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Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia -  z tej okazji życzymy wszystkim członkom Spółdzielni, 
mieszkańcom i ich rodzinom zdrowia, spokoju, wielu okazji do radości, wszelkiej pomyślności oraz 
sympatycznych spotkań w gronie najbliższych przy świątecznym stole. Niech te święta sprawią by 
w naszych mieszkaniach panowała zgoda  oraz  ciepła i  miła atmosfera.
Z kolei w nadchodzącym Nowym 2012 Roku niech wszystkim nam  nie zabraknie powodów 
do zadowolenia i uśmiechu.
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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W  poprzednich  biuletynach  informowaliśmy  Państwa 
o  postępie  wykonanych  prac  remontowych  na  osiedlach. 
Plan remontów został w zdecydowanej części zrealizowany.

•	 Osiedle	Szpitalna-	Ogrodowa
Do wykonana pozostały  remonty pojedynczych balko-

nów, oraz częściowa wymiana instalacji wodnej, 
•	 Osiedle	Piłsudskiego

Zakończone  zostały  prace  związane  z  wymianą  drzwi 
wejściowych do budynków, trwa montaż instalacji domo-
fonowych  do  nowozabudowanych  drzwi.  Zostały  wyre-
montowane schody i wejścia do klatek.
•	 Osiedle	Musiała
Trwają prace związane z termomodernizacją budynku przy 

ul. 21-Listopada 18 – o czym wstępnie informowaliśmy Pań-
stwa w październikowym wydaniu biuletynu.
Kontynuowane są prace związane z wymianą okien na 

biegu  schodowym w budynku  przy  ul.  Powstańców Ślą-
skich 3 oraz ul. Skłodowskiej 23 i 25. 
W  pierwszej  połowie  grudnia  zostanie  wykonany  re-

mont  wewnętrznej  instalacji  zasilającej  tablice  piętrowe 

C O  S Ł Y C H A Ć  N A  O S I E D L A C H
Nadchodzi zima – prace remontowe na osiedlach dobiegają końca.
W listopadzie br. odbyły się coroczne przeglądy budynków i infrastruktury na naszych osiedlach przy udziale admini-
stracji, branżowych inspektorów nadzoru, oraz przedstawicieli Rady Nadzorczej. Przeglądy są podstawą do sporządzenia 
propozycji planu remontów dla poszczególnych nieruchomości na 2011r. 

U b E z p I E C z E N I E  N A  ż Y C I E  –  p O D S U m O w A N I E  A k C j I
PZU Życie S.A. w czerwcu br. wystąpiło z propozycją 

modyfikacji  funkcjonującego  od  01.10.2005  r. GRUPO-
WEGO	UBEZPIECZENIA	NA	ŻYCIE ze składką opła-
caną „przy czynszu”. Nowa propozycja cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Do ubezpieczenia przystąpiły nie tylko 
osoby  już  ubezpieczone,  ale  zwłaszcza  te,  które  opłacały 
w  PZU  składki  indywidualnie.  Warunki  zaproponowane 
w  grupowym  ubezpieczeniu  najczęściej  okazywały  się 
korzystniejsze. Tym bardziej, że do ubezpieczenia można 
było przystąpić w okresie 3 miesięcy bez okresu karencji. 
Osobom	ubezpieczonym przypominamy, że pełna obsługa 

ubezpieczenia następuje w dziale czynszów w siedzibie Spół-
dzielni a wynikające z tego korzyści to: 
•  brak  dodatkowych  kosztów  związanych  z  opłatą 

składki indywidualnej,
•  brak  dodatkowych  kosztów  oraz  oszczędność  cza-

su wynikające  z możliwości  załatwienia wszelkich 
spraw na miejscu,

•  zdecydowanie szybsza wypłata świadczeń. 
W przypadku wystąpienia świadczenia prosimy o zgło-

szenie się z dowodem osobistym, numerem rachunku ban-
kowego i dokumentem potwierdzającym zdarzenie. 
Osobom	 nieubezpieczonym	 lub	 posiadającym	 in-

dywidualne	 ubezpieczenie  przypominamy,  że  w  każdej 
chwili można przystąpić do korzystnej  formy grupowego 
ubezpieczenia na życie w PZU, ze składką wnoszoną wraz 
z opłatą za mieszkanie.

Dział czynszów

w budynkach przy ul. Skłodowskiej 11, 13 i  37. 
•	 Osiedle	Dziekana	
W trakcie  realizacji  jest  przebudowa klatki  schodowej 

w budynku przy ul. Spacerowej 17. Przewidywany termin 
zakończenia powyższych prac to koniec 2011r.
W  związku  z  przesunięciem  wykonania  przebudowy 

klatki schodowej w budynku Norwida 2 z uwagi na opóź-
nienie spowodowane uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
prace zostaną rozpoczęte wiosną 2012r. (o czym informo-
waliśmy lokatorów danego budynku). W listopadzie br. zo-
stały wymienione drzwi wejściowe. 
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Na  osiedlu  powstały  nowe miejsca  postojowe  (w  tym 
dla osób niepełnosprawnych).
W klatce budynku przy ul. Norwida 14B zostały wyre-

montowane schody wejściowe.

CISZA NOCNA i dzienna

Jak powszechnie wiadomo cisza nocna obowiązuje w go-
dzinach nocnych od 22.00 do 6.00 rano. Cisza nocna to czas 
przeznaczony na odpoczynek każdego z nas. Za zakłócanie 
ciszy nocnej możemy zostać ukarani na podstawie kodeksu 
wykroczeń.

