsumowa-
niu	głosów	„za	i	przeciw”	przeważyły	te	na	nie.		
Wobec	ryzyka	spłaty	pożyczek	rzędu	setek	tysię-
cy	złotych	Zarząd,	przy	odczuwalnym	zdziwieniu	
przedstawicieli	WFOŚiGW,	odstąpił	od	dalszych	
starań	o	preferencyjną	pożyczkę.
	 I	 na	 tym	można	 by	 zakończyć	 krótką	 relację		
z	nieudanych	pertraktacji	sygnalizując,	że	w	tym	
samym	 czasie	 uzgadniane	warunki	 pożyczki	 na	
docieplenie	 budynków	 przy	 ul.	 Szpitalnej	 i	Tu-
wima	kończą	się	sukcesem,	a	prace	termomoder-
nizacyjne	idą	pełną	parą.	Można,	chcąc	pominąć	
rolę	 członka	 Rady	 Nadzorczej	 aktywnie	 nama-
wiającego	 sąsiadów	 by	 nie	 podejmować	 ryzyka	
wykonania	i	spłaty	termomodernizacji	a	działania	
takie	podjąć	jako	samodzielna	wspólnota	miesz-
kaniowa,	 stanowiąca	 wzorcowy	 przykład	 dla		
innych	mieszkańców	spółdzielczych	budynków.

OBSERWATOR
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w	 Czeladzi	 oraz	 Zespół	 Szkół	 Specjalnych	 nr	 4		
w	Sosnowcu.	Wtedy	też,	Dyrektor	ZSS	w	Czeladzi	
Danuta	Żak,	oraz	Sekretarz	Miasta	Czeladź	Dorota	
Bąk	w	imieniu	Burmistrza	Marka	Mrozowskiego,	
dziękowały	 wszystkim	 osobom	 o	 wielkich	 ser-
cach,	 które	pomagają	niepełnosprawnym	w	 trud-
nych	zmaganiach	z	codziennością.	
	 Licznie	 zgromadzeni	 goście	 mogli	 zakupić	
drobny	upominek	na	kiermaszu	prac	plastycznych	
przygotowanym	przez	ZSS	w	Czeladzi,	ZSS	nr	4	w	
Sosnowcu	oraz	Środowiskowy	Dom	Samopomocy	
dla	Osób	z	Zaburzeniami	Psychicznymi	„Ostoja”		
a	 następnie	 obejrzeć	 wystawę	 haftu	 Stanisławy	
Bieni,	 podopiecznej	 Stowarzyszenia	 na	 Rzecz	
Osób	Niepełnosprawnych	„Familia”.
	 Na	zakończenie	goście	udali	się	na	poczęstunek	
przygotowany	przez	uczniów	Zasadniczej	Szkoły		
Zawodowej	przy	ZSS	w	Czeladzi

50 – lecie Polskiego ZwiąZku eme-
rytów, rencistów i inwalidów  
w cZeladZi oraZ 25 - lecie ZesPołu 
muZycZno-wokalnego „orfeusZ”

