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Zdr
owych i radosnych ROZLICZENIE KOSZTÓW
Zdrowych
Świąt Wielkanocnych
CIEP£A ZA 2008 R.
samcznego jajka
Jak co roku w kwietniu nastêpuje rozliczenie kosztów c.o. za rok poprzedni.
Niestety, tym razem ma miejsce doæ du¿o koniecznych dop³at, a zwroty jeli
s¹, to czêsto mniejsze ni¿ kiedy. Sta³o siê tak g³ównie dlatego, ¿e ju¿ 7 wrzemokrego dyngusa
nia 2008 r. trzeba by³o rozpocz¹æ sezon grzewczy, a w grudniu zima trochê
da³a siê we znaki. Du¿e znaczenie ma te¿ fakt, ¿e Energetyka Cieszyñska
życzy
dwukrotnie w zesz³ym roku uzyska³a zgodê Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki na podwy¿ki cen i zmianê Taryfy. Tak¿e i w tym roku, od 19 lutego
Rada Nadzorcza
nast¹pi³a kolejna podwy¿ka cen ciep³a, ale ta bêdzie mia³a wp³yw na nastêpne
Rada Nadzorcza z pewnoci¹ bêdzie bacznie siê pochylaæ nad
i Zarząd Spółdzielni rozliczenie.
tematem, nie d¹¿¹c do ustalania zbyt ma³ych zaliczek, bo trudniej i to jeszcze

NIEUCZCIWI INSTALATORZY

W ostatnim czasie coraz czêciej mieszkañcy informuj¹ pracowników administracji Spó³dzielni, ¿e odwiedzili ich fachowcy twierdz¹cy, ¿e wykonuj¹ oni
obowi¹zkowy przegl¹d piecyków gazowych  kuchennych i junkersów,
a nastêpnie proponuj¹cy ich wymianê i zaci¹gniêcie na ten cel kredytu lub po¿yczki. Potem przy najmniejszym problemie z zainstalowaniem tego piecyka
umywaj¹ rêce, a mieszkañcom zostaj¹ do sp³acenia raty z doæ du¿ymi odsetkami i koniecznoæ ci¹gniêcia prawdziwego fachowca.
Przestrzegamy: tych fachowców NIKT  ani Spó³dzielnia, ani gazownia  do Pañstwa mieszkañ nie wysy³a. Wykorzystuj¹ oni przepis prawa
budowlanego do znalezienia sobie klientów.
Tymczasem ka¿dy z mieszkañców powinien zleciæ co jaki czas przegl¹d
i konserwacjê tych piecyków, ale firmie czy instalatorowi przez siebie wybranemu, a nie osobie, która puka do drzwi z rzekomym nakazem kontroli.
A.W.

WYMIANA OKIEN PO NOWEMU

W Dziennikach Urzêdowych nr 201 z 2008 r. pod pozycj¹ 1238 i nr 228 pod
pozycj¹ 1514 ukaza³y siê rozporz¹dzenia min. infrastruktury z 6 listopada
2008 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie.
Z przepisów w nich zawartych wynika miêdzy innymi obowi¹zek monta¿u od
1 stycznia 2009 r. w mieszkaniach okien z nawiewnikami w ka¿dym pokoju
i w kuchniach. Wynik³ on g³ównie z powodu coraz czêciej pojawiaj¹cych siê
problemów przeszczelnionych okien nowego typu i zbyt ma³ej w zwi¹zku z tym
wymiany powietrza, niezapewniaj¹cej prawid³owej wentylacji mieszkañ.
Do tego czasu Spó³dzielnia wymaga³a, aby nawiewniki te by³y montowane
w oknach kuchennych, poniewa¿ kominiarz czêsto zwraca³ uwagê, ¿e nap³yw
powietrza jest niewystarczaj¹cy dla prawid³owej pracy kominów wentylacyjnych oraz spalinowych. W wielu mieszkaniach ich u¿ytkownicy, wietrz¹c mieszkania zbyt ma³o i rzadko w stosunku do potrzeb, powoduj¹ brak ci¹gu lub nawet
ci¹g odwrotny. Gdy tak siê dzieje ci¹gle, to nie tylko zak³ócona zostaje praca
wentylacji, ale mo¿na równie¿ doprowadziæ do zawilgocenia a w konsekwencji zagrzybienia mieszkania. Ponadto w mieszkaniach z junkersami
mo¿e to spowodowaæ niebezpieczeñstwo zatrucia siê cofaj¹cymi spalinami!
Problem ten wystêpuje w ca³ej Polsce i jest na tyle uci¹¿liwy jak i chorobotwórczy, ¿e doczeka³ siê rozwi¹zania w postaci w/w nowelizacji rozporz¹dzenia.
O tym nowym, ale jak¿e potrzebnym obowi¹zku Spó³dzielnia informuje na
bie¿¹co wszystkie osoby, które zwracaj¹ siê z prob¹ o zgodê i wydanie warunków wymiany okien w ich mieszkaniach. Tym artyku³em zwracamy uwagê
wszystkich czytaj¹cych na koniecznoæ zastosowania siê do nowych przepisów. Zw³aszcza, ¿e s¹ korzystne dla naszego zdrowia. Co najdziwniejsze,
nie zawsze wiedz¹ o tym obowi¹zku pracownicy firm produkuj¹cych i montuj¹cych okna. Ale to ju¿ sprawa ich znajomoci przepisów.
Zarz¹d