Czym	jest	cisza	nocna?	Żadna ustawa nie reguluje wprost 
czym jest cisza nocna. Kwestię hałasowania w nocy regulu-
je art. 51 wspomnianego kodeksu wykroczeń. Stanowi on, 
że karze podlega osoba, która krzykiem, hałasem, ,alarmem 
lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu pu-
blicznym. Kluczowe dla wykładni tego przepisu jest pojęcie 
wybryku, które interpretuje się jako zachowanie przekracza-
jące  powszechnie  akceptowane  normy  zachowania w  da-
nym miejscu i czasie. Jeżeli zatem w danym miejscu- czy 
jest to budynek mieszkalny, czy osiedle mieszkaniowe nie 
ma znaczenia- i w danym czasie (pora nocna) istnieje spo-
łecznie akceptowana norma zakazująca hałasowania, to jej 
naruszanie jest zachowaniem bezprawnym.

Zakłócanie	ciszy	nocnej. Jeżeli uznamy, że ktoś zakłóca na-
szą ciszę - w pierwszej kolejności powinniśmy porozmawiać 
z osobami, które są winne zaistniałej sytuacji. Jeżeli sytuacja 
ta jest nagminna powinniśmy to zgłosić na policję lub wezwać 
straż miejską, które mogą ukarać osobę zakłócającą porządek 
publiczny ( w tym tzw. spoczynek nocny) mandatem, a jeżeli 
nie zechce go przyjąć wnieść o ukaranie jej za wykroczenie do 
sądu. Dobrym rozwiązaniem sprawy jest poruszenie problemu 
wśród innych lokatorów budynku.

Kiedy	możemy	uznać,	że	sąsiad	hałasuje	„ponad	prze-
ciętną	miarę”	?

Orzecznictwo sądowe podkreśla, że „przeciętna miara” za-
leży od tego z jakim budynkiem mamy do czynienia. W bu-
dynku mieszkalnym standardy zachowania są surowsze niż 
w biurze. 

Standardy  na  tak  zwanych  cichych  osiedlach  mieszka-
niowych poza centrum miasta  są wyższe niż w budynkach 
położonych w centrum w pobliżu barów i innych lokali uży-
teczności publicznej. Zatem o tym jakie natężenie hałasu jest 
dopuszczalne w danych warunkach decyduje zakres społecz-
nego przyzwolenia.

Czy w sylwestra jest ono większe? 

Zakres przyzwolenia zależy od dnia tygodnia (w piątki i so-
boty jest większy niż pozostałe dni) a w niektóre szczególne 
dni w roku jeszcze rośnie by swoje apogeum osiągnąć właśnie 
w sylwestra.

Wtedy –jak się wydaje- zakłócanie ciszy nocnej traci cał-
kowicie przymiot bezprawności. Nie należy jednak rozciągać 
tego twierdzenia na wszystkie święta. Przykładowo w wigilię 
Bożego Narodzenia hałasowanie w nocy wydaje się co naj-
mniej tak samo niedopuszczalne, jak w inny dzień powszedni, 
a może ze względu na uroczysty charakter dnia – nawet bar-
dziej.

Pozostaje zastanowić się w momencie „podkręcania” gło-
śników  sprzętu  grającego,  czy  przypadkiem  za  ścianą  nie 
mieszka rodzina z małym dzieckiem, osoba starsza czy chora. 
Każda sytuacja wymaga odrobiny zdrowego rozsądku i zwy-
czajnej kultury – pamiętajmy o tym.  



BIULETYN Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

5

O WENTYLACJI RAZ JESZCZE

Ze względu na coraz większą ilość zgłaszanych problemów z wentylacją, wynikających z nadmiernego do-
szczelnienia mieszkań jak i występujących przypadków zatrucia tlenkiem i dwutlenkiem węgla na os. Musiała, 
przypominamy Państwu treść ubiegłorocznego artykułu z apelem o przestrzeganie zaleceń w nim zawartych.

Wentylacja
Jednym  z  najważniejszych  czynników warunkują-

cych dobre samopoczucie osób przebywających w po-
mieszczeniach jest odpowiednia jakość powietrza.
Za  jego  właściwe  parametry  odpowiedzialna  jest 

wentylacja.
Prawidłowa wentylacja  powinna  zapewnić	 dopro-

wadzenie	 świeżego  oraz	 usuwanie	 zużytego  powie-
trza z pomieszczeń. 
Najczęściej mamy  do  czynienia  z  wentylacją  gra-

witacyjną  -  jest  to proces wymiany powietrza wyko-
rzystujący różnice temperatur na zewnątrz i wewnątrz 
budynku. 
Napływ powietrza wzrasta  pod wpływem wiatru  - 

działanie  wentylacji  grawitacyjnej  uzależnione  jest 
również od pory dnia, roku a także od pogody.
Strumień	 objętości	 powietrza	 wentylacyjnego	

w	budynku	mieszkalnym	jest	określony	przez	sumę	
strumieni	powietrza	usuwanego	z	pomieszczeń	po-
mocniczych.
Strumienie te powinny wynosić co najmniej:

- w kuchni z oknem zewnętrznym:	70m3/h
- w łazience(z wc lub bez): 50m3/h
- w wydzielonym wc: 30m3/h