	 22	października	w	Spółdzielczym	Domu	Kultury	
	 „Odeon”	w	Czeladzi	świętowaliśmy	25	-	lecie	
	 zespołu	wokalno-muzycznego	„Orfeusz”	
	 oraz	50	–	lecie	Polskiego	Związku	Emerytów,	
	 Rencistów	i	Inwalidów	w	Czeladzi.	
	 Uroczystość	 poprowadziły	 Prezes	 PZERiI		
w	Czeladzi	Danuta	Kawka	oraz	Prezes	Klubu	Ro-
dów	Czeladzkich	–	Danuta	Walczak.	Wśród	licznie	
przybyłych	gościliśmy	Burmistrza	Miasta	Czeladź	
Marka	 Mrozowskiego,	 Z-cę	 Burmistrza	 Miasta	
Czeladź	 Annę	 Ślagórską,	 Senatora	 RP	 Zbignie-
wa	 Szaleńca,	 Przewodniczącego	 Rady	 Miejskiej		
w	Czeladzi	Sławomira	Święcha.	
	 Gratulacjom	 i	 życzeniom	 nie	 było	 końca.	Całą	
uroczystość	 uświetnił	 występ	 zespołu	 „Orfeusz”,	
podczas	którego	mogliśmy	usłyszeć	m.in.	przepięk-
ne	wykonanie	 utworu	Edyty	Geppert	 „Och,	 życie	
kocham	cię	nad	życie”	przez	Elżbietę	Szwej	przy	
akompaniamencie	Jana	Grząby.	
	 Nam	pozostaje	życzyć	zarówno	„Orfeuszowi”	jak		
i	PZERiI	w	Czeladzi,	kolejnych	owocnych	lat	dzia-
łalności	i	zaprosić	wszystkich	na	koncerty	zespołu	
„Orfeusz”	odbywające	się	w	SDK	„Odeon”.

Kalendarz imprez SdK „odeon”
22.11.2010	 r.	 (środa)	 godz.	 11.00	 i	 12.00	 –	
Mała	 Akademia	 Jazzu	 –	 audycja	 muzycz-
na	 pt.	 ,,Viva	 Flamenco”.	 Muzyka,	 którą	 usły-
szymy	 podczas	 tej	 audycji	 jest	 połączeniem	
tradycyjnego	 flamenco	 z	 kultura	 indyjską,	 arab-
ską	 oraz	 jazzem.	 Spotkanie	 poprowadzi	 mistrz		
gitary	 flamenco,	 sitaru	 oraz	 innych	 egotycznych	
instrumentów,	leader	zespołu	Indialucia	oraz	Viva	
Flamenco	-	Michał	Czechowski.	Wstęp	–	2	zł
26.11.2010	 r.	 (piątek)	 godz.	 18.00	 –	 wernisaż	
fotografii	Stanisława	Michalskiego	„Przemijanie”	
połączony	z	pokazem	multimedialnym	oraz	kon-
certem	Kwartetu	Jorgi
3.12.2010	 r.	 (piątek)	 godz.	 18.00	 –	 obchody	 5	
–	 lecia	 istnienia	 zespołów	 tanecznych	 „Błysk”		
i	„Błysk	Mini”	działających	przy	SDK	„Odeon”
5.12.2010	r.	(niedziela)	godz.	16.00	-	Niedzielny	Teatr	
dla	Najmłodszych.	Spektakl	pt.	„Zimowe	igraszki”		
w	wykonaniu	Teatru	„Skrzat”	z	Krakowa	połączo-
ny	z	wizytą	Świętego	Mikołaja.	Wstęp	6	zł
8.12.2010	 r.	 (środa)	 godz.	 11.00	 i	 12.00	 –	Mała	
Akademia	Jazzu	–	audycja	muzyczna	pt.	,,Od	go-
spel	do	soulu”.	Podczas	audycji	dowiemy	się	m.in.	
jak	 niewolnictwo	 wpłynęło	 na	 powstanie	 gatun-
ków	muzycznych,	które	stanowią	niezaprzeczalny	
fundament	 całej	współczesnej	muzyki	 rozrywko-
wej	 i	 jazzowej.	Audycję	poprowadzi	 jedna	z	naj-
lepszych	wokalistek	blues&gospel	–	Ewa	Bednarz.	
Wstęp	–	2	zł

