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OP£ATY ZA MIESZKANIE
OD 1 STYCZNIA 2007 r.

Rada Nadzorcza i Zarz¹d S.M. Cieszynianka informuj¹ wszystkich mieszkañców, ¿e uchwalone zosta³y nowe stawki op³at za mieszkanie i gara¿e.
11. Na dotychczasowym poziomie zosta³y utrzymane stawki:
 podatek od nieruchomoci
0,10 z³/m2
 wieczyste u¿ytkowanie gruntów
0,08 z³/m2
 ubezpieczenie budynków
0,04 z³/m2
 odczyt wodomierzy
0,25 z³/mieszk.
 dwigi:
 budynek Bielska 41
0,26 z³/m2
 budynki Moniuszki 16, 18, 24, 26
0,35 z³/m2
 budynek Kamienna 1
0,28 z³/m2
12. 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
1,22 z³/m2
Po¿ytki i inne przychody dla cz³onków Spó³dzielni 0,16 z³/m2
Odpis na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomoci dla
cz³onków Spó³dzielni
1,06 z³/m2
13. Wywóz nieczystoci sta³ych:
 Os. Centrum
3,65 z³/osobê
 Os. Liburnia (budynki niskie)
3,65 z³/osobê
 Os. Liburnia (wie¿owce)
3,90 z³/osobê
 Os. Podgórze I
4,50 z³/osobê
 Os. Podgórze II
4,50 z³/osobê
 Os. Piastowskie
3,65 z³/osobê
 Os. Bobrek-Wschód
4,30 z³/osobê
14. Antena AZART:
 Os. Centrum
2,64 z³/mieszk.
 Os. Liburnia
2,34 z³/mieszk.
 Os. Podgórze I
1,37 z³/mieszk.
 Os. Podgórze II
2,56 z³/mieszk.
 Os. Piastowskie
1,37 z³/mieszk.
 Os. Bobrek-Wschód
1,36 z³/mieszk.
15. Stawki za energiê elektryczn¹ pomieszczeñ wspólnego u¿ytku od 1 stycznia 2007 r. ustalono w uk³adzie osiedli na bazie kosztów III kwarta³ów
2006 r. i maj¹ charakter zaliczki. Po zaewidencjonowaniu wszystkich
faktur roku 2006 od 01.04.2007 r. zostan¹ ustalone nowe op³aty uwzglêdniaj¹ce dokonane ju¿ wp³aty za 1 kwarta³ 2007 r.
Informacyjnie podajemy, ¿e koszty energii elektrycznej w poszczególnych budynkach s¹ bardzo zró¿nicowane, od 0,77 z³/mieszk. do 8,00 z³/
/mieszk., natomiast zaliczkowe op³aty wynosz¹:
 Os. Centrum
3,70 z³/mieszk.
 Os. Liburnia (budynki niskie)
4,20 z³/mieszk.
 Os. Podgórze I
1,70 z³/mieszk.
 Os. Podgórze II
1,70 z³/mieszk.
 Os. Piastowskie (budynki niskie)
2,00 z³/mieszk.
 Os. Bobrek-Wschód
2,00 z³/mieszk.
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 Os. Liburnia  wie¿owce
2,20 z³/mieszk.
 Os. Piastowskie  wie¿owce
2,20 z³/mieszk.
Stawka op³aty na fundusz remontowy:
 budynki Bobrecka 26, ¯wirki i Wigury 10a
1,60 z³/m2
 pozosta³e budynki
1,70 z³/m2
 dodatkowy odpis w niektórych budynkach
0,05 z³/m2
Op³ata z tytu³u wodomierza g³ównego  aktualna stawka wed³ug Taryfy
WZC w przeliczeniu na mieszkania zasilane z danego przy³¹cza wody.
Op³ata za dodatkowe pomieszczenia piwniczne i komórki
0,57 z³/m2
Op³ata na pokrycie kosztów monta¿u nowych skrzynek pocztowych
(zgodnie z wymogami Unii Europejskiej  ustawa z dnia 12.06.2003 r.