przed wiêtami zdobyæ siê na jednorazow¹ dop³atê. Znacznie lepiej chyba
dostaæ z rozliczenia zwrot nadp³aty.
Kto powie: to po co oszczêdzaæ, jak ceny zaraz wzrosn¹? Odpowied jest
prosta: Ceny i tak wzrosn¹  wêgiel dro¿eje  a o tyle bêdzie taniej, o ile
zmniejszymy iloæ zu¿ytych gigad¿uli  wyka¿e to ciep³omierz w piwnicy.
W Biuletynie drukujemy rzeczywiste koszty ³¹czne c.o. w poszczególnych
budynkach w przeliczeniu na 1 m2 pow. u¿ytkowej mieszkania (w mieszkaniach opodzielnikowanych jest to oczywicie koszt redni dla ca³ego budynku). Mo¿na te¿ sprawdziæ, ile wynosi³y rednioroczne zaliczki na koszty c.o.
Niestety, jak zwykle nie we wszystkich mieszkaniach dosz³o do odczytania
podzielników ani wymiany kapilar. Po prostu, mimo podawania kolejnych terminów oraz indywidualnego wezwania do udostêpnienia mieszkania ich u¿ytkownicy tego nie uczynili. Rozliczenie kosztów ogrzewania tych mieszkañ nast¹pi³o zgodnie z Regulaminem  wed³ug najwiêkszego zu¿ycia ciep³a w mieszkaniu w danym budynku. Dla u¿ytkowników kilku takich mieszkañ kwota dop³aty jest bardzo wysoka. Od kilku lat termin odczytu jest rokrocznie taki
sam: 15 grudnia do 15 stycznia nastêpnego roku. Trzeba i warto o tym
pamiêtaæ! Kto nie mieszka stale w swym mieszkaniu niech tê informacjê przeka¿e jego opiekunom, realizuj¹cym w jego imieniu obowi¹zki wobec Spó³dzielni,
za w administracji lub u specjalisty ds. rozliczeñ kosztów c.o. (pokój nr 102
przy ul. Hajduka 17) zostawi telefoniczne numery kontaktowe.
Spó³dzielnia dostarczy³a Pañstwu tak¿e wydruki op³at za mieszkanie
uwzglêdniaj¹ce nowe zaliczki na c.o. Zawieraj¹ one, niezbêdny zdaniem Spó³dzielni, zapas na nieznane koszty c.o. w drugiej czêci tego roku  jak wiadomo zale¿¹ one g³ównie od aury, a ta lubi p³ataæ figle. Nie wiemy tak¿e, jak
d³ugo trzeba bêdzie grzaæ tej wiosny.
Poniewa¿ w dalszym ci¹gu sezon grzewczy trwa, to przypominamy, ¿e
(zw³aszcza teraz) nale¿y zakrêcaæ zawory przy grzejnikach, gdy nam za
ciep³o w mieszkaniach i przed otwarciem okna. Od tego g³ównie zale¿y,
by nasze op³aty za c.o., a wiêc i za mieszkanie by³y ni¿sze. Uwagi na ten
temat znajd¹ Pañstwo w innym artykule w tym biuletynie: Jak i dlaczego
uwierzyæ podzielnikom. Po zakoñczeniu sezonu grzewczego ponownie przeanalizujemy koszty c.o. prognozowane na ca³y rok i porównamy je z zaliczkami na ten cel. Od sierpnia, tak jak dotychczas bywa³o, bêd¹ zapewne kolejne
korekty. Zdecyduje o tym Rada Nadzorcza Spó³dzielni na wniosek Zarz¹du.
Wa¿ne jest, aby przy analizowaniu indywidualnych dla danego mieszkania wysokoci zwrotów i dop³at oraz porównywaniu siê z s¹siadami lub
znajomymi z naszego lub innych budynków sprawdzaæ, jakie s¹ rzeczywiste
koszty ogrzewania i ile wnielimy zaliczkowo op³aty do Spó³dzielni przez
ca³y rok. Dop³ata lub zwrot jest wynikiem porównania tych dwóch wielkoci. Warto te¿ zastanowiæ siê, dlaczego koszty w moim mieszkaniu (obojêtne, opodzielnikowanym czy nie) s¹ wy¿sze (jeli s¹) ni¿ rednia w moim
budynku i ni¿ w innych budynkach. I dlaczego nieopodzielnikowani p³ac¹ za ciep³o o oko³o 1,00 z³/m2 wiêcej, ni¿ opodzielnikowani!
A.W.