nIEdZIElnY KABArETon w SdK „odEon”
W	niedzielne	popołudnie,	24	października,	w	Spół-
dzielczym	Domu	Kultury	„Odeon”	w	Czeladzi	miało	
miejsce	kolejne	spotkanie	z	cyklu	Niedzielnego	Ka-
baretonu.	Tym	razem	gościliśmy	kabaret	Noł	Nejm		
z	Rybnika.	Publiczność	dopisała	i	nie	ma	co	ukrywać	
wszyscy	się	świetnie	bawili.	Artyści	również	byli	za-
dowoleni	z	występu	w	tak	kameralnych	warunkach,	
które	pozwoliły	na	świetny	kontakt	z	widzem.	
Niedzielny	Kabareton	był	współfinansowany	przez	
Urząd	Miasta	Czeladź
	MIEJSKI dZIEŃ oSÓB nIEpEŁnoSprAwnYcH
	 Tegoroczny	 Miejski	 Dzień	 Osób	 Niepełno-
sprawnych	świętowaliśmy	27	października	w	SDK	
„Odeon”	w	Czeladzi.	
	 Uroczystość	 rozpoczął	 program	 artystyczny	
przygotowany	 przez	 Zespół	 Szkół	 Specjalnych	
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co SŁYcHAĆ nA oSIEdlAcH

	 Poniżej	 przedstawiamy	 informacje	 z	 osiedli,		
dotyczące	między	innymi	realizacji	planu	remon-
tów	z	2010r.	oraz	propozycje	do	przygotowywane-
go	planu	remontów	na	2011r.	

adm. 3 osiedle musiała

	 Przyjęty	 na	 2010	 rok	 plan	 remontów	 dla	 po-
szczególnych	nieruchomości	został	w	zdecydowa-
nej	części	zrealizowany.
Trwają	prace	związane	z:
-	 wymianą	okien	na	biegu	schodowym	
	 przy	Powstańców	Śl.	22	oraz	28,	
-		 remontem	schodów	wejściowych	do	klatek	
	 przy	Skłodowskiej	12	i	14,
-		 wykonaniem	zamknięć	pomieszczeń	
	 gospodarczych	(	śmietników	)	
	 przy	Powstańców	Śl.	2-8,	

nowInY, nowInY

Śmieci w dysPoZycJi gmin

	 Gospodarka	 odpadami	 zostanie	 przekaza-
na	 we	 władanie	 gmin	 i	 to	 one	 będą	 uchwalały	
wysokość	opłat	 za	wywóz	 śmieci	od	właścicie-
li	domów	czy	posesji	bez	pytania	mieszkańców	
o	 zgodę	 w	 gminnym	 referendum	 –	 przewidu-
je	 projekt	 Ministerstwa	 Środowiska,	 dotyczą-
cy	 nowelizacji	 ustawy	 o	 utrzymaniu	 czystości		
i	 porządku	 w	 gminach.	 Zdaniem	 projektodaw-
ców	 gminy	 sobie	 lepiej	 poradzą	 ze	 śmieciami		
i	sprawią,	że	odpadki	będą	utylizowane	zgodnie	
z	prawem.

Pełnomocnictwo

	 Kwestia	 dopuszczenia	 pełnomocnika	 do	
głosowania	 w	 imieniu	 członka	 wspólno-
ty	 mieszkaniowej	 na	 zebraniu	 wspólnoty	
została	 odmiennie	 uregulowana	 przez	 pra-
wo	 aniżeli	 w	 ustawie	 –	 Prawo	 spółdzielcze		
w	zakresie	głosowania	członka	na	walnym	zgro-

madzeniu	 spółdzielni.	 Ten	 ostatni	 akt	 prawny	
ustanawia	 wprost	 w	 art.	 36	 par.	 1,	 że	 członek	
spółdzielni	 może	 brać	 udział	 w	 walnym	 zgro-
madzeniu	 tylko	 osobiście,	 a	 co	 za	 tym	 idzie		
–	 ze	 względu	 na	 brak	 przepisów	 szczególnych	
–	nie	dopuszcza	się	głosowania	przy	udziale	peł-
nomocnika.	 Oczywistym	 wyjątkiem	 są	 osoby	
prawne	(na	przykład	spółki	prawa	handlowego)