PN-83/B-03430/Az3:2000
Typowy przepływ powietrza w mieszkaniu wyglą-

da następująco: powietrze zewnętrzne doprowadzone 
za pomocą np. nawiewników do pokoi przepływa do 
przedpokoju, a następnie do pomieszczeń sanitarnych 
oraz kuchni skąd jest usuwane na zewnątrz.
Warunkiem  swobodnego przepływu powietrza  jest 

podcięcie drzwi do pokoi  (wymiar prześwitu  to min. 
80 cm2) oraz wykonanie w drzwiach kuchni,  łazien-
ki, toalety otworów w dolnej części o powierzchni 220 
cm2- dotyczy pomieszczeń bezokiennych.
Najczęstszym problemem związanym z usuwaniem 

powietrza  są  tak  zwane  ciągi  zwrotne  –  nawiewanie 
powietrza  poprzez  kanały wentylacyjne,  co  skutkuje 
obniżeniem  temperatury  w  mieszkaniach  i  pojawia-
niem się „ zapachów”. Prawidłowe działanie wentyla-
cji grawitacyjnej 
(naturalnej) jest możliwe jedynie wtedy, gdy do bu-

dynku  dostaje  się  odpowiednia  ilość  powietrza.  Za-
stosowanie  stolarki okiennej  i drzwiowej o wysokim 
stopniu szczelności powoduje niedostateczny napływ 
powietrza z zewnątrz.
Skutecznym  sposobem  zapewnienia  właściwego 

napływu powietrza do budynku jest zastosowanie na-
wiewników powietrza.
W PN-83/B-03430/Az3:2000  znajdujemy  zapis  iż 

dopływ  powietrza  zewnętrznego  do  pokojów miesz-
kalnych oraz kuchni z oknem zewnętrznym powinien 
być  zapewniony  przez  otwory  o  regularnym  stopniu 
otwarcia, usytuowane w górnej części okna lub ponad 
oknem względnie,  jeśli zapewni się skuteczne ogrza-
nie dopływającego powietrza, w dolnej części ściany 
zewnętrznej. 
Dla właściwego wentylowania pomieszczeń istotne 

jest zapewnienie przepływu powietrza od	elementów	
nawiewowych	 do	 kanałów	 wyciągowych  –  kratek 
wentylacyjnych.
Na	 skutek	 złej	 jakości	 powietrza	 zwiększa	 się	

również	jego	wilgotność,	para	wodna	wykraplająca	
się	 na	wewnętrznej	 powierzchni	 szyb	 i	 chłodnych	
powierzchniach	ścian	stwarza	warunki	sprzyjające	
rozwojowi	grzybów	i	pleśni.

Zmiana cen ciepła dotycząca opłaty stałej 
i zmiennej za usługi przesyłowe

Tauron Ciepło S.A. potwierdził  , że z dniem 3.10.2011r. 
dostawa ciepła dla osiedla : 
Dziekana  1-12, Norwida,  Pola  i Orzeszkowej, Dziekana 
- stare zasoby, Słonecznego (Jaśminowa 1-3, 5-7-9, Tuli-
panów 1) realizowana jest poprzez Magistralę Wschodnią 
ze źródła EC Katowice S.A.
Zgodnie z przepisami Prawa energetycznego zmieniło się 
przyporządkowanie do taryfowych grup odbiorców.
W  związku  z  powyższym  stawki  opłat  netto  wg  taryfy 
Tauron  Ciepło  S.A.  (następca  prawny  Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej S.A.) wynoszą :

Dla	budynków	Dziekana	1-12	(oprócz	Dziekana	1E,	4):
stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe wynosi 4308,67 
zł/MW/m-c  (poprzednio  stosowana  3633,06zł/MW/m-c, 
wzrost 18,6%), 
stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe – 8,21 zł/GJ 
(poprzednio stosowana 11,47 zł/GJ, obniżona o 28,42%).

Dla	 budynków	 osiedla	Norwida,	 Pola	 i	Orzeszkowej,	
Dziekana	 1E,	 Dziekana	 4,	 Dziekana	 -	 stare	 zasoby,		
Słonecznego	:
stawka  opłaty  stałej  za  usługi  przesyłowe  wynosi 
5802,84zł/MW/m-c  (poprzednio  stosowana  3972,85  
zł/MW/m-c, wzrost o 46,06%),

cd. str 8
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NIEDZIELNY TEATR DLA NAJMŁODSZYCH
4  grudnia  bajeczkę  zatytułowaną  „Zimowe  przy-

gody    Krysi  Kaprysi”  obejrzała  pełna  sala  dzieci. 
Spektakl  w  wykonaniu  Teatru  „Skrzat”  z  Krakowa 
podobał  się  bardzo,  ale  nie  była  to  główna  atrakcja 
Niedzielnego  Teatru  dla  Najmłodszych.  Wszystkie 
dzieci  z  utęsknieniem  wyczekiwały  najważniejszej 
w tym dniu osoby – św. Mikołaja. 
Wreszcie  się pojawił  –  z wielkim worem prezen-

tów, ze słodyczami i dobrymi, ciepłymi życzeniami. 
Grudniowy  Gość,  mimo  zapracowania,  sumiennie 
dopilnował,  aby  żadne  dziecko  nie wyszło  z  „Ode-
onu” bez upominku i bez życzliwego słowa.
Zapraszamy wszystkich naszych milusińskich oraz 

ich  rodziców  na  kolejne  spotkanie  z  Teatrzykiem 
„Skrzat”, które odbędzie się 8 stycznia 2012 r. Tym 
razem  zobaczymy  spektakl  pt.  „Dyzio  leniuszek”,  
a  dochód ze  sprzedaży biletów zostanie przekazany 
na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 
Spektakl był finansowany przez Urząd Miasta Czeladź.

