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U c h w a ³ a nr 60/2004
Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie, z dnia 08 listopada 2004 roku
w sprawie: ustalenia wysokoci odpisu na fundusz remontowy na 2005 r.
Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
w oparciu o § 29 pkt.1 i 13 Statutu Spó³dzielni
postanawia
ustaliæ wysokoæ odpisu na fundusz remontowy na 2005 r. w wysokoci:
 odpis na fundusz remontowy
1,55 z³/m2
 budynki Bobrecka 26, ¯wirki i Wigury 10a
1,35 z³/m2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01.01.2005 r.
G³osowanie: za  11 g³osów, przeciw  0 g³osów
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
(Marek Kochanowski)
(W³. Blicharski)
Za³¹cznik do protoko³u 09/2004

U c h w a ³ a nr 65/2004

NOWY 2005 ROK
PRZED NAMI

Zarz¹d Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie informuje, ¿e
w dniach 8 i 30 listopada obradowa³a Rada Nadzorcza Spó³dzielni i przyjê³a plany na 2005 r.
Ju¿ na wstêpie chcemy poinformowaæ naszych mieszkañców, ¿e mimo wzrostu niektórych sk³adników op³aty za mieszkanie, op³ata ³¹czna obni¿y siê
w stosunku do roku 2004 na zdecydowanej wiêkszoci naszych budynków.
Rada Nadzorcza podjê³a uchwa³ê, ¿e centralne ogrzewanie od 2005 r. bêdzie
rozliczane indywidualnie z ka¿dego wêz³a, a nie jak dotychczas grupami wêz³ów
(budynków). Zachodzi wiec potrzeba okrelenia nowych zaliczek c.o. dla ka¿dego wêz³a (budynku) od 1.01.2005 r. i tu bardzo dobra wiadomoæ. Zaliczki na c.o.
obni¿¹ siê od kilku do 25% w zale¿noci od wêz³a, co da obni¿kê realn¹ od
kilku do kilkudziesiêciu groszy na m2 mieszkania. Spadek kosztu c.o. wynika
ze sprzyjaj¹cej aury w 2004 r., postêpuj¹cej termomodernizacji budynków i coraz
wiêkszej wiadomoci mieszkañców na temat oszczêdzania energii cieplnej, chocia¿ jeszcze nie wszyscy wykorzystuj¹ mo¿liwoci termozaworów przygrzejnikowych, o czym wiele razy ju¿ pisalimy.
Od 1.01.2005 r. op³ata na fundusz remontowy ronie o 5 gr/m2 do wys. 1,55 z³/m 2.
Wzrasta równie¿ op³ata eksploatacyjna o 9 gr/m2 do poziomu 1,01 z³/m2. Jest to
spowodowane wzrostem kosztów oraz zmniejszeniem siê po¿ytków (brak chêtnych na wynajêcie niektórych lokali u¿ytkowych oraz stale zmniejszaj¹ce siê stopy odsetkowe lokat bankowych). Na ró¿nych osiedlach nieznacznie wzrastaj¹
op³aty za wywóz nieczystoci sta³ych  jest to spowodowane rosn¹cymi kosztami
i stale jeszcze kulej¹c¹ segregacj¹ mieci, a nie wzrostem cen. O tym problemie
i segregacji mieci piszemy w odrêbnym artykule. Od stycznia 2005 r. nie ulegaj¹
zmianie op³aty za dwigi, podatek od nieruchomoci, wieczyste u¿ytkowanie gruntów, ubezpieczenie budynków, odczyt wodomierzy i op³ata za pokrycie kosztów
wymiany wodomierza mieszkaniowego. Minimalny wzrost op³at dotyczy anteny
Azart. Obni¿eniu ulega op³ata za energiê elektryczn¹ klatek schodowych i pomieszczeñ wspólnego u¿ytku. Ciep³a woda u¿ytkowa bêdzie rozliczana w dotychczasowych grupach i zaliczki na c.w.u. nie ulegaj¹ zmianie.
Op³aty za gara¿e wzrastaj¹ o 5 gr/m2 za remonty i o 1 gr/m2 na eksploatacjê.
Ogó³em op³ata za gara¿ wynosiæ bêdzie od stycznia 1,77 zl/m2.
W niniejszym biuletynie zamieszczamy uchwa³y nr 60/2004 i 65/2004, które
szczegó³owo przedstawia op³aty, o których pisalimy powy¿ej. Zaliczki na c.o.
i c.w.u. bêd¹ szczegó³owo opisane na nowych wydrukach op³at.
Indywidualne naliczenia op³at za mieszkanie obowi¹zuj¹cych od 1.01.2005 r. otrzymacie Pañstwo koñcem bie¿¹cego roku.
J.C.