sPosóB na malowanie klatek

 Mieszkańcy	 kolejnych	 kondygnacji	 budynku	
przy	Dehnelów	4	zwracają	się	do	Spółdzielni	
o	 zakup	 materiałów	 koniecznych	 do	 pomalo-
wania	 klatki	 schodowej	 i	 holu,	 we	 własnym	
zakresie	 deklarując	 wykonanie	 prac	 związa-
nych	z	odnowieniem	klatki	schodowej.	Pozwala		
to	znacząco	skrócić	oczekiwanie	na	zlecenie	pro-
fesjonalnej	 firmie	 wykonania	 reperacji	 tynków		
i	malowania	klatek	schodowych.	
	 W	 taki	 sposób	 również	mieszkańcy	budynku	
przy	Miłej	10	odnowili	klatkę	schodową	
w	ubiegłym	roku.

	 26-32,	9-15,	Skłodowskiej	21-25,	Miłej	8	i	10,	
	 oraz	remont	pomieszczenia	gospodarczego	
	 przy	Skłodowskiej	10-18,
-		 wymianą	drzwi	wejściowych	
	 przy	ul.	Górniczej	19	
	 i	38,	oraz	Powstańców	Śl.	3	i	7,
-		 wymianą	instalacji	elektrycznej	
	 przy	Powstańców	Śl.	24,
-		 przeglądem	instalacji	gazowej	w	mieszkaniach	
	 oraz	wykonaniem	prób	szczelności	pionów	
		 i	poziomów	w	piwnicach,
-		 remontem	kominów	na	budynku	
	 przy	Dehnelów	29-33.
	 W	 najbliższym	 czasie	 zostanie	 wykona-
ne	 docieplenie	 szczelin	 dylatacyjnych	 przy	
Powstańców	 Śl.	 14-16,	 Skłodowskiej	 37-39,	
wymiana	 instalacji	 elektrycznej	 przy	 Skłodow-
skiej	 35,	 malowanie	 klatek	 przy	 Powstańców	
Śl.	 32,	 rozpoczną	 się	 również	 prace	 związane		
z	remontem	nawierzchni	drogi	dojazdowej	do	bu-
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AdM. 4 oSIEdlE dZIEKAnA	

wykonano:

-		 wymianę	stolarki	w	lokalach	mieszkalnych:	
	 4	adresy	–	9	okien,
-		 remont	pokrycia	dachowego:	Dziekana	2	j,	k;	
	 Dziekana	5	c,	d,	e,
-		 remont	obróbek	blacharskich	ogniomurów	
	 i	kominów:	Dziekana	4,	Dziekana	12,	
	 Norwida	2	c,d,e,	Norwida	12,
-		 remont	konstrukcji	zadaszeń	schodów	
	 wejściowych:	Norwida	2,	4	–	6	szt.	
	 Norwida	14,	16,	17,	19,	21	-	8	szt.

AdM. 2 oSIEdlE pIŁSudSKIEgo

Realizacja	planu	remontów	w	2010	roku	na	Osie-
dlu	Piłsudskiego

1.		Wymiana	okien	w	mieszkaniach	lokatorskich	
		 wg	rejestru.
2.		Remonty	kapitalne	dachów	budynków	przy	
		 ul.	Składkowskiego	15ABC	
	 oraz	ul.35	Lecia	PRL	5AB.
3.		Remont	balustrad	balkonowych	w	budynkach	
		 ul.	Składkowskiego	17AB	
	 i	ul.35	Lecia	PRL	11AB.
4.	Remont	kapitalny	złącza	kablowego	
		 ul.	35	Lecia	PRL	22D
5.	Montaż	nasad	kominowych	ONK	

dynków	przy	Dehnelów	4,6,8.

	 W	dniach	26	i	28	października	bieżącego	roku	
przeprowadzone	zostały	coroczne	przeglądy	osie-
dla	 i	 budynków	przy	 udziale	 administracji,	 bran-
żowych	inspektorów	nadzoru	oraz	przedstawicieli	
Rady	Nadzorczej,	będące	podstawą	do	sporządze-
nia	propozycji	do	planu	remontów	dla	poszczegól-
nych	nieruchomości	na	2011rok.