ZADUSZKI JAZZOWE W SDK „ODEON”

25  listopada  w  SDK  „Odeon”  odbył  się  koncert 
zespołu  Jazz  Sekstet  w  ramach  imprezy  pod  nazwą 
Zaduszki  Jazzowe. Wszyscy muzycy  zespołu  to  ab-
solwenci szkół muzycznych i studenci Akademii Mu-
zycznej w Katowicach. Każdy ma w swoim dorobku 
liczne nagrody zdobyte zarówno na konkursach kra-
jowych,  jak  i  międzynarodowych. Współpracują  ze 
sobą od roku 2006. Grają głównie muzykę improwi-
zowaną - jazz, blues, funky. 
Podczas koncertu goście mieli okazję usłyszeć stan-

dardy muzyki jazzowej. Koncert rozpoczął się o go-
dzinie 18.00 i trwał prawie 1,5 godziny. Zespół liczący 
pięciu członków sprawdził się doskonale. Szczególną 
uwagę zwrócili: prowadzący koncert puzonista Jakub 
Krężel, oraz wokalistka o ciepłym, wspaniałym głosie 
– Paulina Gacek.

X JUBILEUSZOWA EDYCJA WIECZORÓW 
KLUBU RODÓW CZELADZKICH
2  grudnia  w  SDK  „Odeon”  odbyła  się  X  jubile-

uszowa edycja wieczorów Klubu Rodów Czeladzkich 
połączona z Benefisem zasłużonych Czeladzian „Po-
wróćmy jak za dawnych lat”.
W rolę prowadzącego tradycyjnie wcieliła się Pre-

zes  Klubu  Rodów  Czeladzkich  Danuta Walczak. W 
głównej części wieczoru zaprezentowano sylwetki bo-
haterów Benefisu, którymi byli Alina Żymirska, Tade-
usz Brejt, Ryszard Liszczyk, January Łakomik, Zenon 
Sojka oraz Tarcyzjusz Szkoc. Patronat Honorowy nad 
imprezą objęła prof. dr hab. Kamilla Termińska zwią-
zana z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. 
Całą  imprezę  uświetniły  znakomite  występy  arty-

styczne.  Mieliśmy  okazję  obejrzeć  występ  wokalny 
Elżbiety  Szwej  -  na  co  dzień  śpiewającej w  zespole 
„Orfeusz”, zespołu „Pod Kluczem” -działającego pod 
okiem Anny Piech, obejrzeć popisy taneczne zespołu 
„Złote Piaski” prowadzonego przez Renatę Gawin.
Po zakończeniu części artystycznej licznie zgroma-

dzeni goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wysta-
wy związanej z  bohaterami wieczoru.

Wszyscy wyszli z koncertu zachwyceni, a na krót-
ką wymianę wrażeń mieli okazję przy symbolicznej 
degustacji zupy z dyni.
Przybyłym gościom serdecznie dziękujemy i zapraszamy 
na kolejne wydarzenia odbywające się w SDK „Odeon”.
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KONFERENCJA W SDK „ODEON”
1 grudnia w SDK „Odeon” odbyła się konferencja 

skierowana do pedagogów czeladzkich szkół, pracow-
ników policji,  straży miejskiej, MOPS  etc.  pt.„Leki, 
narkotyki, używki i ich wpływ na organizm młodego 
człowieka – prewencja  i  profilaktyka”. Wraz z SDK 
„Odeon”  spotkanie  zorganizował  Wydział  Polityki 
Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź.
Mieliśmy okazję wysłuchać wykładów dwóch pre-

legentów – Inspektor Grażyny Słomskiej z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz Marka Sula-
nowskiego,  terapeuty pracującego z osobami uzależ-
nionymi.

Tematy wygłoszonych wykładów to: „Śląska mło-
dzież i narkotyki – problem czy mit?” (insp. G. Słom-
ska),  „Młodzież  a  narkotyki.  Profilaktyka,  leczenie, 
zmiana” ( M. Sulanowski).
Konferencja  została  wzbogacona  wystawą  oraz  au-

kcją witraży wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół 
Plastycznych  w  Dąbrowie  Górniczej  oraz  występami 
wokalnymi  dzieci  uczęszczających na  zajęcia wokalne 
prowadzone przez inst. Edytę Rusak w „Odeonie”.
Na zakończenie odbyły się warsztaty plastyczne „Art-

terapia właściwą formą spędzania czasu wolnego”, które 
prowadziła młodzież dla uczestników konferencji.

Został już tylko ODEON
Do połowy bieżącego roku na każdym osiedlu Cze-

ladzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  działały  świetlice 
dla dzieci i młodzieży. Ich utworzenie i funkcjonowanie 
przez szereg lat wynikało z tradycji prowadzenia oprócz 
inwestycji  i  eksploatacji  budynków  także  działalno-
ści  społeczno-kulturalnej. W  latach  siedemdziesiątych 
funkcjonowała tylko jedna świetlica na starym osiedlu 
Dziekana przy ul. Spacerowej 17. Kolejną świetlicą była 
świetlica „Omega” na osiedlu Piłsudskiego a w latach 
dziewięćdziesiątych  utworzone  zostały  małe  świetlice 
na osiedlu Musiała i przy ul. Orzeszkowej na Piaskach.  
  W  coraz  trudniejszych  warunkach  finansowych 

(wielkość środków na cele społeczno-kulturalne zależy 
od ilości faktycznych członków spółdzielni)  i w trakcie 
kolejnej kadencji Rady Nadzorczej od 2009 r. został ten 
profil działania Spółdzielni poddany krytycznej ocenie 
działaczy  wchodzących  w  skład  Komisji  Społeczno-
Kulturalnej Rady Nadzorczej. Dochodząc do wniosku, 
że świetlice nie spełniają oczekiwań i skupiają na zaję-
ciach zbyt małą ilość dzieci i młodzieży bez rozwijania 
ich artystycznych zdolności, większość działaczy Rady 
Nadzorczej uznała, że sposobem na ratowanie finansów 
i utrzymania rangi kluczowej placówki, czyli Spółdziel-
czego Domu Kultury  „ODEON”  będzie  radykalna  li-
kwidacja  świetlic  osiedlowych  wraz  z  ograniczeniem 
kosztów i etatów pracowniczych. Prawdą  jest że tak ra-
dykalny pomysł zaskoczył wielu. Po trzech miesiącach 
po zmianach personalnych w kierownictwie „Odeonu” 
przeforsowany został na marcowym posiedzeniu Rady 
Nadzorczej wniosek w randze uchwały, by dokonać li-
kwidacji osiedlowych świetlic.   Po upływie kolejnego 
miesiąca w napiętej atmosferze wnioskodawcy zażąda-
li  szybkich  i  radykalnych działań nie dopuszczając do 
jakiejkolwiek polemiki  ze  strony Zarządu Spółdzielni, 