INFORMACJA
Zarz¹d Spó³dzielni informuje, ¿e w dniach 24.12.2004 r. oraz 3.01.2005 r.
biura i Administracje Spó³dzielni bêd¹ nieczynne  za dni wi¹teczne przypadaj¹ce w soboty, tj. 25.12.2004 r. i 1.01.2005 r.

Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka
w Cieszynie, z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie: zmiany stawek op³at za lokale mieszkalne i gara¿e
od dnia 01 stycznia 2005 r.
Rada Nadzorcza Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie
w oparciu o § 29 pkt 1 i 13 Statutu Spó³dzielni ustala wysokoæ stawek op³at
za lokale mieszkalne, które bêd¹ obowi¹zywa³y od dnia 01 stycznia 2005 r.
na poziomie:
11. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomoci dla w³acicieli mieszkañ nie bêd¹cych cz³onkami, czynsz najmu dla najemców mieszkañ oraz
op³ata za bezumowne korzystanie z mieszkañ dla osób zajmuj¹cych te
lokale bez tytu³u prawnego
1,15 z³/m2
12. Po¿ytki i inne przychody
0,14 z³/m2
13. Odpis na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci dla
cz³onków Spó³dzielni (12)
1,01 z³/m2
14. Wywóz nieczystoci sta³ych:
 Os. Centrum
3,50 z³/osobê
 Os. Liburnia (budynki niskie)
3,25 z³/osobê
 Os. Liburnia (wie¿owce)
3,95 z³/osobê
 Os. Podgórze I
3,85 z³/osobê
 Os. Podgórze II
3,45 z³/osobê
 Os. Piastowskie
3,40 z³/osobê
 Os. Bobrek-Wschód
4,05 z³/osobê
15. Antena AZART:
 Os. Centrum
1,50 z³/mieszk.
 Os. Liburnia
1,65 z³/mieszk.
 Os. Podgórze I
1,35 z³/mieszk.
 Os. Podgórze II
1,45 z³/mieszk.
 Os. Piastowskie
1,45 z³/mieszk.
 Os. Bobrek-Wschód
1,10 z³/mieszk.
16. Energia elektryczna
2,00 z³/mieszk.
17. Odczyt wodomierzy
0,20 z³/mieszk.
18. Dwigi:
 budynki Bielska 41 i Kamienna 1
6,30 z³/osobê
 budynki Moniuszki 16, 18, 24, 26
9,20 z³/osobê
19. Op³ata z tytu³u wodomierza g³ównego  aktualna stawka wed³ug Taryfy
WZC w przeliczeniu na mieszkanie zasilane z danego przy³¹cza wody.
10. Op³ata na pokrycie kosztów wymiany wodomierza mieszkaniowego (odnoszona na fundusz remontowy)
1,60 z³/wodom.
11. Op³aty za dodatkowe pomieszczenia piwniczne i komórki 0,55 z³/m2
12. Stawki op³at za gara¿e:
 eksploatacja
0,33 z³/m2
 odpis na remonty
0,95 z³/m2
 podatek, wieczyste u¿ytkowanie, ubezpieczenie
0,49 z³/m2
=1,77 z³/m2
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
01.01.2005 r. G³osowanie : za  11 g³., przeciw  0 g³.
Sekretarz Rady Nadzorczej
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Podpis nieczytelny
Podpis nieczytelny