KOSZTY CENTRALNEGO
OGRZEWANIA ZA 2008 ROK

KOSZTY BUDYNKÓW BEZ PODZIELNIKÓW
Osiedle

Grupa wêz³ów CO

Koszty
z³/m2/miesi¹c

KOSZTY BUDYNKÓW Z PODZIELNIKAMI
Osiedle

Grupa wêz³ów CO

Koszty
z³/m2/miesi¹c

Centrum

Bielska 39

2,29

Centrum

Bielska 41

1,79

Centrum

Chrobrego 6

2,17

Centrum

Bobrecka 14

2,04

Centrum

Ciencia³y 1

2,18

Centrum

Górna 29C

1,97

Centrum

Górna 29

3,14

Centrum

Hallera 6

1,47

Centrum

Górna 29A

2,80

Centrum

Korfantego 4

1,65

Centrum

Górna 29B

2,80

Centrum

Korfantego 6

1,49

Centrum

Hajduka 17

1,31

Centrum

Korfantego 8

1,63

Centrum

Hallera 2

2,34

Centrum

Kraszewskiego 1A

1,41

Centrum

Hallera 4

2,54

Liburnia

Kar³owicza 3

1,40

Centrum

Kraszewskiego 1

2,32

Liburnia

Szopena 22

1,27

Centrum

¯wirki i Wigury 10A

2,48

Liburnia

Szymanowskiego 1

1,65

Liburnia

Filasiewicza 9

2,53

Liburna

Szymanowskiego 2

1,42
1,40

Liburnia

Filasiewicza 11

2,54

Piastowskie

Wêgielna 3b

Liburnia

Kar³owicza 5

2,26

Piastowskie

Wêgielna 3e

1,64

Liburnia

Macierzy Szkolnej 1

2,35

Piastowskie

Wêgielna 3g

1,60
1,78

Liburnia

Macierzy Szkolnej 5

2,09

Podgórze

Bro¿ka 5

Liburnia

Moniuszki 15

2,42

Podgórze

Bro¿ka 9

1,81

Liburnia

Moniuszki 16

3,05

Podgórze

Bro¿ka 14

1,88

Liburnia

Moniuszki 18

2,79

Podgórze

Bro¿ka 16

1,72

Liburnia

Moniuszki 22c

2,84

Podgórze

Bro¿ka 19

1,30

Liburnia

Moniuszki 22f

2,86

Podgórze

Bro¿ka 20

1,52

Liburnia

Moniuszki 24

2,61

Podgórze

Bro¿ka 21

1,27

Liburnia

Moniuszki 26

3,06

Podgórze

Bro¿ka 22

1,25

Liburnia

Szopena 18

1,94

Podgórze

Bro¿ka 23

1,33

Liburnia

Szopena 24

2,23

Podgórze

Bro¿ka 24

1,51

Liburnia

Szymanowskiego 3

2,48

Podgórze

Bro¿ka 25

1,68

Liburnia

Szymanowskiego 5

2,32

Podgórze

Kossak 8a

1,50

Liburnia

Szymanowskiego 6

2,43

Podgórze

Kossak 10e

1,61

Liburnia

Szymanowskiego 7

2,15

Podgórze

Kossak 12e

1,62

Liburnia

Szymanowskiego 8

2,43

Podgórze

Kossak 14b

1,55

Liburnia

Szymanowskiego 10

3,00

Podgórze

Kossak 14c

1,40

Liburnia

Szymanowskiego 12

3,05

Podgórze

Kossak 16A

1,59

Liburnia

Szymanowskiego 14

2,98

Podgórze

Kossak 16B

1,65

Liburnia

w. Jerzego 5

2,14

Podgórze

Morcinka 1c

1,79

Liburnia

w. Jerzego 7

2,52

Podgórze

Morcinka 1f

1,77

Liburnia

w. Jerzego 11

2,21

Podgórze

Morcinka 7

1,63

Piastowskie

Kamienna 1

2,14

Podgórze

Morcinka 9

1,62

Piastowskie

Kamienna 3b

2,44

Podgórze

Popio³ka 1

1,61

Piastowskie

Kamienna 3e

2,27

Podgórze

Popio³ka 2

1,55

Piastowskie

Kamienna 3h

2,61

Podgórze

Popio³ka 3

1,74

Piastowskie

Polna 3b

2,10

Podgórze

Popio³ka 4

1,59

Piastowskie

Polna 3f

2,41

Podgórze

Popio³ka 5b

1,61

Podgórze

Bro¿ka 1

2,34

Podgórze

Popio³ka 5d

1,77

Podgórze

Bro¿ka 2

2,37

Podgórze

Popio³ka 6

1,48

Podgórze

Bro¿ka 3

2,27

Podgórze

Popio³ka 8

1,54

Podgórze

Bro¿ka 4

2,52

Podgórze

Popio³ka 9

1,51

Podgórze

Bro¿ka 6

2,50

Podgórze

Popio³ka 11

1,42

Podgórze

Bro¿ka 7

2,30

Podgórze

Popio³ka 12c

1,85

Podgórze

Bro¿ka 10

2,74

Podgórze

Popio³ka 13

1,96

Podgórze

Bro¿ka 11

2,24

Podgórze

Popio³ka 14

2,03

Podgórze

Bro¿ka 12

2,52

Podgórze

Popio³ka 16

1,79

Podgórze

Bro¿ka 13

2,48

Bobrek Wsch.

Barteczka 27

1,70

Podgórze

Bro¿ka 15

2,46

Podgórze

Bro¿ka 17

2,42

Podgórze

Bro¿ka 18

1,91

Podgórze

Kossak 8d

2,26

Podgórze

Kossak 10d

2,34

Podgórze

Kossak 12b

2,39

Podgórze

Kossak 14e

2,11

Podgórze

Popio³ka 7

2,64

Podgórze

Popio³ka 10

2,57

Podgórze

Popio³ka 12a

2,73

Bobrek Wsch.

Barteczka 23

1,67

Bobrek Wsch.

Barteczka 29

2,19

Bobrek Wsch.

Skrzypka 1

2,13

Bobrek Wsch.

Skrzypka 2a

2,59

Bobrek Wsch.