apelującego o  rozważne  i przemyślane działania w  tej 
istotnej sprawie.
W maju br. Komisja Społeczno-Kulturalna zażądała 

od Zarządu Spółdzielni podania jednoznacznych termi-
nów  likwidacji  świetlic  „Raczek”  na  osiedlu Musiała, 
„Pinokio” na Piaskach i „Omega” na osiedlu Piłsudskie-
go.  Na kolejnym majowym posiedzeniu Rady Nadzor-
czej oprócz przedstawienia oczekiwanego harmonogra-
mu likwidacji, Zarząd zaapelował, by mimo przyjętego 
jednoznacznego  wniosku  likwidacyjnego,  pozostawić 
choć  jedną, dobrze zlokalizowaną, największą  świetli-
cę na osiedlu Piłsudskiego jako placówkę filialną SDK 
„Odeon”.  Po  burzliwej  dyskusji  członkowie  Komisji 
pod przewodnictwem radnej Rady Miejskiej klubu SLD, 
odrzucili propozycję modyfikacji uchwały likwidującej 
świetlice. Próbę przekonania większości Rady podjęto 
jeszcze w miesiącu wrześniu, formalnie wnosząc o prze-
głosowanie  propozycji  Zarządu  Spółdzielni  by  pozo-
stawić ostatnią z  likwidowanych świetlic „Omegę” na 
osiedlu Piłsudskiego, bowiem dwie inne już zamknęły 
drzwi przed dziećmi w czerwcu i sierpniu br. Mimo po-
parcia takich działań i wycofania się przez dwóch człon-
ków Komisji z wniosku  o likwidację świetlic, a także 
złożenia oficjalnej propozycji przyjęcia modelu propo-
nowanego przez Zarząd Spółdzielni przez członka Rady 
Nadzorczej Krzysztofa Tarkotę, Rada odstąpiła od gło-
sowania wniosku.
Już po fakcie likwidacji świetlic pojawiły się komen-

tarze, że  likwidacja placówek świetlicowych to pomysł 
Zarządu Spółdzielni. Jednakże w tym przypadku inicja-
tywę  reorganizacji w  celu m.in.  zwiększenia  środków 
finansowych  na  imprezy  organizowane  w  „Odeonie” 
wykazali społeczni działacze uznając, że zmiany likwi-
dujące świetlice są zasadne choć pozostają w sprzeczno-
ści  ze  statutowymi  zadaniami Czeladzkiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej.

Obserwator
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stawka  opłaty  zmiennej  za  usługi  przesyłowe  wynosi 
10,51 zł/GJ (poprzednio stosowana 11,07 zł/GJ, obniżenie 
o 5,06%).

Kolejna zmiana cen ciepła może niepokoić mieszkańców, 
jednakże dostawca Tauron Ciepło S.A. deklaruje, że zmia-
na sposobu dostawy ciepła, a tym samym w konsekwencji 
zmiana grupy taryfowej nie spowoduje dla użytkowników 
mieszkań naszych zasobów wzrostu kosztów zakupu ciepła.

Podsumowanie	 kosztów	 ogrzewania	 sezonu	 rozlicze-
niowego	2010/2011.

W porównaniu z sezonem poprzednim koszty ogrzewania 
wzrosły średnio ok. 4,61 %.
Jednocześnie następował spadek zużycia ciepła (Ogrodo-
wa-Szpitalna ok. 3,36%, 
M.Auby  1-12  ok.  4,52%,  Piłsudskiego  ok.  2,08%,  Sło-
neczne ok.7,17%, Miła 8, 10 ok. 5,32%, 
Dziekana  1-12  ok.  1,4%,  Norwida  ok.  4,12%,  Pola 
i Orzeszkowej ok. 4,89%, 
Dziekana - stare zasoby ok. 4,32%).
Powyższe  dane  wskazują,  że  znaczny  wpływ  na  wzrost 
kosztów ogrzewania w sezonie 2010/2011 miały podwyżki 
cen ciepła (koszty wzrosły pomimo spadku zużycia ciepła)
oraz wzrost stawki VAT z 22% na 23%. 
W okresie od 1.07.2010 do 30.06.2011 nastąpiły zmiany 
cen ciepła :
•  Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. (poprzednio 

Fortum Częstochowa  S.A.)  producent  ciepła  –  ceny 
uległy zmianie od dnia 1.04.2011, zasadnicza zmiana 
- wzrost ceny za moc zamówioną o ok. 17,52%, 

•  EC  Będzin,  producent  ciepła  -  zmiana  ceny  od 
1.01.2011r.  za  moc  zamówioną,  ciepło  wg  licznika 
i nośnik o ok. 2,50%,

•  PEC  Dąbrowa  Górnicza,  dostawca  ciepła  –  zmia-
na  za  przesył  stały  i  zmienny  od  dnia  23.02.2011r., 
cena przesyłu zróżnicowana na poszczególne osiedla 
(przesył stały wzrost ok. 5,84-9,15%, przesył zmienny 
wzrost ok. 2,79- 7,60%).

