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TERMOMODERNIZACJE BUDYNKÓW

W I kwartale 2019 r. zakończone zostały termomodernizacje
budynków na dwóch osiedlach: Ogrodowa (8 budynków)
i Piłsudskiego (5 budynków), a już na początku II kwartału br.
rozpoczęte zostały prace na budynku przy ulicy os. Dziekana
1 (Administracja nr 4), i prace te zostaną ukończone we wrześniu br. Również na os. Ogrodowa został przekazany teren
wykonawcy prac remontowych w celu wykonania termomodernizacji dwóch budynków (wieżowców) przy ul. Szpitalnej
21 i 23. W ramach prac termomodernizacyjnych będą wykonane m.in. prace dotyczące demontażu płyt acekolowych
oraz wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, izolacji
przeciwwilgociowej, opaski z kostki brukowej wokół budynku
czy wymiana obróbek blacharskich.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO GRUNTU ZABUDOWANEGO NA CELE
MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TEGO GRUNTU.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz, U, tekst jednolity z 2019r. poz.916), stanowi kolejny etap trwającej od 30 lat
transformacji ustrojowej w zakresie gospodarowania gruntami, a w szczególności gruntami przeznaczonymi pod budownictwo
mieszkaniowe. Ustawa ta ma istotne znaczenie zwłaszcza dla spółdzielni mieszkaniowych, albowiem większość terenów zajętych
dotychczas pod budownictwo mieszkaniowe, znajdowało się w użytkowaniu wieczystym. Prawo to jednak, w przeciwieństwie
do prawa własności, poza samymi obciążeniami podatkowymi z tytułu podatku od nieruchomości, rodziło także obowiązek
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uiszczania rocznych opłat za użytkowanie wieczyste. Nie trzeba dodawać, że obciążenia te wpływały bezpośrednio również na
wysokość opłat mieszkaniowych. Zgodnie z art.1 ust.1 ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo przekształceniu w prawo własności tych gruntów. Niestety, ustawa ta nałożyła
także na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek „zapłaty” za dobrodziejstwo posiadania prawa własności gruntów. Wykonując
postanowienia wskazanej wyżej ustawy, uchwałą nr IV/52/2018 z dnia z dnia 19 grudnia 2018r. Rada Miejska w Czeladzi określiła
stawki procentowej bonifikaty m.in. 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia zostanie wniesiona
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. W kolejnych latach bonifikata z tytułu jednorazowej spłaty ulegać będzie zmniejszeniu proporcjonalnie, by ostatecznie w szóstym roku po przekształceniu osiągnąć jedynie 10%. Rada Nadzorcza Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi, chcąc wykorzystać najwyższą stawkę bonifikaty w wysokości 60%, w dniu 26.08.2019 r. podjęła stosowne uchwały w sprawie dokonania przez Spółdzielnię w 2019r. jednorazowych opłat przekształceniowych. Tak więc
aktualnie podjęte przez Radę Nadzorczą uchwały, obejmujące jednorazową spłatę, gwarantować będą przewidzianą w uchwale
Rady Miejskiej w Czeladzi bonifikatę w wysokości 60% opłat przekształceniowych. Działania te powodują, że opłaty przekształceniowe wnoszone przez Spółdzielnie będą relatywnie niższe, co w konsekwencji pozwoli ograniczyć, wynikający stąd, wzrost
opłat mieszkaniowych.