Skrzypka 4

2,42

NIEWIDZIALNY
CICHY ZABÓJCA
Choæ zabija, zapraszamy go sami. Szczelne plastikowe okna, zatkane kratki
wentylacyjne w ³azienkach i w drzwiach do nich. Oto najprostsza recepta
na zamienienie naszego szczêliwego mieszkania w komorê gazow¹ z czadem.
Tlenek wêgla zabija co roku w Polsce kilkadziesi¹t osób, znacznie wiêcej
ulega powa¿nym zatruciom. Nikt nie wie, ilu ludzi jest systematycznie podtruwanych wyziewami z niesprawnych instalacji  a skutki takiego kontaktu
z czadem prowadz¹ czêsto do trwa³ych upoledzeñ psychicznych.
Czad, czyli tlenek wêgla (CO) nie pachnie. Nie mo¿na go te¿ zobaczyæ.
W mikroskopijnych ilociach towarzyszy nam na co dzieñ. Powstaje w trakcie
spalania wêgla lub gazu ziemnego, gdy w powietrzu jest zbyt ma³o tlenu potrzebnego do pe³nego spalenia (wtedy powstaje dwutlenek wêgla). K³opoty
zaczynaj¹ siê wtedy, gdy iloæ tlenku wêgla w powietrzu przekroczy bezpieczny
poziom (polska norma to 26 PPM, czyli 26 cz¹steczek tlenku wêgla na milion
cz¹steczek powietrza). Iloæ czadu powstaj¹cego w trakcie spalania zale¿y
przede wszystkim od dop³ywu zawartego w powietrzu tlenu. Upraszczaj¹c:
im mniej tlenu, tym wiêcej czadu.
Strze¿ siê tych miejsc
Lista miejsc, w których mo¿emy ulec zaczadzeniu jest d³uga. Ale najniebezpieczniejsza jest zawsze ³azienka  zwykle pomieszczenie ma³e i s³abo
wentylowane. le dzia³aj¹ce piecyki gazowe starego typu stanowi¹ najczêstsze ród³o zatruæ. Potencjalnie niebezpieczne s¹ równie¿ wszelkie piece i kominki. Kluczowe znaczenie dla ich prawid³owego dzia³ania ma prawid³owe dzia³anie instalacji kominowej  przy nie dzia³aj¹cej wentylacji grawitacyjnej (szczelne okna) lub niedro¿nym kominie gwa³townie ronie iloæ
powstaj¹cego czadu. W szczególnych warunkach (zw³aszcza zim¹, gdy
ciê¿kie zimne powietrze opada w dó³) mo¿e dojæ do zjawiska tzw. ci¹gu
wstecznego, tzn. sytuacji, w której dym zamiast wydostawaæ siê kominem, pompowany jest do mieszkania. Dzieje siê tak g³ównie wówczas, gdy
do mieszkania nie nap³ywa odpowiednia iloæ powietrza, a w nim tlenu.
Uwagi wymaga nawet zwyk³a kuchenka gazowa. Jeli zauwa¿ymy jakiekolwiek problemy z paleniem siê gazu (np. zmianê koloru z niebieskiego na ¿ó³ty) wy³¹czmy urz¹dzenie i wezwijmy fachowca.
Truciciel
Stwierdzenie, ¿e czad dusi, nie jest odkrywcze, ale do dzia³ania tego gazu
pasuje jak ula³. Trucicielska moc tlenku wêgla wynika z ogromnej ³atwoci,
z jak¹ wchodzi on w reakcjê z hemoglobin¹  zawieraj¹cym ¿elazo czerwonym barwnikiem krwi. Hemoglobina odpowiada za transport atomów ¿yciodajnego tlenu wewn¹trz naszego cia³a. W obecnoci tlenku wêgla jednak proces ten zostaje dramatycznie zak³ócony  tlenek wêgla pod³¹cza siê do hemoglobiny zamiast tlenu. Powsta³a w ten sposób karboksyhemoglobina jest
dla organizmu zupe³nie bezu¿yteczna. Tlenek wêgla utrudnia jednoczenie
przekazywanie atomów tlenu tym cz¹steczkom krwi, które zdo³a³y siê
z nim po³¹czyæ. Prowadzi to do nieuchronnego niedotlenienia organizmu
 wewnêtrznego duszenia siê. Brak tlenu upoledza w pierwszej kolejnoci system nerwowy  st¹d m.in. utrata lub zaburzenia przytomnoci. Wedle
nowszych badañ, zatrucia tlenkiem wêgla przebiegaj¹ niejako dwutorowo 
prócz mechanizmu opisanego wy¿ej, wystêpuje jeszcze truj¹ce dzia³anie polegaj¹ce na uszkadzaniu wewnêtrznym komórek i wywo³ywania stanów zapalnych  tak¿e w tkance nerwowej.
Szczególnie nara¿one na zatrucie czadem s¹ dzieci, ludzie starsi i z chorobami kr¹¿enia. Czad jest bardzo niebezpieczny  i to ju¿ w bardzo niewielkich
ilociach  dla dzieci znajduj¹cych siê jeszcze w ³onie matki. Wród doros³ych w sile wieku najbardziej nara¿eni s¹ palacze papierosów. Oni sami regularnie podtruwaj¹ siê czadem powstaj¹cym tak¿e w spalaniu tytoniu.
Pamiêtajmy:
l Nie zaklejajmy nigdy okienek wentylacyjnych! Sprawdzajmy regularnie,
czy nie s¹ czym zatkane.
l Nie zapominajmy o wymaganych przegl¹dach instalacji kominowej i gazowej.
l Nie majstrujemy przy samochodzie z zapalonym silnikiem w zamkniêtym
gara¿u!
l W razie jakichkolwiek podejrzeñ dotycz¹cych wadliwego dzia³ania piecyków, pieców, kuchenek oraz instalacji kominowych i wentylacyjnych wzywajmy natychmiast specjalistê i nie korzystajmy do czasu jego przybycia
z wadliwego urz¹dzenia.
l Nie lekcewa¿my pierwszych objawów zatrucia czadem  zawrotów g³owy,
nudnoci. W razie podejrzeñ przyst¹pmy natychmiast do wietrzenia mieszkania i wzywania pomocy.
l Zainteresujmy siê zim¹ losem s¹siadów  zw³aszcza starszych. Czêsto zapukanie do drzwi we w³aciwym momencie mo¿e uratowaæ ¿ycie.
To skrót jednego z wielu artyku³ów prasowych, jakie w sezonie grzewczym
ukazuj¹ siê w prasie. Tak¿e w naszej Spó³dzielni problem zbyt szczelnych
okien, a przez to mieszkañ, pojawia siê coraz czêciej. Szczelne okna skutkuj¹
niedzia³aj¹c¹ wentylacj¹ grawitacyjn¹ i fakt starych zbiorczych przewodów
kominowych tylko ten problem pog³êbia.
Zarz¹d