Czy mo¿emy produkowaæ
B¥D BEZPIECZNY
WE W£ASNYM MIESZKANIU! mniej odpadów komunalnych?
GAZ ZIEMNY U¯YTKOWY
 PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA
Gaz u¿ytkowany w naszych mieszkaniach i domach  to przede wszystkim
gaz ziemny sk³adaj¹cy siê z 98% metanu, 2% domieszek gazowych z nawaniaczem THT, dziêki czemu jest wyczuwalny przez powonienie.
Gaz ziemny, wbrew ogólnym przekonaniom jest l¿ejszy nieco od powietrza, natomiast ciê¿szy jest stosowany w butlach propan-butan.
Gazy powy¿sze w odpowiedniej mieszaninie z powietrzem, stanowi¹ grony
rodek wybuchowy, który by³ i jest przyczyn¹ ludzkich tragedii i katastrof
budowlanych. Mo¿e powodowaæ mieræ, ciê¿kie obra¿enia, po¿ary, zawa³y
kondygnacji i pionów mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.
Odpowiedzialnoæ za warunki bezpieczeñstwa:
Zak³ad Gazowniczy  odpowiada za sprawnoæ i szczelnoæ magistrali
gazowej zewnêtrznej  do zaworu g³ównego budynku, mieszcz¹cego siê
w zamkniêtej, zewnêtrznej skrzynce. Odpowiada te¿ za sprawnoæ i szczelnoæ ka¿dego licznika wewn¹trz budynku (klatki schodowej, mieszkania).
W³aciciel lub zarz¹dca budynku  odpowiada za instalacjê wewnêtrzn¹
budynku, ogóln¹ sprawnoæ systemu grawitacyjno-wywiewnego, a tak¿e za
okresow¹ kontrolê instalacji wewnêtrznej, równie¿ i w mieszkaniach, do tego
celu anga¿uje specjalistów gazownictwa.
Najemca mieszkania, cz³onek Spó³dzielni lub w³aciciel domu prywatnego  odpowiada za instalacjê wewnêtrzn¹, jej stan techniczny, urz¹dzenia
(odbiorniki) gazowe, ich prawid³ow¹ eksploatacjê, odpowiada równie¿ za dro¿noæ wywietrzników wewnêtrznych. Obowi¹zkiem jest udostêpnienie instalacji gazowej do okresowej kontroli.
SZCZEGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEÑSTWA
1. Po powrocie do mieszkania (domu), je¿eli wyczuwasz gaz ju¿ na klatce
schodowej lub przedpokoju: NIE WCHOD Z OTWARTYM OGNIEM,
NIE ZAPALAJ WIAT£A ELEKTRYCZNEGO, a oddal swoj¹ rodzinê
na bezpieczn¹ odleg³oæ, wykonaj pe³ny wdech wie¿ego powietrza i postaraj siê otworzyæ okna, by wywietrzyæ mieszkanie, po czym wyjd na zewn¹trz
i wezwij Pogotowie Gazowe (tel. 992), je¿eli potrzeba  równie¿ pogotowie
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej (tel. 998).
2. Je¿eli zasta³e w domu osobê zatrut¹ gazem i nieprzytomn¹  wynie na
zewn¹trz, przyst¹p do sztucznego oddychania lub reanimacji poredniej do
czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego (tel. 999).
3. Je¿eli stwierdzi³e, i¿ ulatnia siê gaz w piwnicach  NIE WCHOD DO
PIWNIC Z OTWARTYM OGNIEM I NIE ZAPALAJ WIAT£A ELEKTRYCZNEGO!
Wyprowad w³asn¹ rodzinê na zewn¹trz budynku i koniecznie powiadom
mieszkañców, WEZWIJ POGOTOWIE GAZOWE! Dopiero po usuniêciu
awarii i za zezwoleniem specjalistów Pogotowia Gazowego mo¿ecie wejæ
do w³asnych mieszkañ.
OPIS DODATKOWYCH ZABEZPIECZEÑ,
KTÓRYCH ZASTOSOWANIE MO¯E POPRAWIÆ
BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW
1. Stosowane powszechnie wy³¹czniki wiat³a, gniazdka elektryczne, przy
ich w³¹czaniu i wy³¹czaniu powoduj¹ iskrzenie i one mog¹ powodowaæ zapalenie ulatniaj¹cego siê gazu. Je¿eli chcesz (chcecie) czuæ siê bezpiecznie 
wymieñ powy¿sze urz¹dzenia na BEZISKROWE z odpowiednim atestem:
we w³asnym mieszkaniu, na korytarzach, klatkach schodowych, a zw³aszcza
w piwnicach. Zwróæ uwagê równie¿ i na to, i¿ wiêkszoæ odbiorników pr¹du
mo¿e przy ich w³¹czeniu iskrzyæ, chocia¿ na zewn¹trz nie jest to widoczne.
2. Wszystkie przewody, urz¹dzenia i odbiorniki gazowe, je¿eli s¹ dopuszczone do eksploatacji, a zatem i sprzeda¿y, musz¹ odpowiadaæ odpowiednim
normom bezpieczeñstwa i posiadaæ atest. Innych nie kupuj, a przedtem porad siê uprawnionych specjalistów ! Nie kupuj urz¹dzeñ gazowych na bazarach lub z demonta¿u (u¿ywanych).
3. Poczucie bezpieczeñstwa znakomicie poprawiæ mo¿e zastosowanie prostych urz¹dzeñ alarmowych, sk³adaj¹cych siê z czujników gazu, przewodów
i sygnalizatora. S¹ one dostêpne w sprzeda¿y, koszt ich jest stosunkowo niewielki. Powinny byæ stosowane wszêdzie tam, gdzie istnieje wewnêtrzna instalacja i odbiorniki gazowe. Stosowanie takich urz¹dzeñ w mieszkaniach
i domach nie jest obowi¹zkowe, chocia¿ pozwala wykryæ awariê i ustrzec siê
jej tragicznych w skutkach nastêpstw.
4. Podstawowym warunkiem bezpieczeñstwa w ka¿dym mieszkaniu, w ka¿dym domu, jest odpowiedni instrukta¿ dla domowników odnonie bezpieczeñstwa z gazem, a tak¿e przestrzeganie ich na co dzieñ.
PAMIÊTAJ  BEZPIECZEÑSTWO TWOJE, TWOJEJ RODZINY,
A TAK¯E TWOICH S¥SIADÓW  ZALE¯Y RÓWNIE¯ OD CIEBIE!
W.B.