CENTRALNE OGRZEWANIE
Nieuchronnie zbliża się okres jesienny, a więc i rozpoczęcie sezonu grzewczego 2019/2020. Po zakończeniu poprzedniego sezonu grzewczego rozpoczęły się remonty związane m.in. z wymianą grzejników przez właścicieli mieszkań bowiem
najlepszym czasem na wymianę grzejników jest okres letni. Przypominamy ponownie o konieczności powiadomienia administracji o zamiarze wykonywania remontu w mieszkaniu, zwłaszcza jeśli dotyczy to instalacji centralnego ogrzewania.
Grzejniki są integralną częścią instalacji grzewczej budynku. Ich wymiana wymaga zgody właściciela budynku (zarządcy:
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Należy ściśle zastosować się do zaleceń wydanych przez inspektora nadzoru (dotyczy m.in. rodzaju i mocy grzejnika). Przypominamy, że podczas prowadzenia robót instalacyjnych nie wolno zdejmować
zamontowanego na grzejniku podzielnika kosztów lub doprowadzić do jego uszkodzenia. Natomiast po zakończeniu robót
należy zgłosić się do Administracji w celu odbioru wykonanych prac oraz do Sekcji Rozliczeń i Analizy Mediów celem zgłoszenia przełożenia podzielnika ciepła. Rozliczenie centralnego ogrzewania za sezon grzewczy 2018/2019 jest realizowane
zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów i ustalania opłat za centralne ogrzewanie” i użytkownik lokalu otrzyma je
do 15 października br. W zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej od wielu lat rozliczenie centralnego ogrzewania odbywa się przy zastosowaniu podzielników kosztów ciepła. Wyjątek stanowią nieliczne budynki mieszkalne, w których właściciele mieszkań zdecydowali się na rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania do powierzchni użytkowej. Ze
wstępnie przygotowanej analizy przez Sekcję Rozliczeń i Analizy Mediów, właściciele mieszkań tych budynków otrzymają
zwroty za miniony sezon grzewczy.

UWAŻAJMY NA OSZUSTÓW
Ostatnio na terenie naszych osiedli pojawiały się ponownie osoby oferujące usługi remontowe w mieszkaniach w zakresie
m.in. wymiany drzwi wejściowych do mieszkań, okien, urządzeń gazowych itp. Zdarza się także, że pod pozorem oferowania różnych towarów osoby wchodzące do mieszkania dokonują kradzieży wykorzystując chwilową nieuwagę właściciela
mieszkania.
Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa apeluje o ostrożność i rozważne korzystanie z wszelkiego rodzaju ofert.

DEWASTACJE I WANDALIZM
Zarząd Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz pracownicy dokładają wszelkich starań, aby Nasze Osiedla
spełniały nie tylko swoją podstawową, mieszkalną funkcję. Dbamy o czystość oraz o otoczenie i jest to jednym
z priorytetów Spółdzielni. Za wygląd Naszych Osiedli odpowiedzialni są nie tylko Zarządzający i pracownicy, bo
jest to nasze wspólne dobro, za które wspólnie odpowiadamy mniej lub bardziej bezpośrednio.
Niestety częste dewastacje i akty wandalizmu na osiedlach nie należą do rzadkości. Najczęstszymi przypadkami dewastacji w zasobach Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej są zniszczone windy osobowe, wybite szyby
w drzwiach w korytarzach klatek schodowych oraz w drzwiach wejściowych do budynków, dewastacje klamek
i różnego rodzaju uchwytów, dewastacje placów zabaw, ławek i koszy na śmieci, boksów śmietnikowych - czyli
wszystkich możliwych elementów wyposażenia, które można wyrwać, rozbić i zniszczyć.
Trudno zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Jaką przyjemności ma sprawca, gdy niszczy mienie wspólne? Rzadko
zdarza się by ktokolwiek reagował gdy jest świadkiem wandalizmu, a brak reakcji daje przyzwolenie na swobodę
niszczenia naszego wspólnego mienia. Za zniszczone mienie płacimy wszyscy solidarnie. Reasumując: odpowiadamy solidarnie, płacimy wszyscy razem za zniszczone mienie.
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Ostatnim spektakularnym aktem wandalizmu i dewastacji był pożar nowego śmietnika zlokalizowanego na os.
Piłsudskiego przy ul. Składkowskiego. Sprawca pożaru nie tylko naraził na straty nas wszystkich, ale spowodował
realne zagrożenie dla właścicieli pojazdów na parkingu, jak również dla właścicieli garaży.