PLAN REMONTÓW
NA 2009 r.
Zarz¹d Spó³dzielni przedstawia poni¿ej roboty remontowe zaplanowane do wykonania w bie¿¹cym roku. Poza nimi z funduszu remontowego bêd¹ tak¿e wykonywane roboty konserwacyjne instalacji wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych oraz c.o. Z odpisów na utrzymanie instalacji AZART zrealizowane zostan¹
remonty masztów i instalacji Azart i ich rozprowadzeñ na dachach. Ponadto na os.
Podgórze I i Podgórze II kontynuowana bêdzie wymiana gniazdek Azartowskich
(Z. Kossak-Szatkowskiej 8, Bro¿ka 1, 2, 4, 6, Morcinka 1, 7, 9, Popio³ka 11, 12, 13,
14, 16, Bro¿ka 22, 24). W niektórych budynkach zostan¹ wykonane remonty, na
które nieruchomoci, w sk³ad których one wchodz¹, op³acaj¹ odpis tak zwany indywidualny, na przyk³ad wymiana wewnêtrznych linii zasilaj¹cych lub malowanie
klatek schodowych  s¹ one odpowiednio opisane w poni¿szym zestawieniu.
OSIEDLE CENTRUM
docieplenia budynków:
 ocieplenie 2 cian pod³u¿nych budynku (Górna 29C),
roboty drogowe:
 wymiana schodów terenowych (Górna 29B/29C do placu zabaw),
 odtworzenie opaski budynku (Górna 29C),
 wymiana nawierzchni chodnika z poszerzeniem o 0,5 m (szczyt Kraszewskiego
1A),
 wymiana nawierzchni czêci chodników, schodów terenowych, placyku przed
mietnikiem i miejsc postojowych od ul. Korfantego (Bielska 41).
 wymiana nawierzchni chodnika przed frontem budynku (Górna 29),
 wymiana nawierzchni chodnika przed wejciem do budynku (Ciencia³y 1),
 wymiana nawierzchni placyku gospodarczego przy trzepakach i dojcia (Chrobrego 6),
roboty murarskie:
 rozbiórka i wykonanie nowego muru oporowego betonowego przy zejciu do
kot³owni i schodów beton., zamurowanie otworu drzwiowego z korytarza piwnicznego do kot³owni lub przebudowa wejcia do kot³owni wg projektu (Górna
29),
 tynkowanie i naprawa sufitów i cian bocznych loggii i balustrad loggii (Górna
29C),
roboty stolarskie:
 wymiana okien na klatce schodowej, pomieszczeniach wspólnych  suszarnie,
pralnia i piwnicznych (Górna 29C),
 wymiana okien w pomieszczeniu by³ej kot³owni, zmniejszenie otworów (Górna
29),
 wymiana okien w pralni, suszarni górnej, wózkowni i pom. magazynowym (Chrobrego 6),
 wymiana stolarki okiennej w suszarniach (Kraszewskiego 1, Bielska 41, Ciencia³y 1),
 wymiana stolarki okiennej w suszarni i by³ej pralni (Kraszewskiego 1A),
roboty lusarskie:
 wykonanie i monta¿ ocieplonych stalowych drzwi do by³ej kot³owni (Górna 29),
 wykonanie przepierzeñ balkonów (Górna 29C),
 wykonanie zadaszeñ balkonów ostatniej kondygnacji (Górna 29C),
roboty elektryczne:
 wymiana owietlenia przed wejciami do budynków (Górna 29C),
roboty kanalizacyjne (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci):
 wymiana przy³¹cza kanalizacji (Kraszewskiego 1),
roboty izolacyjne (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci):
 wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej (Kraszewskiego 1),
roboty posadzkarskie (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci):
 wykonanie nowej wylewki galerii, izolacji p.wodnej z papy i wym. obróbek,
kafelkowanie (Bielska 41),
OSIEDLE BOBREK-WSCHÓD
docieplenia budynków:
 docieplenie ciany balkonowej (Skrzypka 1),
roboty drogowe:
 odtworzenie opaski budynku (Skrzypka 1),
roboty murarskie:
 tynkowanie i naprawa sufitów i cian bocznych loggii i balustrad loggii,
roboty stolarskie:
 wymiana drzwi wejciowych do budynku (Barteczka 23),
roboty lusarskie:
 wykonanie przepierzeñ i os³on bocznych balkonów V kondygnacji (Skrzypka 1),
roboty izolacyjne przeciwwilgociowe (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci):
 wykonanie odwodnienia i izolacji pionowej kl. a (Skrzypka 4),
OSIEDLE LIBURNIA
docieplenia budynków:
 docieplenie elewacji balkonowej budynku kl. f, g (Moniuszki 22),
 docieplenie ca³ego budynku (Moniuszki 26),
 docieplenie elewacji balkonowej (Szymanowskiego 10),
roboty dekarskie:
 wymiana rynien i rur spustowych po dociepleniach (Szymanowskiego 10,
Moniuszki 22),
roboty drogowe:
 naprawa dróg wewnêtrznych po sezonie zimowym,
 prze³o¿enie opaski budynku (Moniuszki 22f, g, Szymanowskiego 10  elewacje
balkon., Moniuszki 26),
 wykonanie chodnika (Moniuszki 16  dojcie od ul. Szymanowskiego, Moniuszki
16  obok podwórka gospod.),
 wykonanie parkingu wg dokumentacji i nowej nawierzchni asfaltowej (Moniuszki
16),
 wykonanie nowego chodnika (Moniuszki 18  obok mietnika),