Prawo Pocztowe i Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia
24.09.2003 r.)
2,00 z³/mieszk.
Stawki op³at za gara¿e:
 Os. Liburnia i Os. Centrum (za wyj¹tkiem ul. Bielskiej 41)
 eksploatacja
0,37 z³/m2
 odpis na remonty
0,95 z³/m2
 podatek, wieczyste u¿ytkow., ubezpieczenie
0,63 z³/m2
 budynek ul. Bielska 41
 eksploatacja
0,37 z³/m2
 odpis na remonty
1,15 z³/m2
 podatek, wieczyste u¿ytkow., ubezpieczenie
0,35 z³/m2
Zaliczka na pokrycie kosztów zmiennych energii cieplnej dla c.o. i c.w.u.
od stycznia 2007 r. poza kilkoma budynkami nie ulegnie zmianie (w 2
budynkach konieczna jest podwy¿ka, a w 9 mo¿liwa jest obni¿ka).
Od 1 stycznia 2007 r. ulegn¹ zmianie op³aty z tytu³u odprowadzenia cieków i zgodnie z Uchwa³¹ Nr 11/12/06 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia
30.11.2006 r. wynios¹ 3,41 z³/m3 netto (3,65 z³/m3 brutto).
Do dnia oddania Biuletynu do druku nieznana jest cena za dostawê wody
do mieszkañ w 2007 r. Nowa stawka bêdzie obowi¹zywa³a od lutego
przysz³ego roku.
J.G.

DODATKOWY ODPIS
NA FUNDUSZ REMONTOWY
Od wielu lat w Spó³dzielni obowi¹zywa³ odpis na fundusz remontowy w jednakowej wysokoci we wszystkich osiedlach. By³ i jest wykorzystywany na
niezbêdne w danym osiedlu remonty, w wiêkszoci w ramach wieloletnich
programów tematycznych. Jednak niektóre potrzeby robót remontowych
wystêpuj¹ tylko w niektórych nieruchomociach np. remont instalacji gazowej. Tego typu przypadki mia³y ju¿ miejsce w poprzednich latach. W 2007 r.
taka sytuacja bêdzie mia³a miejsce w budynkach przy ul. Korfantego 4, 6, i 8
oraz Popio³ka 1. Zgodnie z ustaw¹ o spó³dzielniach mieszkaniowych koszty
tych robót musz¹ byæ pokryte przez mieszkañców danej nieruchomoci. Nie
mog¹ obci¹¿aæ innych spó³dzielców, zw³aszcza, ¿e w ich budynkach takie
roboty remontowe mog¹ nie wyst¹piæ wcale lub w bardzo odleg³ej przysz³oci. Ustalony dodatkowy odpis na tego typu roboty remontowe wynosi 0,05
z³/m2 przez okres kilku lat tj. do czasu sp³atykosztów tych robót remontowych.
Takie sytuacje bêd¹ siê powtarzaæ w nastêpnych latach coraz czêciej,
a gdy wyrównamy stan remontów wszystkich budynków, potrzeby remontowe poszczególnych nieruchomoci zindywidualizuj¹ siê ca³kowicie.
Takiego podejcia do spraw remontów wymaga ustawa o spó³dzielniach
mieszkaniowych.
A.W.

Nadchodz¹cy Nowy Rok to nie tylko okres radoci,
ale równie¿ zadumy nad tym, co minê³o i nad tym,
co nas czeka. Tak wiêc du¿o optymizmu i wiary
w pogodne jutro ¿yczy
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZENIOWE
FILAR
PRZEDSTAWICIELSTWO W BIELSKU-BIA£EJ

LUSTRACJA
DZIA£ALNOCI SPÓ£DZIELNI
Poni¿ej drukujemy w ca³oci list polustracyjny, który w grudniu 2006 r.
wp³yn¹³ do Spó³dzielni. Zosta³ on przez lustratorów przedstawiony Radzie
Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 11 grudnia br.