Wyniki	indywidualnych	rozliczeń	kosztów	ogrzewania:

Dla osiedli udział % mieszkań za niedopłatą stanowił :

- ADM 1 – ok. 40,50 % (w poprzednim sezonie 42%),
- ADM 2 – ok. 43,30 % (w poprzednim sezonie 52%),
- ADM 3 – ok. 46 % (w poprzednim sezonie 51%),
- ADM 4 – ok. 35,30 % (w poprzednim sezonie 44%).
Naliczenia za c.o. sezonu 2010/2011 w porównaniu z se-
zonem  poprzednim wzrosły  następująco  : ADM 1  –  ok.  
5 %, ADM 2 – 10,8 %, ADM 3 – 9,6 %, ADM 4 – 3,9 %.
Wzrost naliczeń wynikał m.in. z zaliczek ustalonych indy-
widualnie dla każdego mieszkania 
w zależności od kosztów ogrzewania poprzedniego sezo-
nu, a wprowadzonych od 1.02.2011r.
Nadwyżka przychodów nad kosztami ogrzewania wynosi-
ła 323 994,31 zł.
Dla porównania w sezonie poprzednim (2009/2010) nad-
wyżka przychodów nad kosztami wynosiła 115 121,76.

Wyniki w sezonie 2010/2011 przedstawiały się następu-
jąco :
•  nadpłaty posiadało 3277 mieszkań (w sezonie poprzed-

nim 2941 mieszkań),
•  niedopłaty  posiadało  2208  mieszkań  (w  sezonie  po-

przednim 2542 mieszkania),
•  niedopłaty  powyżej  1000  zł  posiadało  51  mieszkań 

(w sezonie poprzednim 140 mieszkań),
•  niedopłaty  500zł  -1000zł  posiadały  264  mieszkania 

(w sezonie poprzednim 540 mieszkań),
•  niedopłaty 200zł -500zł posiadało 766 mieszkań (w se-

zonie poprzednim 930 mieszkań),
•  niedopłaty do 200zł posiadało 1127 mieszkań (w sezo-

nie poprzednim 932 mieszkania).

Jak widać z powyższego, wprowadzenie indywidualnych 
zaliczek wpłynęło pozytywnie na wyniki rozliczeń kosz-
tów ogrzewania, ponieważ zmniejszyła się ilość mieszkań 
z ujemnym wynikiem rozliczenia . Uległa zmianie propor-
cja mieszkań z niedopłatami powyżej 200-1000zł, a wzro-
sła ilość mieszkań z niedopłatami do 200zł., co oznacza że 
mieszkańcy mając na względzie wyższe przedpłaty mie-
sięczne racjonalnie gospodarują ciepłem.
Użytkownicy, dla których zaliczka na c.o. - po aktualizacji 
od 1.11.2011 – uległa obniżeniu tym bardziej przekonali 
się do celowości oszczędzania ciepła.

Uwaga	!			
właściciele	zwierząt	domowych

Czeladzka Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że zgodnie z obowiązującym w naszym mieście 
„Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czeladź” właściciele zwierząt domowych zobowiąza-
ni są do bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych, zanieczyszczeń i odchodów własnych zwierząt domowych.

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.
Postępowanie w tych sprawach prowadzi Straż Miejska według przepisów Kodeksu postępowania 

w sprawach o wykroczeniach.
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Jak zwoływać Walne Zgromadzenie ?

Właściciel lokalu ma wpływ na zameldowanie innych osób

Właściciel mieszkania lub domu jest stroną postępo-
wania meldunkowego – uznał NSA.
Naczelny Sąd Administracyjny podjął wczoraj korzystną dla 

właścicieli i najemców uchwałę. Uznał, że osoba mająca tytuł 
prawny do lokalu ma wpływ na zameldowanie w nim i wy-
meldowanie z niego innych osób. Sędzia NSA Roman Hauser 
podkreślił, że zameldowanie lub wymeldowanie z cudzego lo-
kalu może stanowić naruszenie prawa własności osoby i nie-
tykalności mieszkania. Nie można przyjąć, że właściciel nie 
jest  stroną postępowania meldunkowego  i nie ma prawa do 
obrony swoich racji oraz interesów w związku z tym, że osoba 
zameldowana w jego lokalu w nim nie przebywa – uzasadniał 
sędzia Hauser.
Z  wnioskiem  o  podjęcie  uchwały  wystąpił  do  NSA 

rzecznik  praw  obywatelskich  w  związku  z  rozbieżnym 
orzecznictwem. Jedne sądy twierdziły, że tylko osoba, któ-
ra ma być  zameldowana  lub wymeldowana może uczest-
niczyć w postępowaniu. Inne uważały, że prawo takie ma 
każdy  podmiot,  który ma  prawo  do  lokalu. Według RPO 
właściciel  lub  najemca  nie  jest  stroną  postępowania mel-
dunkowego. Zameldowanie  i wymeldowanie  jest bowiem 

czynnością jedynie techniczną i nie ingeruje w prawo wła-
sności lub prawo najmu, bo meldunek nie przyznaje prawa 
do zamieszkiwania w lokalu. NSA nie zgodził się z takim 
poglądem. Odwołał się do konstytucyjnych zasad związa-
nych z prawem do procesu każdej osoby i ochroną prawa 
własności.  Sąd  podkreślił,  że  chodzi  o  zakaz  naruszania 
własności w jakikolwiek sposób- nie tylko w sensie pozba-
wienia  władztwa  nad  lokalem,  ale  także  naruszenia  jego 
nietykalności. Wymeldowanie  osoby,  która  nie  przebywa 
w  lokalu  nie  następuje  bowiem  automatycznie  z  urzędu. 
Ponadto osoba , która ma tytuł prawny do lokalu powinna 
dbać o to, aby dane w ewidencji ludności potwierdzały stan 
rzeczywisty.
Sąd  podkreślił,  że  stanowisko  zawarte  w  uchwale  jest 

zgodne  z  nową  ustawą  z  24 września  2010r.  o  ewidencji 
ludności, która wejdzie w życie z początkiem 2012roku.
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 

siedmiu sędziów z 5 grudnia 2011r. sygn.. akt II OPS 1/11.