	 Poza	 pracami	 remontowymi	 wynikającymi		
z	 przepisów	 prawa	 budowlanego,	 zachodzi	 ko-
nieczność	wykonania	między	innymi:
-		 wymiany	aluminiowej	instalacji	elektrycznej	
	 w	36	klatkach,
-		 remontów	instalacji	odgromowej	według	

	 protokołów	6	budynków,
-		 wymiany	okien	na	biegach	schodowych,
-		 remontów	schodów	wejściowych	do	klatek,
-		 remontów	dachów,	kominów	oraz	obróbek	
	 blacharskich	pasów	podrynnowych,	
	 nadrynnowych	i	rynien,
-		 malowania	klatek	schodowych,
-		 przekładki	chodników	wzdłuż	budynków	i	dojść	
	 do	klatek,
-		 wymiany	starych	urządzeń	zabawowych.
	 Powyższe	prace	będą	ujmowane	w	planach	re-
montów	poszczególnych	nieruchomości	
i	 realizowane	 sukcesywnie,	w	miarę	posiadanych		
środków	finansowych.

Kierownik Administracji

	 wg	opinii	firmy	kominiarskiej	w	ilości	6	szt
6.	Wymiana	drzwi	wejściowych	do	budynków	
		 w	ilości	28	szt.
7.	Usuwanie	zawilgoceń	ścian	zewnętrznych,	
		 uzupełnienie	izolacji	(wg	opinii	inspektora	
	 nadzoru).
8.	Wymiana	pionów	i	poziomów	instalacji	zimnej	
	 wody,	ciepłej	wody	i	cyrkulacji.

w trakcie realizacji
1.	Wykonanie	pomiarów	ochronnych	gniazd	wty-
kowych	oraz	stanu	izolacji	przewodów	w	lokalach	
mieszkalnych	i	klatkach	schodowych.
2.	Wykonanie	prób	szczelności	instalacji	gazowych		
	 w	mieszkaniach	(	piony	i	poziomy).
3.	Docieplenie	loggii	balkonowych	wg	rejestru.

Kierownik Administracji

-		 malowanie	klatek	schodowych	i	części	
	 wspólnych	nieruchomości:	
	 Dziekana	5	–	3	klatki,	Dziekana	6	–	2	klatki	
	 w	trakcie,	Spacerowa	7,	Spacerowa	11
-		 remont	chodników,	dróg,	dojść	do	klatek	
	 schodowych:	Dziekana	2	b,	c,	e,	
	 Norwida	6	a,	b,	c	Dziekana	8	chodnik	,
	 Dziekana	10	a,b,g	-	chodnik,	Norwida	8,10	
	 częściowy	remont	nawierzchni
-		 wymianę	drzwi	zewnętrznych:	
	 Dziekana	10	a,	f	;	11	e,	f
-		 roboty	remontowe	instalacyjne:	wykonano	
	 instalację	odgromową	Dziekana	1f,	g	
-		 roboty	remontowe	instalacji	wodociągowych	–	
	 Dziekana	1	e;2	f	;	Dziekana	9	b,	e,	g;	
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-		 roboty	remontowe	instalacji	wentylacyjnych	
	 -	Dziekana	2	f-	w	trakcie,
-		 roboty	remontowe	instalacji	elektrycznych:
	 wymiana	tablic	podpionowych	na	klatkach	
	 schodowych	wraz	z	zabezpieczeniami	
	 Dziekana	4	a,	b,	wykonanie	połączeń	
	 wyrównawczych	Norwida	16,17
-		 roboty	remontowe	instalacji	c.o.:	wymiana	
	 zaworów	podpionowych:	Dziekana	10	c,	d,	
	 Dziekana	8	b,	Dziekana	7	c,	d,	Dziekana	3	b,
-		 montaż	automatycznych	odpowietrzników:	
	 Dziekana	5
-		 pomiary	stanu	izolacji	i	skuteczności	zerowania:	
	 Dziekana,	Norwida,	Pola,	Orzeszkowej	
	 –	w	trakcie	wykonania
-		 remont	balkonów	(	balustrad	)	
	 Dziekana	1-	4	szt;	Dziekana	3-1	szt,	
	 Dziekana	7-9	szt,	Dziekana	8	-2	szt,	
	 Dziekana	10-	1	szt,	Pola	–	3	szt,	
	 Orzeszkowej-1	szt;	27	stycznia	34,	36-6	szt,
-		 remont	obróbek	blacharskich	balkonów:	
	 Norwida	2-	2szt,	Norwida	8
-		 roboty	remontowe	na	elewacjach:	spoinowanie	
	 szczelin	Norwida	21,	miejscowe	uszczelnianie	
	 Norwida	12,	14,	16,
-		 remont	schodów	wejściowych:	
	 Dziekana	5e,	Dziekana	10f
-		 roboty	drogowe:	wybudowano	zatokę	
	 postojową	8	miejsc	Dziekana	7,	1	miejsce	
	 dla	osoby	niepełnosprawnej	Dziekana	8,	
	 Dziekana	11	–	8	miejsc,
-		 remont	elementów	małej	architektury:	
	 wygrodzenie	placu	zabaw	-	w	trakcie
-		 remont	tarasów:	Pola,	Orzeszkowej	
	 –	w	trakcie,
-	 wybudowano	pomieszczenie	gospodarcze	
	 –	śmietnik	przy	ul.	Spacerowej.