W wyniku umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2006 r. miêdzy Zwi¹zkiem Rewizyjnym Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, a Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹ Cieszynianka w Cieszynie, w dniach od 07.08.2006 r.
Do 12.10.2006 r. zosta³a przeprowadzona przez w/w Zwi¹zek lustracja pe³na
dzia³alnoci Spó³dzielni za okres od 01.01.2003 roku do 31.12.2005 roku.
Przedmiotem lustracji by³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Organizacja Spó³dzielni.
 Statut Spó³dzielni oraz wewnêtrzny system normatywny (kompletnoæ
i poprawnoæ merytoryczna regulaminów),
 dzia³alnoæ organów Spó³dzielni,
 struktura organizacyjna s³u¿b etatowych Spó³dzielni.
2. Stan prawny gruntów bêd¹cych we w³adaniu Spó³dzielni (i budynków
z nimi zwi¹zanych oraz racjonalnoæ ich wykorzystania).
3. Sprawy cz³onkowskie i dyspozycja lokalami.
4. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi:
 stan ilociowy oraz estetyczno-porz¹dkowy i techniczny budynków
i ich otoczenia,
 koszty i przychody gzm oraz prawid³owoci ustalania op³at za u¿ywanie
lokali,
 gospodarka lokalami u¿ytkowymi, ze szczególnym uwzglêdnieniem lokali wynajmowanych,
 terminowoæ wnoszenia op³at przez u¿ytkowników lokali i windykacja
nale¿noci Spó³dzielni,
 treæ umów o us³ugi komunalne i ich realizacja (wodno-kanalizacyjne,
wywóz mieci, ciep³o).
5. Gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych:
 nadzór techniczny i ustalanie potrzeb remontowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem dzia³añ energooszczêdnych,
 akumulacja rodków finansowych na remonty, tryb doboru wykonawców robót remontowych, treæ zawartych umów i ich realizacja.
6. Gospodarka finansowa:
 stan funduszów, wielkoæ wolnych rodków finansowych i sposób ich
wykorzystania, efektywnoæ zaanga¿owania finansowego Spó³dzielni
w zakup akcji lub udzia³ów w innych podmiotach gospodarczych,
 rozliczanie kosztów ogólnych Spó³dzielni,
 obs³uga sp³aty kredytów mieszkaniowych,
 terminowoæ regulowania zobowi¹zañ finansowych Spó³dzielni (podatki, ZUS, PFRON),
 dochodzenie nale¿noci Spó³dzielni, w tym dotacji bud¿etowych, rozliczenia finansowe z cz³onkami z tytu³u wk³adów.
7. Ocena realizacji przez Spó³dzielniê obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Lustracja nie obejmowa³a badañ sprawozdañ finansowych Spó³dzielni
w rozumieniu art. 88a Prawa spó³dzielczego jak równie¿ weryfikacji rozliczeñ kosztorysowych.
Ustalenia lustracji wynikaj¹ ze stwierdzonych faktów na podstawie przed³o¿onych lustratorowi dokumentów oraz wyjanieñ z³o¿onych przez pracowników Spó³dzielni.
W szczególnoci ustaleniom lustracji s³u¿y³y:
 statut i inne uregulowania wewnêtrzne,
 uchwa³y i decyzje organów samorz¹dowych, w tym protoko³y z posiedzeñ,
 dokumenty cz³onkowskie,
 dokumenty finansowo-ksiêgowe,
 plany gospodarczo-finansowe.
Ustalenia lustracji zosta³y zawarte w protokole lustracji, który ³¹cznie
z niniejszym listem polustracyjnym stanowi integraln¹ ca³oæ. Protokó³ lustracji zosta³ podpisany bez zastrze¿eñ przez Zarz¹d Spó³dzielni.