roboty elektryczne:
 prze³o¿enie kabli w zwi¹zku z budow¹ parkingu (Moniuszki 16),
 wymiana zwodów pion. instalacji odgromowej po dociepleniu cian (Moniuszki
26),
 wymiana wewnêtrznych linii zasilaj¹cych w klatkach schodowych (remont z op³at
indywidualnych nieruchomoci) (Szymanowskiego 2, 6, Filasiewicza 11),
roboty murarskie:
 zamurowanie czêci okien klatek schodowych i wsypów (Moniuszki 26),
 remont belek balustrad (Moniuszki 22f, g, Szymanowskiego 10),
 wykonanie przekuæ kominowych  wg opinii kominiarskich,
roboty malarskie:
 malowanie balustrad, cianek bocznych i sufitów loggii (Moniuszki 22 f, g, 26,
Szymanowskiego 10),
 malowanie cian i sufitów klatek schodowych i piwnic (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci) (Szymanowskiego 3, 7),
 malowanie okien w korytarzach bocznych (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci) (Moniuszki 16, 18, 24, 26),
roboty stolarskie:
 wymiana okienek piwnicznych (Moniuszki 22, 26, Szymanowskiego 7, 10),
 wymiana okien klatek schodowych (Szymanowskiego 3, 7, Moniuszki 26),
roboty lusarskie:
 podwy¿szenie balustrad balkonów (Szymanowskiego 10, Moniuszki 22f, g),
 wykonanie zadaszeñ balkonów IV p. (Szymanowskiego 10, Moniuszki 22f, g, 26),
OSIEDLE PIASTOWSKIE
docieplenia budynków:
 odnowienie kolorystyki elewacji (Kamienna 3a, b, dh),
 wymiana docieplenia (Kamienna 3h szczyt, Wêgielna 3a, b),
roboty drogowe:
 prze³o¿enie opaski wokó³ budynku po dociepleniu (Kamienna 3a, b, dh,
Wêgielna 3a, b),
 wykonanie miejsc postojowych wg dokumentacji i nowej nawierzchni asfaltowej (naprzeciw Wêgielna 3a, b)
roboty murarskie:
 zamurowanie ostatnich okien klatek schodowych (Kamienna 3a, b, dh, Wêgielna 3a,b),
 wykonanie podestów wejæ do klatek schodowych (Kamienna ah),
roboty malarskie:
 malowanie balustrad, parapetów, cianek bocznych i sufitów loggii (Wêgielna
3a, b, Kamienna 3a, b, dh),
 malowanie cian i sufitów klatek schodowych i piwnic (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci) (Polna 3dg),
roboty stolarskie:
 wymiana okien na klatce schodowej (Kamienna 3a, b, dh, Wêgielna 3a, b),
 wymiana okienek piwnicznych (Kamienna 3a, b, dh, Wêgielna 3a, b),
OSIEDLE PODGÓRZE I
docieplenia budynków:
 ocieplenie cian pod³u¿nych i wykonanie kolorystyki budynków (Morcinka 9,
Popio³ka 1, 3, 5),
remonty instalacji c.o.:
 monta¿ g³owic i obejm Herz na grzejnikach w klatkach schodowych i suszarniach (Bro¿ka 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 16, 17, 9, 11),
 odciêcie i likwidacja grzejników na klatkach schodowych i wymiana grzejnika
w suszarni (Popio³ka 1, 3, 5, Morcinka 9),
roboty drogowe:
 naprawa dróg wewnêtrznych po sezonie zimowym,
 przek³adka opaski wokó³ budynku (Popio³ka 1, 3, 5, Morcinka 9),
 remont chodnika i schodów terenowych (Morcinka 7, Morcinka 9, Morcinka
97  parcela wspólna, dz. 5/72),
 remont rygola (Morcinka 7, 9),
 wykonanie nowego chodnika (Popio³ka 1113, Popio³ka 104),
 wykonanie zatoczki parkingowej (Popio³ka 64),
roboty elektryczne:
 wymiana owietlenia wiatro³apów (Popio³ka 1,3,5, Morcinka 9),
 naprawa instalacji odgromowej po przegl¹dach technicznych (wg protoko³ów),
roboty izolacyjne przeciwwilgociowe:
 odwodnienie piwnicy nr 4 (remont z op³at indywidualnych nieruchomoci) (Bro¿ka 11),
roboty malarskie:
 malowanie balustrad oraz cian bocznych i sufitów loggii (Morcinka 9, Popio³ka
1,3,5),
roboty stolarskie:
 wymiana drzwi (Popio³ka 1),
roboty lusarskie:
 podwy¿szenie balustrad balkonowych (Bro¿ka 9, 11, 13, 18, 20, Morcinka 9,
Popio³ka 1, 3, 5),
 wykonanie zadaszenia balkonów (Popio³ka 1, 3, 5, Morcinka 9),
OSIEDLE PODGÓRZE II
docieplenia budynków:
 docieplenie ciany frontowej budynku (Bro¿ka 25),
remonty instalacji c.o.:
 monta¿ g³owic i obejm Herz na grzejnikach w klatkach schodowych i suszarniach (Bro¿ka 19, 21, 23, 25),
 odciêcie grzejników na klatkach schodowych (Bro¿ka 25),
 wykonanie dodatkowego pionu c.o. w mieszkaniach M-3 (Bro¿ka 22 kl. b, d),
roboty drogowe:
 likwidacja zbiornika i wykonanie miejsc parkingowych wg projektu (Bro¿ka 19
21),
 naprawa dróg po sezonie zimowym,
 remont drogi wzd³u¿ budynku (Bro¿ka 19),
 wykonanie chodnika  dojcie do schodów terenowych i schodów terenowych
(Bro¿ka 25 k/wymiennika),
 przek³adka opaski przy budynku (Bro¿ka 25),
roboty elektryczne:
 remont instalacji odgromowej  po przegl¹dzie technicznym (wg protoko³u).

BEZPIECZNY INTERNET
I TELEFON BEZ ABONAMENTU
JU¯ W TWOIM ZASIÊGU!!!
WWW.EURO.NET.PL
INTERNET  SERWIS  TELEFON  KOMPUTERY  WEBDESIGN  HOSTING
Firma Euro.Net.Pl S.C zapewnia bezpieczny, sta³y oraz nielimitowany dostêp do Internetu bez koniecznoci posiadania telefonu stacjonarnego. Dziêki
nowoczesnym rozwi¹zaniom masz mo¿liwoæ skorzystania z wielu udogodnieñ niedostêpnych u innych operatorów:
 telefon stacjonarny bez abonamentu  po³¹czenia z ca³ym wiatem od 5 groszy!
 mo¿liwoæ blokowania stron internetowych o tematyce erotycznej oraz po³¹czeñ 0 700....
 darmowa ochrona antywirusowa!
 mo¿liwoæ wyboru prêdkoci dostêpu do Internetu oraz prêdkoci wysy³ania!
 sta³y publiczny adres IP oraz wiele wiele wiêcej!
Ponadto zajmujemy siê :
EURO.NET.PL
 serwisowaniem i napraw¹ sprzêtu komputerowego
ul. Bro¿ka 24
 sprzeda¿¹ sprzêtu komputerowego www.sklep.euro.net.pl
43-400 CIESZYN
 zapewniamy pomoc w doborze czêci i kupnie dowolnego komputera
tel 033 8522 322
 projektowaniem i tworzeniem stron WWW oraz hostingiem
WWW.EURO.NET.PL
WWW.SKLEP.EURO.NET.PL
 monta¿em sieci komputerowych, zarówno dla firm jak i klientów
 indywidualnych
Dowiedz siê wiêcej i skontaktuj siê z nami! zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.0016.00
Biuro Obs³ugi Klienta  033 8522 322, tel. handlowy 607255656, 502520786, tel. serwis 513978908, 509328272