Remonty w CzSm
ADMINISTRACJA NR 1
OSIEDLE OGRODOWA
• Ogrodowa 4, 6, 8
Zakończenie termomodernizacji budynków wraz z pracami
towarzyszącymi
• Ogrodowa 8b/7-97
Wymiana pionu instalacji kanalizacji sanitarnej
• Ogrodowa 8B
Wymiana odcinka instalacji kanalizacji deszczowej
• Ogrodowa 8/89
Montaż nasady kominowej Turbowent fi 400
• Ogrodowa 8
Refundacja wymiany 4 szt. okien
• Szpitalna 13, 15, 17
Zakończenie termomodernizacji budynków wraz z pracami
towarzyszącymi
• Szpitalna 15b/9, 12, 14, 16
Wymiana instalacji wody ciepłej i zimnej w pionie łazienkowym
• Szpitalna 13b/15
Montaż nasady kominowej Turbowent fi 400
• Szpitalna 13a/3
Montaż nasady kominowej Turbowent fi 400
• Szpitalna 17
Refundacja wymiany 5 szt. okien
• Ogrodowa 10, 14, 16, 18
Montaż poręczy w zejściach do piwnic
• Ogrodowa 16
Refundacja wymiany 5 szt. okien
• Szpitalna 23
Wymiana 2 sz.t drzwi aluminiowych zewnętrznych
• Szpitalna 23
Montaż 2 szt. kołpaków nasad kominowych
• Szpitalna 23/9-129
Wymiana rur instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji w pionie kuchennym
• Ogrodowa 22 B
Regulacja wpustu ulicznego przed wejściem do klatki schodowej
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• Ogrodowa 22
Refundacja wymiany 4 szt. okien
• Szpitalna 25, 27, 29, 31, 33
Montaż poręczy w zejściach do piwnic
• Szpitalna 29
Modernizacja instalacji elektrycznej obwodu administracyjnego
• Szpitalna 25B/16
Montaż nasady kominowej
• Spółdzielcza 11-13		
Zakończenie termomodernizacji budynków wraz z pracami
towarzyszącymi;
Remont podestów przed wejściami do budynku
• Szpitalna 32A		
Wymiana zaworu podpionowego wraz z wymianą odcinka
poziomu zimnej wody
• Miasta Auby 2, 4, 6, 8, 10, 12
Wymiana zaworów podpionowych zimnej wody
• Miasta Auby 12/61, 62
Montaż 2 szt. kołpaków nasad kominowych
• Miasta Auby 2		
Refundacja wymiany 4 szt. okien
• Miasta Auby 4		
Refundacja wymiany 5 szt. okien
• Tuwima 13/2, 5, 8		
Wymiana instalacji w pionie kuchenno-łazienkowym
• Szpitalna 26			
Refundacja wymiany 1 szt. okna
Mienie do wspólnego korzystania
• Ogrodowa 22
Wykonanie remontu nawierzchni z kostki betonowej
• Ogrodowa 8
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowo-betonowej
• Szpitalna 29
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowo-betonowej
• Ogrodowa 20
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowo-betonowej

ADMINISTRACJA NR 2
OSIEDLE PIŁSUDSKIEGO
• Składkowskiego 2, 4, 6
Zakończenie prac termomodernizacyjnych; Regulacja instalacji c.o. po zakończonej termomodernizacji
• Składkowskiego 10		
Wymiana odcinka pionu kanalizacyjnego w piwnicy
• Składkowskiego 16, 18
Zakończenie prac termomodernizacyjnych;
Regulacja instalacji c.o. po zakończonej termomodernizacji
• Składkowskiego 17b/13, 16, 19, 22		
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad (w trakcie)
• Składkowskiego 17b/14, 17, 26, 23
Remont balkonów wraz z wymianą balustrad (w trakcie)
• Składkowskiego 24
Mechaniczne przymocowanie oraz uszczelnienie blach
dylatacyjnych; Pionowe i poziome doszczelnienie płyt
elewacyjnych (ściana szczytowa); Wymiana odcinka pionu
kanalizacyjnego w piwnicy
• Składkowskiego 13
Naprawa uszkodzonych blach dylatacji
• Składkowskiego 22
Doszczelnienie płyt elewacyjnych
• Niepodległości 2, 3, 4, 5, 7
Zmiana nazwy ulicy na elewacjach budynków
• Niepodległości 2b
Naprawa posadzki w suszarni
• Niepodległości 10, 12
Montaż tablic z nową nazwą ulicy