Ka¿dy codziennie produkuje pewn¹ iloæ mieci. Obserwujemy z roku
na rok, ¿e jest ich coraz wiêcej. Nabywane produkty spo¿ywcze i przemys³owe s¹ coraz czêciej opakowywane kilkakrotnie, co prawda coraz ³adniej, ale
i coraz dro¿ej. £adne opakowanie wkalkulowano w cenê towaru, ¿eby zachêci³o do kupna i na to nie mamy wp³ywu. Mo¿emy natomiast obni¿yæ objêtoæ
i koszt sk³adowania przedmiotowego pude³ka.
Sama czynnoæ segregowania odpadów jest pocz¹tkiem dzia³ania ekologicznego. Wa¿ne jest to, by odpady posegregowane w mieszkaniu wk³adaæ do w³aciwych pojemników. S¹ ju¿ na naszych osiedlach odrêbne: na
tworzywa sztuczne, papier, szk³o, metal. Bardzo wa¿ne jest to, by na sk³adowiska nie trafia³y te odpady, które mog¹ byæ wtórnie wykorzystane.
Na koniec kilka uwag technicznych:
 pozbywaj¹c siê butelek plastikowych powinnimy je zgniataæ, niezgniecionych nie nale¿y zakrêcaæ,
 pamiêtajmy, ¿e kartoniki po mleku, sokach to wcale nie makulatura papierowa,
 s³oiki wrzucamy bez zakrêtek,
 du¿e kartony sk³adujemy z³o¿one p³asko obok pojemników,
 wyrzucaj¹c mieci nie zapominamy o zamkniêciu podwórka gospodarczego.
J.G.