JAK I DLACZEGO UWIERZYÆ
PODZIELNIKOM CIEP£A
Od niedawna obowi¹zuje w Spó³dzielni znowelizowany Regulamin rozliczania kosztów c.o
i c.w.u. oraz ustalania zaliczek na ich pokrycie. Zgodnie z nim w budynkach kompleksowo
ocieplonych (wszystkie ciany zewnêtrzne i stropodachy) Spó³dzielnia montowuje podzielniki kosztów. Dzia³anie to wynika z przepisów Prawa energetycznego i ma na celu inicjowanie wród mieszkañców postawy racjonalnego i oszczêdniejszego korzystania z ciep³a.
Na tej podstawie w mieszkaniach w budynkach z c.w.u. pod³¹czonych do 22 wêz³ów,
dot¹d nieopodzielnikowanych, zamontowanych zosta³o 2600 elektronicznych podzielników
kosztów ciep³a. Niestety, nie wszyscy mieszkañcy wpucili monterów do mieszkañ. Ogrzewanie ich mieszkañ za rok 2009 zostanie wiêc ustalone na podstawie kosztów maksymalnego zu¿ycia w ich budynku. Co roku przybywaæ bêdzie opodzielnikowanych instalacji c.o.
o kolejne docieplone w 100% budynki.
Przy okazji kilka spostrze¿eñ, jakie poczyni³am odwiedzaj¹c niektórych z mieszkañców,
którzy teraz, przy monta¿u podzielników, stwierdzili, ¿e ich grzejniki nie grzej¹, s¹ zapowietrzone, albo chyba zawór termostatyczny nie dzia³a, a Oni nie chc¹ p³aciæ dro¿ej za
ciep³o. Niestety zasta³am w tych mieszkaniach:
 zawory termostatyczne schowane pod drewnianymi obudowami parapetów i grzejników,
gdzie ciep³o kumuluje siê zamiast rozchodziæ siê po mieszkaniu, przez co do termostatu
w zaworze dochodzi b³êdna informacja, ¿e w mieszkaniu ju¿ jest ¿¹dana temperatura
i jest odcinany przep³yw czynnika grzewczego przez grzejnik,
 zawory zas³oniête kotarami, firankami czy meblami, ze skutkiem analogicznym jak wy¿ej  termostat w zaworze przygrzejnikowym dzia³a przecie¿ tak samo jak termostat
w ¿elazku  w³¹cza siê wówczas, gdy ¿elazko odda pobrane ciep³o prasowanej rzeczy
a termostat w zaworze przy grzejniku wtedy, gdy grzejnik odda ciep³o najbli¿szemu otoczeniu  pokojowi lub tylko jego czêci za firank¹, meblem lub pod obudow¹ parapetu.
Reszta pokoju pozostanie nienagrzana.
Z rozmów z mieszkañcami wywnioskowa³am ponadto, ¿e do tej pory nie wszyscy i nie
zawsze zakrêcali przygrzejnikowy zawór termostatyczny przed otwarciem okien czy ich
myciem. Tymczasem znaczenie tego dzia³ania jest kolosalne dla kosztów ciep³a! Inaczej
czujniki termostatyczne reaguj¹ zwiêkszeniem czynnika grzewczego do kaloryfera i niepotrzebnie nabijaj¹ koszty. Ten sam efekt daje suszenie prania wieszaj¹c go na grzejniku. Nagle te¿ wzros³o zainteresowanie tym, co dzieje siê w suszarniach, kto i kiedy z nich korzysta,
czy grzej¹ tam grzejniki itp. A przecie¿ do tej pory te¿ te koszty ka¿dy z nas ponosi³!
Trzeba krêciæ zaworami przy grzejnikach przed wietrzeniem i myciem tak¿e i wtedy,
gdy nie ma jeszcze podzielników w naszym budynku. Przecie¿ obni¿amy wówczas iloæ
ciep³a dostarczonego przez Energetykê Cieszyñsk¹ do naszego budynku, a wykazan¹ na
ciep³omierzu w wêle w piwnicy. Ka¿dy bowiem budynek jest rozliczany z ciep³a, które
tylko do niego jest dostarczone! A wp³yw na to ma zachowanie ka¿dego z mieszkañców.
A.W.

WIÊCEJ PROGRAMÓW
Z AZARTU?

W budynkach, w których wymieniono ju¿ gniazdka Azart do odbioru telewizji mo¿liwa jest
rozbudowa instalacji tak, aby zwiêkszyæ iloæ odbieranych programów telewizyjnych. Oczywicie za dodatkow¹ odp³atnoci¹.
Jako pierwsi z mo¿liwoci tej skorzystali mieszkañcy budynków na osiedlu Piastowskim,
pod³¹czonych do jednego masztu antenowego. W lad za nimi poszli mieszkañcy budynków
przy ul. Barteczka na os. Bobrek-Wschód, a nastêpnie Chrobrego 6 i zespo³u budynków nr
1, 3, 5 i 7 przy ul. Szymanowskiego.
W ka¿dym przypadku mieszkañcy w ankiecie wybrali inny zestaw programów z dostêpnych: TVN7, TVN4, TVN Turbo, TVN Style, TVP Kultura, TVP Historia, Telewizja Trwam,
TV Silesia czy wreszcie Polsat Sport. Niektóre z nich, kodowane, dostarczone s¹ za op³at¹
licencyjn¹. S¹ to:
Koszt zainstalowania dodatkowych programów zazwyczaj rozk³adany jest na 12 miesiêcznych rat od ka¿dego mieszkania, za Rada Nadzorcza od tego roku postanowi³a podejmowaæ stosown¹ uchwa³ê na ten temat, gdy ankietê za dan¹ wersj¹ rozbudowy podpisze co
najmniej 75% mieszkañców budynków pod³¹czonych do jednej anteny AZART.
Ankietê przeprowadzaj¹ samodzielnie mieszkañcy chêtni na rozbudowê, a w jej opracowaniu pomagaj¹ pracownicy administracji i konserwator Azartu pracuj¹cy w ramach umowy ze Spó³dzielni¹.
Zarz¹d