• Niepodległości 10a
Montaż nowej nasady kominowej
• Niepodległości 14, 16, 18
Montaż tablic z nową nazwą ulicy
• Niepodległości 16b		
Doszczelnienie płyt elewacyjnych – ściana szczytowa
• Niepodległości 18b		
Montaż nowej nasady kominowej
• Niepodległości 18a		
Uszczelnienie obróbek blacharskich między płytami elewacyjnymi
• Niepodległości 20, 22
Montaż tablic z nową nazwą ulicy
• Niepodległości 22		
Naprawa zerwanej elewacji budynku (po silnych wiatrach)
• Niepodległości 24		
Doszczelnienie płyt elewacyjnych oraz obróbek blacharskich
• Niepodległości 11, 24
Montaż tablic z nową nazwą ulicy;
Naprawa zejścia do boksu na śmieci
• Niepodległości 11
Wymiana nawierzchni asfaltowej (chodnik przed budynkiem)
Mienie do wspólnego korzystania
• Osiedle
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
• Niepodległości 16-18
Wymiana osłon na słupk

ADMINISTRACJA NR 3
OSIEDLE SATURN
• Dehnelów 4/3-53; 4/5-55
Wymiana pionów wod.-kan. (łazienka)
• Dehnelów 4/3-53; 8/2a-47
Wymiana pionów wod.-kan. (kuchnia)
• Dehnelów 4, 8
Naprawa tynków na elewacjach
• Powstańców 1/47, 50, 53, 56, 59, piwnica
Wymiana pionu wod.-kan. (kuchnia+piwnica)
• Dehnelów 23/2, 5, 8, 11, 14
Wymiana pionu wod.-kan. (łazienka)
• Dehnelów 23/1, 4, 7, 10, 13
Wymiana pionu wod.-kan. (łazienka)
• Powstańców Śl 1/60
Montaż nasady kominowej Strażak
• Powstańców Śl. 1, 3, 5, 7
Wymiana zaworów podpionowych na instalacji gazowej
• Skłodowskiej 19/61, 64, 67, 70, 73
Remont balkonów
• Skłodowskiej 5
Remont schodów wejściowych
• Skłodowskiej 8
Remont balustrad schodowych zewnętrznych
• Skłodowskiej 29/18, 21, 24, 27, 30
Wymiana pionu wod.-kan. (łazienka)
• Skłodowskiej 11/3, 1/62
Montaż nasady kominowej Turbowent fi 400mm
• Skłodowskiej 31/43; 13/17, 20, 23, 26, 29
Remont balkonów
• Powstańców Śl.15
Remont schodów wejściowych

• Skłodowskiej 43/63, 66, 69, 72, 75
Wymiana pionu wod.-kan. (kuchnia)
• Powstańców Śl.11, 13, 15
Wymiana poziomu inst. wodnej
• Powstańców Śl. 13, 15; Skłodowskiej 43		
Wymiana zaworów podpionowych na instal. gazowej;
Ekspertyza ornitologiczna i chipterologiczna
• Skłodowskiej 35		
Docieplenie ściany szczytowej budynku
• Powstańców Śl. 12 i 18
Remont schodów wejściowych
• Powstańców Śl. 28, 30, 32
Wymiana poziomu inst. wodnej
• Powstańców Śl. 28/17
Wymiana odcinka pionu wod.-kan. (łazienka)
• Powstańców Śl. 6/38		
Montaż nasady Turbowent fi 400mm
• Powstańców Śl. 30/42, 28/26, 30/38		
Usunięcie awarii na pionie instalacji gazowej
• Powstańców Śl. 6-8, 20-22
Docieplenie szczelin dylatacyjnych
• Powstańców Śl. 28/18, 21, 24, 27, 30
Wymiana pionu wod.-kan. (kuchnia)
• Powstańców Śl. 22/32, 35, 38, 41, 44
Remont balkonów
• Powstańców Śl. 4		
Malowanie klatki schodowej
• Powstańców Śl. 18/3, 6, 9, 12, 15
Wymiana pionu wod.-kan. (łazienka+piwnica)
• 21 Listopada 18			
Usunięcie zapadliska w chodniku