OG£OSZENIA DROBNE

Coraz czêciej w administracjach skar¿¹ siê mieszkañcy, ¿e ich s¹siedzi nie
myj¹ klatki schodowej w czasie swych dy¿urów. Przypominamy, ¿e jest to obowi¹zkiem mieszkañców naszej Spó³dzielni, wynikaj¹cym w Regulaminu u¿ywania lokali i porz¹dku domowego.
I I I
Zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Miasta Cieszyna zosta³a w naszych zasobach (a tak¿e w ca³ym miecie) przeprowadzona akcja odszczurzania. Szczury
nie pojawiaj¹ siê jednak bez przyczyny w naszym pobli¿u. Jest to skutek wyrzucania przez czêæ mieszkañców naszych osiedli resztek ¿ywnoci przez okna (!)
zamiast do kontenerów, a tak¿e dokarmiania ptaków w sposób najbardziej prymitywny  rzucaj¹c okruchy na ziemiê czy beton. Mi³oników ptaków prosimy, by
dokarmiali je wy³¹cznie w karmnikach.
I I I
W naszych zasobach budujemy coraz wiêcej miejsc postojowych. Na drugim
etapie os. Liburnia trwa jednak minikonflikt na tym tle. Przy ka¿dym z budynków
nr 3, 5 i 7 przy ul. Szymanowskiego powsta³y miejsca postojowe (samochodziarze
z jedynki mog¹ parkowaæ przy drodze miejskiej), a ponadto w szczycie budynku
nr 7 wybudowalimy du¿y parking dla mieszkañców wszystkich tych budynków,
a nawet dla s¹siednich  Szopena 24 czy 22. Mieszkañcy spod 3 skar¿¹ siê jednak, ¿e kilku siódemkowiczów zamiast parkowaæ u siebie b¹d na wspólnym,
ustawia swe samochody przed trójk¹, a proby odnosz¹ wrêcz przeciwny skutek.
Apelujemy i prosimy wszystkich uczestników tej sytuacji, by korzystali z ogólnego
parkingu, na którym zazwyczaj jest parê miejsc. Jest on owietlony, a naprawdê
nigdy tak nie bêdzie, ¿eby ka¿dy kierowca swoje auto widzia³ z okna.
I I I
Poni¿ej przedstawiamy najczêstsze b³êdy wychwytywane w trakcie przegl¹dów instalacji elektrycznej w mieszkaniach:
 wy³amane ko³ki ochronne w gniazdkach ³azienkowych i kuchennych, b¹d
za³o¿one gniazdka bez ko³ków  grozi to rzecz jasna pora¿eniem pr¹dem elektrycznym;
 monta¿ gniazdek w trakcie samodzielnych przeróbek instalacji zbyt blisko
urz¹dzeñ gazowych  ten problem wystêpuje zw³aszcza na Podgórzu I;
 w wielu mieszkaniach w wyniku w/w przeróbek dosz³o do roz³¹czenia obwodu pircieniowego, co spowodowa³o zmniejszenie przekroju przewodów zasilaj¹cych obwody kuchni i ³azienki oraz niew³aciwy rozdzia³ obci¹¿enia instalacji i pogorszenie ochrony przeciwpora¿eniowej (takie przypadki s¹ prawie w ka¿dym budynku na Podgórzu I);
 zdarzaj¹ siê bezpieczniki o zbyt du¿ych wartociach zabezpieczenia, a nawet drutowane (!), czego w ¿adnym razie nie wolno czyniæ.
B³êdy te wymieniamy w trosce o bezpieczeñstwo naszych mieszkañców, maj¹c
nadziejê, ¿e po uwiadomieniu sobie zagro¿enia bezpieczeñstwa natychmiast usun¹
nieprawid³owoci.
I I I
Na og³oszenie w poprzednim wydaniu Biuletynu o mo¿liwoci konserwacji
domofonu za op³at¹ odpowiedzia³o dotychczas 17 klatek schodowych z 285 nale¿¹cych do naszej Spó³dzielni. Zainteresowanie jest wiêc mierne. Co prawda s³ychaæ g³osy, ¿e by³oby wiêcej chêtnych, ale gdyby kto za tym pochodzi³. Jednak jak w ka¿dym przypadku dobrowolnego obci¹¿ania siê op³at¹ tym kim
musz¹ byæ sami zainteresowani mieszkañcy. By³y te¿ g³osy, aby odgórnie podj¹æ
decyzjê i wprowadziæ obowi¹zkow¹ op³atê dla wszystkich na konserwacjê domofonu, ale na razie s¹ one niezbyt liczne, dlatego takiej decyzji nie podjêto.
W dalszym ci¹gu mo¿na sk³adaæ pisma z podpisami U¿ytkowników wszystkich
mieszkañ danej klatki. Przed rozpoczêciem konserwacji Pan Kabiesz, z którego
Firm¹ Spó³dzielnia podpisa³a Umowê, dokonuje przegl¹du danej instalacji domofonowej i czêsto okazuje siê, ¿e wymaga ona wczeniejszej naprawy, której
koszt do tej pory wynosi³ od kilkunastu do piêciuset z³otych. Op³atê tê rzecz jasna
trzeba wnieæ jednorazowo.

LATO NA OSIEDLU
BOBREK-WSCHÓD
Jak co roku na osiedlu Bobrek-Wschód zorganizowano imprezê na zakoñczenie roku szkolnego na osiedlowych boiskach. W konkurencjach takich jak biegi,
rzut do tarczy, cross rowerowy, turniej pi³ki no¿nej i siatkowej uczestniczy³o 60
dzieci wraz z rodzicami. Wszystkie punktowane miejsca nagradzane by³y drobnymi upominkami ufundowanymi przez sponsorów: Stra¿ Miejska, Gazda, FH
Sujka i Spó³ka z o.o. Mój Dom. Ka¿de dziecko otrzyma³o lody, s³odycze i napoje ufundowane przez TU Filar.
Na zakoñczenie lata Rada Osiedlowa zorganizowa³a osiedlowy turniej pi³ki
siatkowej o puchar Prezesa, w której uczestniczy³y trzy osiedlowe dru¿yny reprezentuj¹ce ul. Skrzypka 1, ul. Skrzypka 2 i 4 oraz ul. Barteczka.
Jednak najwiêcej emocji wród licznej m³odzie¿owej publicznoci wzbudzi³
mecz pi³ki no¿nej zorganizowany na inauguracjê roku szkolnego, pomiêdzy Huraganem Lakma Bielsko Bia³a a Bobrek Mój Dom Cieszynianka. W normalnym czasie wynik wyniós³ 10 do 10, choæ nasza dru¿yna by³a lepiej zorganizowana i przewa¿a³a na ca³ym boisku. Publicznoæ szala³a, gdy bramkarz naszej dru¿yny broni³ strza³y, które wydawa³y siê nie do obrony. W dogrywce Bobrek strzeli³ 4 bramki trac¹c zaledwie 2 i odniós³ koñcowe zwyciêstwo 14 do 12. Bobrek
reprezentowali: Gospodarczyk (bramkarz), Owczarzy(4 bramki), Sroczyk(4),
Kamiñski J.(2), Kamiñski Sz.(1), Sujka(1), i Pawluk(2).
Przewodnicz¹cy Rady Osiedlowej