(artykuł pochodzi z Gazet Prawnej z dnia 5.12.2011r.)

Ostatnia nowelizacja przepisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych  i  zatwierdzony na  ich podsta-
wie  statut  Spółdzielni  jednoznacznie  określa  w  jaki 
sposób  zawiadamia  się  członków  o  Walnym  Zgro-
madzeniu Spółdzielni.  Zgodnie  z  zapisem w  statucie 
o czasie, miejscu  i porządku obrad Walnego Zgroma-
dzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie 
co najmniej 21 dnia przed terminem posiedzenia. Treść 
zawiadomienia  musi  zawierać  informację  nie  tylko 
o czasie, miejscu, porządku obrad zebrania ale  także 
o miejscu wyłożenia sprawozdań  i projektów uchwał 
oraz możliwości zapoznania się z tymi dokumentami. 
W praktyce sprowadza się to do przygotowania ponad 
5.800 szt. pisemnych zawiadomień i dostarczenia ich 
przez wyznaczonych pracowników za pokwitowaniem 
do mieszkań wszystkich członków Spółdzielni lub wy-
słania przez Pocztę na adresy korespondencyjne człon-
ków  oczekujących,  niezamieszkałych w  swych  loka-
lach i do tych, których pomimo kilkakrotnych prób nie 
udało  się zastać w domu. Koszty  takiego  trybu zwo-
ływania  Walnego  Zgromadzenia  są  kilkaset  procent 
wyższe  w  porównaniu  z  dotychczas  ponoszonymi 
kosztami  zawiadamiania  o  Zebraniu  Przedstawicieli 
i Zebraniach Grup Członkowskich. Po licznych inter-

wencjach i zapytaniach prawnych nie ustawodawca ale 
Sąd Najwyższy w swych orzeczeniach złagodził sfor-
malizowane  rygory  zawiadamiania  członków  o Wal-
nym Zgromadzeniu ich spółdzielni. Wymagane powia-
domienie nie musi mieć formy pisemnej kierowanej do 
każdego członka osobno ani być wysyłane listem pole-
conym. Wystarczające jest wywieszenie odpowiedniej 
informacji w  budynkach  i  siedzibie  spółdzielni. Taki 
tryb zawiadamiania o Walnym Zgromadzeniu lub inny 
akceptowany  przez  członków  spółdzielni  powinien 
mieć jednak umocowanie statutowe czyli musi być za-
pisany w obowiązującym statucie spółdzielni. Istotny 
jest  sposób  powiadamiania  przez  Zarząd  Spółdzielni 
swoich  członków  o  zwoływanym Walnym  Zgroma-
dzeniu, które jest najwyższym organem Spółdzielni tak 
by wiedza o nim dotarła do wszystkich zainteresowa-
nych udziałem, bowiem dotarcie do każdego z grona 
członków  i  nakręcanie  obrotów  doręczycielom  kore-
spondencji skłania do zastanowienia. Historyczne po-
wiedzenie „Paryż wart  jest mszy” można sprowadzić 
na lokalnym gruncie do stwierdzenia „czas na zmiany 
statutu bo życie pisze sensowne scenariusze”. 

Stały uczestnik WZ
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OGŁOSzENIA DRObNE
·	 RESTAURACJA	SIÓDEMKA	7	-	już	otwarta.	Zapraszamy	od	1000	do	2200	na	pyszne	śnia-

dania,	obiady	domowe,	kolacje
·	 KAWARNIA	CAFFE	BAR	-	ZAPRASZA	-	RYNEK	26	,	CZELADŹ	TEL.	601	458	342
·	 NAWIEWNIKI	 POWIETRZA	 montaż	 na	 oknach	 już	 zamontowanych	 ul.	 Rynkowa	 2	

tel.:	32 360-66-85,	501-47-81-35
·	 FIRMA	BUDOWLANA	PROFESJONALNE	WYKOŃCZENIA	WNĘTRZ:
	 -	malowanie,	tapetowanie,	gładzie,	płytki,	panele,	sufity	podwieszane	itp.	
	 kontakt:	info@wp-projekt.pl
·	 CZELADZKIE	CENTRUM	OKIEN	I	DRZWI	-	ul.	Rynkowa	2,	Konkurencyjne	ceny,	najlepsza	

jakość.	Tylko	do	końca Grudnia	2011 do	zamawianych	okien parapety	gratis
·	 Sprzedam	 atrakcyjne	 mieszkanie	 1	 pokój	 z	 kuchnią	 ul.	 Składkowskiego	 –IV	 piętro,	

lub	zamienię	na	niższą	kondygnację.	Tel.	32 265	60	46	lub	602 225 686.
·	 Sprzedam	 dom	 w	 Czeladzi	 os.	 Madera	 130m2	 (piętro	 częściowo	 do	 wykończenia)	

działka	750m2,	cena	365	tys.	zł.Tel.	512 075 599.
·	 Zamienię	spółdzielcze	własnościowe	prawo	do	mieszkania	M-5	na	os.	Piłsudskiego	

na	M-3.	Tel.	512 194 135	lub	603 188 797.
·	 Rzeczoznawca	majątkowy,	wycena	nieruchomości,	działek,	budynków	i	mieszkań.	
	 Tel.	660519714
·	 	 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.