W okresie objêtym lustracj¹ Spó³dzielnia dzia³a³a w oparciu o statut spe³niaj¹cy wymogi Prawa spó³dzielczego i ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, a ostatnie zmiany statutu uwzglêdniaj¹ce aktualny stan prawny, wynikaj¹cy z rozstrzygniêæ Trybuna³u Konstytucyjnego oraz nowelizacji ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych z dnia 03.06.2005 roku zosta³y dokonane
przez Zebranie Przedstawicieli Cz³onków w 2006 roku i z³o¿one w sadzie do
rejestracji.
Spó³dzielnia posiada tak¿e szereg norm wewnêtrznych o charakterze regulaminowym wynikaj¹cych z postanowieñ statutu i jej potrzeb. Czêæ tych
unormowañ wymaga jednak dostosowania do pe³nej zgodnoci ich postanowieñ z wymogami znowelizowanego statutu.
Lustracja nie wykaza³a uchybieñ b¹d nieprawid³owoci w zakresie czêstotliwoci, terminowoci i sposobu zwo³ania grup cz³onkowskich oraz Zebrañ Przedstawicieli Cz³onków. Zastrze¿eñ nie budzi tak¿e przebieg obrad
oraz sposób ich dokumentowania.

W badanym okresie Rada Nadzorcza zgodnie z zakresem swoich kompetencji zajmowa³a siê najistotniejszymi sprawami zwi¹zanymi z bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹ Spó³dzielni, wype³niaj¹c tak¿e funkcj¹ kontroli i Nadzoru.
Dokumentacja pracy Rady nadzorczej jest kompletna i prowadzona w³aciwie.
Statutowym organem Spó³dzielni s¹ Rady Osiedla, których dzia³alnoæ
w badanym okresie by³a zgodna unormowaniami wewnêtrznymi a podejmowane decyzje by³y z zakresem kompetencji.
Lustracja nie wykaza³a nieprawid³owoci w dzia³alnoci Zarz¹du oraz
w sposobie jej dokumentowania.
Struktura organizacyjna Spó³dzielni uchwalona przez Radê Nadzorcz¹ jest
kompletna i zapewnia warunki prawid³owej realizacji zagadnieñ Spó³dzielni
jako podmiotu gospodarczego, akta pracownicze prowadzone s¹ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami,a zasady wynagradzania unormowane zosta³y
w Zak³adowym Uk³adzie Zbiorowym Pracy zarejestrowanym we w³aciwym
Inspektoracie Pracy.
Z ustaleñ lustracji wynika, i¿ stan prawny gruntów pozostaj¹cych we w³adaniu Spó³dzielni jest uregulowany, co umo¿liwi³o realizacjê przez Zarz¹d
postanowieñ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych dotycz¹cych okrelenia przedmiotu odrêbnej w³asnoci lokali.
Badania dotycz¹ce spraw cz³onkowsko-mieszkaniowych wykaza³y prawid³owoæ dzia³añ Spó³dzielni w tym zakresie jak równie¿ prawid³owo prowadzona jest dokumentacja cz³onkowska oraz wymagane prawem rejestry.
Przeprowadzony w czasie lustracji selektywny przegl¹d zasobów mieszkaniowych wykaza³, i¿ s¹ one utrzymane w czystoci i w³aciwym stanie
technicznym  mo¿liwym do ustalenia w trakcie wizualnego przegl¹du. Stwierdzono jednak wykazane w protokole z przegl¹du usterki wymagaj¹ce usuniêcia.
W 2004 roku dzia³alnoæ Spó³dzielni w zakresie gospodarki zasobami
mieszkaniowymi zamknê³a siê niedoborem przychodów w stosunku do poniesionych kosztów wynosz¹cym () 124.258, z³. Niedobór ten zosta³ zniwelowany nadwy¿k¹ przychodów nad poniesionymi kosztami uzyskan¹
w 2003 roku w wysokoci 88.753, z³ oraz w 2004 roku  w wysokoci
63.448, z³.