SIATKÓWKA PLA¯OWA
NA LIBURNI
Latem tego roku oddalimy do u¿ytku odnowione boisko do siatkówki pla¿owej na os. Liburnia. S³upki i siatkê, oraz tamy linii autowych zakupi³
i przekaza³ Spó³dzielni nieodp³atnie Miejski Orodek Sportu i Rekreacji. Dziêkujemy piêknie. Na otwarcie Rada Osiedlowa zorganizowa³a turniej, by³o kilkanacie dru¿yn 3-osobowych, by³y nagrody ufundowane przez Spó³dzielniê i drobne
upominki od sponsora  KU Filar. Póniej by³ jeszcze jeden turniej. A przez
ca³y sezon trwa³o istne oblê¿enie boiska. Chêtni do gry czekali godzinami na
wolny czas, a nastêpnie grali do pónych godzin wieczornych. Boisko jest ogrodzone i zamykane na noc oraz na sezon zimowy, a opiekuje siê nim cz³onek Rady
osiedlowej, pan Henryk S³owiok.
A.W.

Z. Kossak 8. Najlepsi otrzymali ufundowane przez sponsorów nagrody. Og³oszono równie¿ konkurs na najlepsze zdjêcie z festynu lub osiedla Podgórze o nagrodê Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Spó³dzielni.
Ca³a impreza odbywa³a siê w mi³ej atmosferze, pogoda równie¿ dopisa³a.
Warto podkreliæ, ¿e dziêki zaanga¿owaniu organizatorów impreza ta odby³a
siê prawie bezkosztowo. Artyci wystêpowali darmowo  tylko za poczêstunek
ufundowany przez sponsorów, którzy równie¿ sfinansowali nagrody do konkursów.
Uczestnik

Artyci z Banotówki

W dniu 18.09.2004 r. odby³a siê na Osiedlu Podgórze impreza plenerowa Artyci z Banotówki  zorganizowana przez Radê Osiedla Podgórze I
i Zarz¹d Spó³dzielni. Pomiêdzy blokami Z. Kossak 10 i 12 od godzin rannych
trwa³ du¿y ruch. Ustawiono namiot Browaru Zamkowego, estradê, namiot  przebieralniê, pod³¹czono energiê elektryczn¹, ustawiano stoiska handlowe.
Punktualnie o godz. 1400 rozpoczê³a siê impreza, któr¹ otworzy³ Przewodnicz¹cy Rady Osiedla (g³ówny organizator) Pan Eugeniusz Raabe. Na dobry pocz¹tek zagra³a orkiestra dêta Cieszynianka pod batut¹ kapelmistrza Jana Gruchela.
Nastêpnie Muzyka bez granic  by³ to wystêp uczniów i nauczycieli ze Szko³y
Muzycznej, mieszkaj¹cych na Osiedlu. Oko³o godz. 1600 wyst¹pi³a czêæ ZPiT
Ziemi Cieszyñskiej  mieszkañcy osiedla i ich przyjaciele w programie Raz na
ludowo. Nastêpnie zespó³ Akcent zapiewa³ i zagra³ znane przeboje muzyki rozrywkowej. W programie wyst¹pi³ równie¿ p. Raabe, który wykona³ przebój Elwisa Presleya. Ok. godz. 1800 wyst¹pili znani Szczypióni górale w programie Piyknie Was witomy. Po godz. 1900 do 2130 gra³ i piewa³ zespó³ DUO-Foxbeat,
który tworzy ma³¿eñstwo Jadwiga i Zygmunt Malinowie, mieszkaj¹cy obecnie
w Niemczech.
W czasie trwania imprezy serwowane by³y przysmaki z grila  Zak³ady Miêsne
Cieszyn, ko³acze, ciastka, s³odycze, napoje, piwo  sklep Romer, piwo Brackie  Bar Horyzont.
Odby³ siê równie¿ turniej koszykówki, street-baal  na boisku ko³o piekarni
oraz konkurs malowania na asfalcie dla dzieci  na chodniku przed blokiem