do wykonania pozostało:

-	malowanie	piwnic:	Dziekana	3,4
-	malowanie	klatek	:Dziekana	6	-3	klatki;	
	 Spacerowa	17	–	1	klatka,	
	 27	Stycznia	20	do	30-2	klatki
-		 wymiana	pionów	wodociągowych:	
	 Dziekana	7-	2	piony

-		 wykonanie	wygrodzenia	placu	zabaw	
	 -Dziekana	9
-		 remont	drzwi	wejściowych	do	klatek	
	 schodowych	27	Stycznia	14-36	
	 i	Spacerowa	5-15.

	
wykonano inne nie przewidziane prace 
remontowe

-	 remont	obróbek	blacharskich	lub	naprawę	
	 miejscową	na	dachach,	docieplenie	kominów:	
	 Norwida	17;	Norwida	8	a,b,21b,	14c	,16a:	
	 Konopnickiej	4;	Dziekana	1h,i	Dziekana	5a
-	 wymiana	stolarki	na	klatkach:	
	 Dziekana	3-1	szt,	Dziekana	4	-	3szt
-	 bieżące	utrzymanie	zasobów:	rozdrobnienie	
	 i	wywóz	gałęzi,	przycinka	sanitarna	drzew
	 	–	całość	zasobów,	usunięcie	powalonych	drzew	
	 Dziekana	2c,	Spacerowa	7,	mechaniczne	
	 udrażnianie	kanałów	burzowych	-Spacerowa,	
	 Dziekana	11c,	d,	zabezpieczenia	mieszkań	przed	
	 zalewaniem	z	tarasów,	Pola	2	tarasy,	
	 Orzeszkowej	2	tarasy
-	 remont	instalacji	elektrycznych	:wymiana	
	 czujnika	światła	Nowopogońska
-	 remont	nawierzchni	dróg	(	cząstkowy	):	
	 Dziekana	11,12,	1h,	4a,g,	Dziekana	6,
	 Dziekana	7,	Dziekana	9,	Norwida	8,12
-	 roboty	remontowe	instalacji	wodociągowej:	
	 Dziekana	6	h	-2	piony

	
propozycje do planu remontów na rok 2011 
dla nieruchomości os. dziekana

kontynuacja robót

-	 remonty	pokrycia	dachowego,	obróbek	
	 blacharskich	-	Dziekana	2	częściowo,	
	 Dziekana	12,	Norwida	17,	Nowopogońska	231,	
	 27	Stycznia	20,	22,	24,	32,	34,	36
-	 malowanie	klatek	schodowych	
	 -	Dziekana	7-12	;	27Stycznia,	Spacerowa
-remonty	elementów	małej	architektury
	 -	plac	zabaw	Dziekana	7-8
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AdM. 1 oSIEdlE ogrodowA