·	 Reklamy,	plansze,	samochody,	wizytówki,	portrety,	malarstwo	na	zamówienie.	
	 Tel.	503424496.
·	 M-4	 sprzedam,	 Czeladź	 ul.	 Ogrodowa	 niskie	 bloki.	 Parter.	 Tel.	 32  763	 71	 83,	

502 364 778.
·	 Wynajem	na	ślub	pięknej	„Warszawy”	–	garbus.	Zdjęcia	i	inne	informacje	na	
	 www.warszawadoslubu.pl	Tel.	501 774 499.
·	 Sprzedam	dom	typu	„Kanadyjczyk”	w	Rogożniku	o	powierzchni	70m2	powierzchnia	

działki	1100m2.	Tel.	510 190	301
·	 Sprzedam	 dom	 w	 okolicy	 Żywca	 o	 powierzchni	 100m2,	 położony	 na	 widokowej	

działce	o	pow.	2000m2.	Tel.	784 064 081
·	 Agencja	ubezpieczeniowo-finansowa	oferuje	polisy	emerytalne	dla	dorosłych	i	dzieci	

oraz	wszelkiego	typu	ubezpieczenia	i	kredyty.	Tel.	697	43	00	22.

Jak korzystać ekonomicznie z ciepła w mieszkaniu. 

Zasoby Naszej Spółdzielni w zdecydowanej więk-
szości ogrzewane są z sieci zdalaczynnych. Mieszka-
nia  wyposażone  są  w  grzejniki,  które  posiadają  za-
wory termostatyczne, oraz zamontowane podzielniki 
kosztów.  Właściwe  wykorzystanie  ciepła  to  utrzy-
mywanie w poszczególnych pomieszczeniach miesz-
kania  temperatury, która  jest dla nas optymalna. Nie 
jest ekonomicznym wykorzystywanie do ogrzewania 
mieszkania  jednego  grzejnika  np.  w  dużym  pokoju 
z przymknięciem pozostałych grzejników z równocze-
snym otwarciem drzwi do innych pomieszczeń. Grzej-
nik w dużym pokoju przy wysokiej nastawie zgodnie 
z zasadami działania termostatu stara się doprowadzić 
temperaturę  pomieszczenia  do  wysokości  ok  250C  
a stała wymiana powietrza z innymi pomieszczeniami 
powoduje, że nie mogąc  tego uzyskać cały czas po-
biera on ciepło z c.o. w konsekwencji powoduje to, że 
podzielnik na  tym grzejniku  rejestruje niepotrzebnie 
duże  wyparowanie.  Dlatego  też  efektywnie  ekono-
micznym  jest  równomierne w zależności od potrzeb 
ogrzewanie poszczególnych pomieszczeń z wykorzy-
staniem drzwi wewnętrznych, a temperaturę pomiesz-
czeń kontrolować termometrem pokojowym. Drugim 
bardzo  istotnym czynnikiem  jest utrzymanie właści-
wej wilgotności powietrza, która zalecana jest w okre-
sie grzewczym na poziomie od 40 – 45 % wilgotności. 
Przy wysokiej wilgotności powietrza (60% i więcej) 
ilość  ciepła  potrzebna  do  ogrzania  pomieszczenia, 
np.  na  poziomie  200C  jest  istotnie  wyższa  niż  przy 
wilgotności powietrza 40 %. Również komfort ciepl-
ny  jest o wiele większy  (przy  tej  samej  temp. 200C) 
w pomieszczeniu o niskiej, a nie wysokiej wilgotno-
ści. W pomieszczeniach o dużej wilgotności przy tej 
samej temp. mamy niższy komfort cieplny, a wyższe 
koszty ciepła. Okresowe zmniejszenie potrzeb ciepl-
nych mieszkania  (np.  na  czas wyjścia do pracy) nie 
powinno być zbyt drastyczne, gdyż może powodować 
nie tylko obniżenie temp. w mieszkaniu, ale również 
wychłodzenie  ścian  w  pomieszczeniach  mieszkal-
nych.  Powracając  do  domu  i  ustawiając  termostaty 
na pożądaną wielkość w celu uzyskania oczekiwanej 
temp. zużyjemy więcej ciepła niż oszczędności, któ-
re osiągnęliśmy przez istotną redukcję podania ciepła 
do mieszkania. Optymalne rozwiązanie to utrzymanie 
temp. w naszym mieszkaniu podczas naszej nieobec-
ności na poziomie 15-160C. 
Na  koniec  przypomnienie  kilku  uwag  na  temat 

działania zaworów termostatycznych.  
Zawór  termostatyczny  jak  i  inne  termostaty  (np. 

w żelazku) stara się doprowadzić i utrzymać temp. po-

mieszczenia do zadanej wielkości.  Ustawiony np. na 
pozycję 4 powinien utrzymywać  temp. pomieszczeń 
na poziomie 200C. Dlatego też  możemy mieć uwagi 
do  pracy  grzejnika,  który  nie w  całości  jest  gorący, 
a czasami może wyłączyć się całkowicie, gdy  temp. 
pomieszczeń  osiągnęła  zadaną  wielkość.  Mając  po-
wyższe na uwadze jeżeli stwierdzimy, że grzejnik nie 
cały jest ciepły (np. w dolnych partiach chłodniejszy) 
nie musi  to być winą niewłaściwego działania urzą-
dzenia c.o. Sprawdźmy przede wszystkim  temp. po-
mieszczenia. Jak z powyższego wynika w celu ekono-
micznego  gospodarowania  ciepłem  dobrze  jest  znać 
temp. i wilgotność w pomieszczeniach mieszkalnych, 
a co za tym idzie w wyposażeniu mieszkania mieć ter-
mometr pokojowy i miernik wilgotności powietrza.  

 ET
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