SEZON REMONTOWY 2004
ZA NAMI

Nowe miejsca postojowe
na os. Piastowskim

Koñczy siê rok 2004, a wraz z nim kolejny sezon intensywnych remontów
zasobów mieszkaniowych naszej Spó³dzielni.
Najwiêkszy zakres prac wykonalimy w robotach dociepleniowych. Oprócz
odpisu na ten cel wykorzystalimy dodatkowe rodki z przekszta³ceñ praw
lokatorskich na w³asnociowe (po¿yczka). Pozwoli³o to dociepliæ oprócz
zaplanowanych budynków (dokoñczenie docieplenia Bobreckiej 26, 3 ciany Cieñcia³y 1, 1 ciana Kraszewskiego 1, ciany frontowe Szymanowskiego
3 i 7, 3 ciany Kar³owicza 3 i Szymanowskiego 2, po 2 ciany pod³u¿ne Z.
Kossak 12, 16A i 16B) tak¿e kilka dodatkowych: na os. Centrum  druga
ciana pod³u¿na Kraszewskiego 1 i czwarta ciana Cieñcia³y 1 (oba s¹ wiêc
docieplone ju¿ w ca³oci), a na os. Liburnia po 3 ciany Kar³owicza 5, Szymanowskiego 6 i 8. Docieplilimy równie¿ ostatnich kilkanacie stropodachów (zosta³ jeszcze tylko jeden na przysz³y rok  na Chrobrego 6). Ujmuj¹c
temat liczbowo oznacza to 14 920 m2 cian i 12 716 m2 stropodachów za
³¹czn¹ kwotê ok. 1 890 000 z³. Przyrost powierzchni docieplonych cian
w ca³ej Spó³dzielni za rok 2004 wynosi 9,8%, w tym 18,5% na Centrum,
11,8% na Liburni, 7% na Podgórzu I i 15% na Podgórzu II. Na os. Piastowskim nie by³o w tym roku zaplanowanych dociepleñ cian, a na Bobrku niestety ich nie wykonano  nie znalaz³ siê wykonawca. W zwi¹zku z tym na
przysz³y rok Zarz¹d wraz z administracj¹ zaplanowa³ docieplenie nie tylko
cian ostatnich kondygnacji Barteczka 23 i 27, ale tak¿e po trzy ciany od
parteru w³¹cznie.
Jeli chodzi o pozosta³e remonty, to wykonano prawie wszystkie zaplanowane. Zbyt d³ugo trwa³y jedynie uzgodnienia i przygotowanie dokumentacji
oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowê dróg i parkingów na IV etapie os.
Liburnia i pieni¹dze na ten cel przejd¹ na przysz³y rok, nie za³atwiono równie¿ wszystkich spraw formalnych niezbêdnych do odwodnienia cian fundamentowych Hallera 4  rodki równie¿ przechodz¹ na przysz³y rok. Prze³o¿ono na przysz³y rok utwardzenie nawierzchni tarasów na dachach Korfantego, w poszukiwaniu skutecznej technologii.
Sukcesem zakoñczy³a siê wymiana wodomierzy mieszkaniowych. Umówienie na termin niektórych mieszkañców przez administracje graniczy³o
niemal ze sztuk¹ cyrkow¹, ale siê uda³o. Równie¿ wszystkie lokale u¿ytkowe
zosta³y opomiarowane, a tak¿e pozosta³e punkty poboru wody, czy to dla
celów remontowych, czy te¿ dla utrzymania porz¹dku. Koszty wody bêd¹
wiêc obci¹¿aæ ten tytu³, na który zosta³a ona zu¿yta. Odczyty i rozliczenia
bêd¹ prowadziæ pracownicy administracji, za dane przekazywaæ do ksiêgowoci.
W miêdzyczasie przygotowalimy ju¿ plany szczegó³owe remontów na 2005
rok, a tak¿e na lata 20062008. Te ostatnie corocznie bêd¹ aktualizowane, ale
baza ju¿ jest. Szczegó³y przysz³ego roku wydrukujemy po zakoñczeniu procedury przetargowej, w wyniku której wybierzemy wykonawców robót.
A.W.