Przy ustalaniu wyników finansowych w gzm Spó³dzielnia uwzglêdnia³a
koszty i przychody z pozosta³ej dzia³alnoci operacyjnej i finansowej zwi¹zanej z gzm, co by³o zgodne z obowi¹zuj¹cymi w Spó³dzielni unormowaniami.
Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2003 roku zaleg³oci w op³atach za u¿ywanie
lokali mieszkalnych wynios³y 953.153, z³, co stanowi³o 5,6% rocznego wymiaru op³at, a na koniec 2005 roku wskanik ten wzrós³ do 7,1%.
W odniesieniu do nale¿noci od lokali u¿ytkowych wskanik zad³u¿eñ
w op³atach na koniec 2003 roku wynosi³ 13,2% rocznego wymiaru op³at, a na
koniec 2005 roku wskanik ten uleg³ obni¿eniu do 8,6% i s¹ to g³ównie zaleg³oci poni¿ej trzech miesiêcy.
Wprawdzie wystêpuj¹cy poziom zad³u¿eñ w op³atach za u¿ywanie lokali
jest zbli¿ony do przeciêtnego w spó³dzielniach, jednak ich wzrost w odniesieniu do lokali mieszkalnych oraz znacz¹cy udzia³ zaleg³oci d³ugoterminowych w ogólnej kwocie tych zad³u¿eñ wskazuje na koniecznoæ dalszej intensyfikacji prowadzonych dzia³añ windykacyjnych.
Lustracja nie wykaza³a nieprawid³owoci w prowadzeniu przez Spó³dzielniê gospodarki lokalami u¿ytkowymi.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e umowy zawarte z dostawcami us³ug
komunalnych s¹ kompletne i zawieraj¹ postanowienia zabezpieczaj¹ce interesy Spó³dzielni.
W okresie objêtym lustracj¹ Spó³dzielnia przeprowadza³a okresowe przegl¹dy stanu technicznego zasobów pod k¹tem ustalenia potrzeb remontowych
i sporz¹dzenia rocznych, rzeczowo-finansowych planów remontów.
Nie stwierdzono tak¿e nieprawid³owoci w realizacji przez spó³dzielniê
obowi¹zków okrelonych w art. 62 prawa budowlanego w zakresie przeprowadzania corocznych kontroli stanu technicznego sprawnoci instalacji budynków oraz w kompletnoci i sposobie prowadzenia ksi¹¿ek obiektu budowlanego.
Nak³ady poniesione przez Spó³dzielniê na zaspokojenie potrzeb technicznych budynków w badanym okresie wynios³y:
 w 2003 roku  3.491.514, z³
 w 2004 roku  4.397.567, z³
 w 2005 roku  4.187.405, z³
Nak³ady te zosta³y sfinansowane rodkami funduszu remontowego, którego stan na koniec 2005 roku wynosi³ 1.008,284, z³.
Roboty remontowe w zasobach spó³dzielni realizowane by³y przez obcych
wykonawców wy³anianych w sposób zgodny z obowi¹zuj¹cymi unormowaniami wewnêtrznymi, a umowy zawarte z tymi wykonawcami zapewnia³y
ochronê interesów Spó³dzielni.
Zastrze¿eñ nie budzi tak¿e realizacja tych umów jak równie¿ sposób dokumentowania wykonanych prac.
Z ustaleñ wynika, i¿ w wyniku realizacji programu dzia³añ energooszczêdnych ok. 90% budynków posiada ciany ocieplone wg obowi¹zuj¹cych norm
(ca³kowicie lub czêciowo), 103 budynki posiadaj¹ opomiarowane zu¿ycie
(dokoñczenie na nastêpnej stronie)

(dokoñczenie ze strony poprzedniej)
ciep³a, we wszystkich budynkach opomiarowane jest zu¿ycie ciep³a, we
wszystkich budynkach opomiarowane jest zu¿ycie wody, a 35% mieszkañ
posiada indywidualne opomiarowanie zu¿ycia ciep³a.