Na	osiedlu	 trwają	 prace	 dociepleniowe	budynków	
przy	ul.	Szpitalnej	32	i	36.	Natomiast	budynek	przy		
ul.	Tuwima	13,	15,	17	jest	przygotowywany	do	wy-
konania	docieplenia.	Mamy	nadzieję	że	sprzyjająca	
aura	pozwoli	na	terminowe	zakończenie	zaplanowa-
nych	robót.

ogŁoSZEnIA droBnE

·	 Garaż	przy	ul.	Spacerowej	(obok	szkoły)	kupię.	Tel.	509 943 486	lub	32 748	7203.

·	 Kafelkowanie,	kompleksowe	remonty	łazienek,	hydraulika,	elektryka,	sufity	podwieszane.	

	 Tel.	512646314.

·	 M-4	umeblowane,	sprzęt	AGD	do	wynajęcia.	Tel.	32 265	22	06.

·	 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.

·	 MIESZKANIE	minimum	3	pokojowe	lub	dom	kupię	w	Czeladzi.	BEZ	POŚREDNIKÓW	

		 tel. 501	478 135.

·	 Pomiary	i	instalacje	elektryczne	PME	ELECTRIC.	Tel.	506 181 526,	696 473 730.	

-	 remonty	drzwi	zewnętrznych
	 -	Spacerowa,	27	Stycznia
-	 remonty	elewacji	–	spoinowanie	szczelin	
	 Norwida,	Pola,	Orzeszkowej	
-	 ocieplenie	stropów	mieszkań	nad	stacjami	
	 Trafo	-4	mieszkania	,
-		 przeglądy	instalacji	gazowych	–	kontrola	
	 szczelności	w	zasobów	-całość	osiedla

do rozwiązania- problemy

-	ze	względu	na	zły	stan	techniczny	witrolitów,	
	 liczne	spękania	szkła,	nieszczelności,	zalewanie	

	 i	wychłodzenie	klatek	schodowych	
	 przygotowywane	są	kalkulacje	na	wymianę	
	 przeszkleń	w	budynkach	przy	ulicy	Norwida

-		 rozwiązanie	problemu	parkowania	aut	w	obrębie	
	 nieruchomości	budynkowej	Dziekana	6	
	 –	wniosek	lokatorów	z	propozycją	budowy	
	 miejsc	postojowych(	nie	uwzględnionych	
	 w	projekcie	budowy	parkingów)
-	 rozwiązanie	problemu	swobodnego	wjazdu	
	 do	garaży	przy	ulicy	Orzeszkowej
-	 zagospodarowania	terenu	przy	pawilonie	
	 handlowym	MAX	w	celu	poprawienia	
	 estetyki	miejsca	.

 Kierownik Administracji





601 458 342

NZOZ „Zdrovit”
41-250  Czeladź, 
ul. 35-lecia 1A

Opieka lekarza, pielęgniarki i położnej 
w ramach umowy z NFZ.

Poradnie specjalistyczne: 
· Neurologiczna
· Reumatologiczna
· Zdrowia psychicznego
· Dermatologiczna
· Medycyny pracy - badania pracowników, 

 badania kandydatów na kierowców, 

 książeczki Sanepid

Punkt szczepień

Badania laboratoryjne (punkt pobrań), 
USG, EGK Holter-EKG, Holter ciśnieniowy

Zapraszamy od Poniedziałku do Piątku 
od 700 do 1800

Rejestracja: (32) 265-00-68