5

ADMINISTRACJA NR 4
OSIEDLE DZIEKANA
• Dziekana 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 4f
Remonty balkonów
• Dziekana 1 		
Przygotowanie dokumentacji pod termomodernizację zgodnie z opinią ornitologa; Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- dobór i regulacja zaworów podpionowych;
Termomodernizacja budynku wraz z pracami towarzyszącymi
• Dziekana 8f, 9f, 10e
Malowanie klatki schodowej i pomieszczeń wspólnych
• Dziekana 8e
Montaż najazdu na wózki;
Wymiana instalacji zw., cw. i cyrkulacji w pionie łazienkowym
mieszkań 40, 42, 44, 46, 68
• Dziekana 12a, 12b, 12c
Remont balkonów
• Spacerowa 9-11
Malowanie klatki schodowej i pomieszczeń wspólnych
• Spacerowa 5-7
Remont balkonów
• Pola 2-12
Projekt- przebudowa i ocieplenie ścian zewnętrznych
• Pola 8a
Remont tarasów
• Pola 8a, 10a
Wymiana instalacji zw., cw. i cyrkulacji w pionie mieszkań 1, 3, 5
• Orzeszkowej 18
Wymiana i uszczelnienie obróbek blacharskich w pionie mieszkania 27

• Orzeszkowej 16-20
Projekt - przebudowa i ocieplenie ścian zewnętrznych
• Orzeszkowej 16a
Wymiana instalacji zw., cw. i cyrkulacji w poziomie piwnicznym
• Norwida 19		
Wymiana poziomu łazienkowego zw.+cw.
• Norwida 21a, 21b, 21c
Przebudowa i docieplenie ściany zewnętrznej klatki schodowej
• Norwida 8a, 8b		
Docieplenie ścian budynku
• Norwida 16c
Wymiana instalacji wody zw.+cw.+cyrkulacji w pionie
• Norwida 21c
Wymiana instalacji zw.+cw.+cyrkulacji w pionie
• Norwida 12b, 12c		
Wymiana poziomu instalacji zasilania cwu.
• Norwida 12c		
Wymiana instalacji zw.+cw.+cyrkulacji w poziomie piwnicznym
• Norwida 8a		
Wymiana pionu zw.+cw.+cyrkulacji
• Norwida 21a		
Wymiana instalacji cw.+cyrkulacji w poziomie
• Norwida 6a, 6b, 6c, 6d, 6e
Docieplenie ścian budynku, Nadzór ornitologiczny
• Norwida 4a		
Wymiana pionu zw.+cw.+cyrkulacji
• Norwida 6d		
Wymiana odcinka kanalizacji w piwnicy

SDK „ODEON” ZAPRASZA NA ZAJĘCIA:
• TWÓRCZE DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE (zajęcia plastyczne dla dzieci) – środy, godz. 16.00. Zapisy
w SDK „Odeon”, nr tel. 32 265-39-91
• RZEŹBA (dzieci i młodzież) – środy, godz. 17:15. Zapisy w SDK „Odeon”, nr tel. 32 265-39-91
• AKADEMIA WRÓBELKA ELEMELKA (zajęcia taneczne dla dzieci 4-6 lat) – środy, godz. 17:00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993.
• HIP-HOP (zajęcia taneczne dla dzieci 7-10 lat) – środy, godz. 18:00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993.
• HIP-HOP (dzieci 11-15 lat) – środy, godz. 19:00. Zapisy pod nr tel. 51 3-823-993.
• ZUMBA – poniedziałki, godz. 19:00. Zapisy pod nr tel. 513-823-993.
• SENSOPLASTYKA (zajęcia dla dzieci od pół roku z rodzicami) – poniedziałki, godz. 17:00. Zapisy pod nr
tel. 693-862-534.
• WOKAL, GITARA, PIANINO, AKORDEON (zajęcia indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – zapisy pod nr tel. 693-021-780
• KLUB AKTYWNEJ MAMY – spotkania dla mam z dziećmi, czwartki, godz. 11.00
• KLUB SENIORA – według harmonogramu dostępnego w SDK „Odeon”, tel. 32 265-39-91