ZAMIAST JUNKERSÓW 
CIEP£A WODA U¯YTKOWA?

Kominiarz w swych Protoko³ach bardzo czêsto zwraca uwagê: zbyt szczelne okna,
zamontowany wentylator elektryczny (nie wolno  przewody zbiorcze!!!), ale
i uszczelniæ przewody kominowe. Zarz¹d i Rada Nadzorcza Spó³dzielni stale analizuj¹ ten temat i mo¿liwe sposoby skutecznego go rozwi¹zania, a przy tym stosunkowo najmniejszym dla mieszkañców kosztem. Najlepiej by³oby oczywicie pozbyæ
siê z budynków ogrzewania wody za pomoc¹ Junkersów. Problem ten dotyczy najstarszych zasobów  os. Centrum i Liburnia. W pozosta³ych osiedlach funkcjonuje
system ciep³ej wody u¿ytkowej podgrzewanej przez Energetykê Cieszyñsk¹.
Roboty tego typu Spó³dzielnia przeprowadzi³a w ubieg³ym roku w budynku nr
10A przy ul. ¯wirki i Wigury, gdzie oprócz monta¿u centralnego ogrzewania (dot¹d
by³y piece wêglowe) poprowadzono instalacjê ciep³ej wody u¿ytkowej i zlikwidowano junkersy.
Instalacja cwu oraz demonta¿ junkersów i ich pod³¹czeñ kosztowa³y ogó³em
34 z³/m2 pow. u¿ytkowej mieszkania. Mieszkañcy tego budynku bêd¹ z tego tytu³u
p³aciæ miesiêczn¹ op³atê po 0,30 z³/m2 pow. u¿ytkowej mieszkania przez 10 lat. Jednoczenie trzeba zauwa¿yæ, ¿e odpadaj¹ wówczas koszty przegl¹du stanu i dwukrotnego w roku czyszczenia przewodów spalinowych, tj. obecnie 0,10 z³/m2. Jeli
natomiast tych robót Spó³dzielnia by siê nie podjê³a, to trzeba siê liczyæ z koniecznoci¹ kapitalnych remontów przewodów kominowych. Mog¹ one w praktyce okazaæ
siê jeszcze bardziej kosztowne i uci¹¿liwe dla mieszkañców.
Dlatego Zarz¹d Spó³dzielni informuje mieszkañców os. Centrum i Liburnia,
aby decyduj¹c siê na kupno nowych junkersów brali pod uwagê, ¿e najprawdopodobniej w najbli¿szych latach mo¿e dojæ do zamiany junkersów na ciep³¹
wodê u¿ytkow¹. Dla ka¿dego budynku decyzja bêdzie indywidualna i mieszkañcy
bêd¹ pokrywaæ koszt robót w swoim budynku.
A.W.

CER
TYFIK
AT
CERTYFIK
TYFIKA
ENERGETY
CZNY
ENERGETYCZNY
Kolejny nowy przepis, który wszed³ w ¿ycie od stycznia tego roku, a o którym
chcemy poinformowaæ czytelników Biuletynu Informacyjnego, to mo¿liwoæ ¿¹dania przez kupuj¹cego od osoby sprzedaj¹cej mieszkanie okazania tak zwanego
certyfikatu energetycznego tego mieszkania. Mo¿e go wykonaæ osoba posiadaj¹ce
odpowiednie uprawnienia, oczywicie za odp³atnoci¹.
Nie jest to w wietle obowi¹zuj¹cych w Polsce przepisów dokument, którego
brak mo¿e stanowiæ przeszkodê w zawarciu aktu notarialnego kupnasprzeda¿y
mieszkania czy budynku, tylko uprawnienie kupuj¹cego do zdobycia, najogólniej
rzecz ujmuj¹c, informacji o parametrach energoch³onnoci nabywanego lokalu.
Niektórzy notariusze informuj¹ o tym uprawnieniu tak¿e w trakcie spisywania aktów
wyodrêbnienia z zasobów Spó³dzielni mieszkañ, do których cz³onkowie mieli dotychczas lokatorskie lub w³asnociowe prawa. Wyjaniamy, ¿e Spó³dzielnia nie ma
i nie zleci³a wykonania takich certyfikatów swoich zasobów. Nadmieniamy równie¿,
¿e Departament Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury ju¿
w padzierniku 2008 r. wyda³ pisemn¹ interpretacjê, z której wynika, ¿e przy umowie
ustanowienia odrêbnej w³asnoci lokalu i przeniesienia jego w³asnoci na cz³onka
spó³dzielni przepisy te nie maj¹ zastosowania (Informacje i Komunikaty nr 3/2009
z dnia 20 marca 2009 r.). Nie stosuje siê ich ponadto przy dziedziczeniu spó³dzielczych w³asnociowych ani odrêbnych praw do lokali.
A.W.

Wydawca:

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka.
Nieodp³atnie dla cz³onków Spó³dzielni
Zarz¹d nie ponosi odpowiedzialnoci za treæ artyku³ów
dostarczanych do druku
Druk: Cieszyñska Drukarnia Wydawnicza, Cieszyn, ul. Pokoju 1