Informacja tytu³owa nie by³aby ¿adn¹ rewelacj¹, wszak corocznie oddajemy do u¿ytku nowe miejsca dla cz³onków Spó³dzielni  posiadaczy
samochodów, gdyby nie nastêpuj¹ce wyjanienia.
Pomiêdzy budynkami nr 1 a 3 przy ul. Polnej, obok wysypanej szutrem powierzchni pseudoparkingowej sta³ znak parkingowy z napisem
DLA MIESZKAÑCÓW POLNEJ 1. Podczas dok³adnych pomiarów
geodezyjnych okaza³o siê, ¿e granica pomiêdzy naszymi gruntami a gruntami SM Os. Piastowskie przebiega mniej wiêcej przez rodek tego terenu. Obie Spó³dzielnie wybudowa³y wiêc w tym miejscu parking z prawdziwego zdarzenia i odpowiednio go oznakowa³y.
T¹ drog¹ informujemy wiêc cz³onków naszej Spó³dzielni, ¿e miejsca postojowe po prawej stronie, patrz¹c od wjazdu, s¹ nasze. Tak
samo zreszt¹, jak jedno miejsce postojowe naprzeciw, na nowowybudowanym parkingu na czêci trawnika przyleg³ego do mietnika, po
lewej jego stronie.
Prosimy samochodziarzy o korzystanie ze swych uprawnieñ cz³onkowskich i parkowanie na tych dodatkowych miejscach.
I jeszcze jedno. Na parkingach do parkowania prostopad³ego do
okien budynków zawsze parkujmy samochody tak, by sta³y przodem
do okien tych budynków.
Zarz¹d

ZAMIANY MIESZKAÑ
1. Zamieniê mieszkanie spó³dzielcze, w³asnociowe M-4 (44,00 m2) przy
ul. Filasiewicza na os. Liburnia na M-4 lub M-3 o pow. 52,00 m2 na os.
Podgórze.
Kontakt  ul. Filasiewicza 9/36.
2. Sprzedam lub zamieniê na mniejsze (na M-3) mieszkanie spó³dzielcze,
w³asnociowe M-5 (70,50 m 2) przy ul. Z. Kossak-Szatkowskiej na os.
Podgórze.
Telefon 479 60 78.
3. Gara¿ blaszany w okolicach baru Panorama sprzedam lub wynajmê.
Telefon 479 60 78.

ODESZLI
W maju 2004 r. zm ar³ p³k Miros³aw Orawiec, zam. na os.
Podgórze I, Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Spó³dzielni
w latach 19901993.
W listopadzie 2004 r. zmar³ Lech Gutowski, zam. na os.
Libur nia, cz³onek Rady Nadzorczej i jej Komisji Rewizyjnej w latach 19962002, a od 2002 r. Przewodnicz¹cy
Rady Osiedla Liburnia .

PODATEK ZA PSA
NADAL W SPÓ£DZIELNI
Tak jak i w mijaj¹cym roku, od stycznia 2005 r. mieszkañcy naszej
Spó³dzielni posiadaj¹cy psa bêd¹ mogli w kasie lub w swojej administracji op³acaæ podatek za swojego czworonoga. Namawiamy do tego
usilnie, bowiem 25% z tej kwoty (to znaczy 11,25 z³ z kwoty 45,00 z³ 
podatek nie wzronie w przysz³ym roku) pozostanie w Spó³dzielni.
Kwota ta pos³u¿y do zwiêkszenia porz¹dku na naszych osiedlach,
poniewa¿ zostanie przeznaczona na usuwanie psich odchodów z chodników i trawników, które jak wiadomo s¹ oszpecaj¹cym i nieod³¹cznym (jak na razie) widokiem na osiedlach. Emeryci i rencici p³ac¹
po³owê tej stawki.

W tym roku uzyskalimy jedynie 765 z³, ale du¿a czêæ mieszkañców p³aci³a jeszcze do kasy miejskiej, a czêæ psów pozostaje zapewne
nieop³acona, niestety.
A. W.

ROZLICZENIE WODY
Informujemy wszystkich mieszkañców, ¿e zakoñczono wymianê i monta¿ wodomierzy mieszkaniowych. Aktualnie opomiarowane s¹ wszystkie
mieszkania oraz pozosta³e miejsca poboru wody. Pocz¹tkiem listopada
mieszkañcy otrzymali rozliczenie op³at za zu¿ycie wody, kanalizacji i podgrzanie ciep³ej wody za okres 01.01.  31.09.2004 r.
Prosimy o sprawdzenie stanu nowych liczników, szczególnie w mieszkaniach, gdzie znajduje siê woda zimna i ciep³a, gdy¿ sporadycznie zg³aszane s¹ b³êdy odczytów.
Korekta b³êdu, o którym pisalimy w Biuletynie nr 22/2004 znajduje
siê w pozycji  zaliczka miesiêczna w z³ za m-c styczeñ 2004 r.
J.G.

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