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH SDK „ODEON”
• 29 września, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr dla Najmłodszych, spektakl „Niezwykła misja krasnala Dobroduszka”.
Informacje o biletach w sekretariacie SDK „Odeon” od 23 września.
• 27 października, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr Dla Najmłodszych, spektakl „Wesołe Wierszowianki”. Informacje o biletach w sekretariacie SDK „Odeon” od 21 października.
• 9 listopada, godz. 16.00 – koncert Zespołu „Orfeusz” z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wejściówki do
nabycia w sekretariacie SDK „Odeon” od 4 listopada.
• 24 listopada, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr Dla Najmłodszych, spektakl „Księżniczka zaklęta w smoka”. Informacje o biletach w sekretariacie SDK „Odeon” od 18 listopada.
• 15 grudnia, godz. 16.00 – Niedzielny Teatr Dla Najmłodszych, „Spotkanie z Mikołajem”. Informacje o biletach
w sekretariacie SDK „Odeon” od 9 grudnia.
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OGŁOSZENIA

SDK ,,ODEON”
OFERUJE SALE
DO WYNAJĘCIA.
KONTAKT od
poniedziałku do piątku
w godz. 12:00-20:00,
tel. 691-800-389;
32/265-39-91

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada do wynajęcia lokale użytkowe na działalność gospodarczą.
Lokale mogą być wynajęte na działalność handlowo-usługową lub jako pomieszczenia biurowe.
Wszelkich informacji dotyczących najmu powyższych lokali można uzyskać w biurze Spółdzielni
ul. Kombatantów 4, pokój nr 27 lub telefonicznie pod nr (32) 265 - 10 - 22 wew. 33
OGŁOSZENIA DROBNE

Kupię każdy samochód – gotówka - Tel. 660 476 276
Sprzedam garaż za szpitalem - Tel. 032 265-21-46
Regulacja, naprawa okien, wymiana uszczelek
Tel. 602 314 720
Stanisław Pilarczyk ul. Korfantego 4b/45,
41-100 Siemianowice Śl.
Tel. 605167285

Przeprowadzki kompleksowe
Utylizacja zbędnych rzeczy
Tel. 32 2206427/ 531 944 531

REHABILITACJA PACJENTÓW
bóle kręgosłupa, dyskopatia, rwa kulszowa, rwa
ramienna, ostrogi piętowe,
po urazach i operacjach ortopedycznych
Tel. 509-149-828
www.centrum-fizjoterapii.com.pl

Borelioza to realne zagrożenie!
Z badań przeprowadzonych w kierunku boreliozy (testy potwierdzenia Western-Blot p/c IgG/IgM) w
Śląskich Laboratoriach Analitycznych w okresie: od 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku, aż 28% wyników
potwierdziło obecność krętków rodzaju Borrelia we krwi Pacjentów mieszkających na obszarze
działalności naszego laboratorium. Problem boreliozy w Polsce monitorowany jest przez Państwowy
Zakład Higieny. Z roku na rok obserwuje się wzrost zachorowań. Zwiększenie liczby nowych przypadków
boreliozy obserwowane jest również na podstawie bazy danych pacjentów Śląskich Laboratoriów
Analitycznych. W ostatnich latach znacznie wzrosła ilość wykonanych testów potwierdzających boreliozę a
także nastąpił wzrost wyników pozytywnych, widoczny szczególnie w ostatnich dwóch latach (uwzględniono
pacjentów wykonujących pełną diagnostykę serologiczną: test Elisa i test potwierdzenia Western Blot).
Kleszcze występowały w Polsce od zawsze, ale wraz z ocieplaniem klimatu ich liczba stale rośnie. Intensywność
rozprzestrzeniania się zakażeń jest procesem zróżnicowanym, zależnym od czynników środowiskowych i klimatycznych. Szczyt zachorowań w
cyklu rocznym obserwuje się na wiosnę i jesienią, kiedy to kleszcze poszukują żywiciela. Letnia pogoda zachęca do odpoczynku na świeżym
powietrzu. Wielu z nas jako miejsce krótkiego odpoczynku wybiera parki, lasy, łąki, przydomowe ogrody czy chociażby brzegi jezior i rzek. Miejsca
te będące oazą ciszy i spokoju stanowią jednocześnie naturalne środowisko bytowania kleszczy.
Rumień jako wyznacznik zakażenia?
Wbrew powszechnie panującej opinii, brak pojawienia się rumienia w miejscu ukąszenia, NIE jest równoznaczny z brakiem zakażenia. Faktem
jest, iż rumień wędrujący występuje w ok. 40% przypadków boreliozy. U dzieci wartość ta spada jedynie do 10%. Jest to jednak widoczny i
najbardziej charakterystyczny objaw zakażenia Boreliozą. Z tego względu w świadomości społeczeństwa błędnie urósł on do miana wyznacznika
obecności zakażenia lub jego braku.
Doświadczenia kliniczne
Przyjmijmy jednak, iż po ukąszeniu kleszcza pojawia się rumień. Ma on formę zaczerwienienia skóry w miejscu ukąszenia, a także zwiększa się
obwodowo, jednocześnie blaknąc od miejsca ukąszenia. Stadium I zakażenia rozwija się zwykle w ciągu dwóch, trzech tygodni. Pojawiają się
osłabienie, bóle mięśniowe, dreszcze oraz gorączka. Są to objawy grypopodobne. Pamiętajmy jednak, iż grypa niezwykle rzadko występuje w
okresie letnim, zatem powyższych objawów nie należy bagatelizować.
Po okresie kilku tygodni/miesięcy rozwija się stadium II zakażenia. Pojawić się mogą objawy neurologiczne: bóle głowy, sztywność karku,
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, bóle korzeniowe, porażenia nerwów obwodowych twarzy, zapalenie stawów, rzadziej
zaburzenia rytmu. Stadium III może rozwijać się nawet latami. Przybiera postać boreliozy przewlekłej. Charakterystyczne są przewlekłe
zapalenia stawów, bóle mięśni, stawów, zaburzenia neurologiczne obejmujące niedowłady, zaburzenia koncentracji, pamięci, a nawet zmiany
osobowości. We wrześniu 2019 roku Śląskie Laboratoria Analityczne przygotowały specjalną ofertę cenową na wykonanie testów w
kierunku boreliozy. Badania wykonasz w komfortowych warunkach w punktach pobrań w Czeladzi przy ul. Bytomskiej 12 (pn - pt: 6:00 - 10:00,
sb: 6:30 - 10:30), Siemianowicach Śląskich przy ul. Staszica 14 lub Będzinie przy ul. Piłsudskiego 99.
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ZaprasZamy!
pożyczki gotówkowe
kredyty konsolidacyjne
konta osobiste
konta firmowe
kredyty dla firm
leasing

Czeladź, ul. Szpitalna 9
32 265 07 01
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) pożyczki: 13.18%
(stan na 09.05.2019 r.). RRSO kredytu konsolidacyjnego: 12.12%
(stan na 09.05.2019 r.). Zastosowane w niniejszym materiale pojęcia
oznaczają zgodnie z wykazem usług reprezentatywnych: konto osobiste
– rachunek płatniczy. Alior Bank SA, ul. Łopuszańska 38D, 02-232
Warszawa. Usługi leasingu świadczone są przez Alior Leasing Sp. z o.o.