Poniesione w badanym okresie nak³ady na roboty dociepleniowe i opomiarowanie w wysokoci 6.342.804, z³ zosta³y sfinansowane rodkami funduszu remontowego.
Ewidencja ksiêgowa Spó³dzielni w badanym okresie prowadzona by³a na
bie¿¹co w oparciu o Zak³adowy Plan Kont dostosowany do wymogów ustawy o rachunkowoci, a tak¿e terminowo i prawid³owo sporz¹dzono sprawozdania finansowe, które by³y przedmiotem badania przez bieg³ych rewidentów.
Lustracja nie wykaza³a nieprawid³owoci dzia³añ Spó³dzielni w zakresie
prowadzenia gospodarki kasowej, rozliczeñ z bankiem z tytu³u zaci¹gniêtych
kredytów mieszkaniowych oraz rozliczeñ z cz³onkami z tytu³u wk³adów.
Ogólna sytuacja finansowa Spó³dzielni w badanym okresie umo¿liwia³a
bie¿¹ce regulowanie zobowi¹zañ o charakterze publicznoprawnym oraz wobec dostawców robót i us³ug.
Spó³dzielnia posiada³a równie¿ wolne rodki finansowe zdeponowane na
terminowych lokatach bankowych uzyskuj¹c dodatkowe przychody z tytu³u
oprocentowania, które zosta³y przeznaczone na finansowanie jej statutowej
dzia³alnoci.
Na tle ustaleñ zawartych w protokole lustracji oraz niniejszego listu polustracyjnego po¿¹dane by³oby, aby organy statutowe Spó³dzielni rozwa¿y³y
podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ:
1. Dokonaæ analizy treci wymienionych w protokole lustracji unormowañ
wewnêtrznych o charakterze regulaminowym pod k¹tem zgodnoci ich postanowieñ z wymogami znowelizowanego statutu i obowi¹zuj¹cego stanu
prawnego.
2. Usun¹æ usterki wykazane w protokole z przegl¹du zasobów mieszkaniowych.
3. Kontynuowaæ prowadzone dzia³ania w zakresie windykacji op³at za u¿ywanie lokali.
Przedstawiaj¹c powy¿sze, Zwi¹zek informuje, i¿ zgodnie z art. 93 § 4 Prawa spó³dzielczego, wnioski z przeprowadzonej lustracji winny byæ przedstawione przez Radê Nadzorcz¹ najbli¿szemu Zebraniu Przedstawicieli Cz³onków.
Uprzejmie prosimy o powiadomienie Zwi¹zku o sposobie realizacji w/w
wniosków.
Pe³nomocnik Zarz¹du
Dyrektor Biura Zwi¹zku
Ryszard Jajszczyk
(podpis nieczytelny)

PROGRAMY TELEWIZYJNE

Spó³dzielnia stale modernizuje swoje instalacje Azart. Posiadamy 33 stacje
czo³owe  g³ówne wzmacniacze, które obs³uguj¹ po kilka budynków lub tylko poszczególne budynki  szczególnie na o. Centrum, gdzie zasoby s¹ rozproszone. Stan modernizacji jest jednak ró¿ny. O. Podgórze I i Podgórze II
czeka w najbli¿szym czasie wymiana gniazd antenowych, co pozwoli³oby
w przysz³oci ewentualnie rozszerzyæ ofertê programów na pasma cyfrowe.
S¹ to jednak spore koszty, gdy¿ koszt wymiany 1 gniazda w mieszkaniu to
ok. 50 z³ brutto na dzieñ dzisiejszy. Te roboty rusz¹ w 2007r. i potrwaj¹ kilka
lat.
Z inicjatywy Rady Osiedla Piastowskiego za zgod¹ i na koszt mieszkañców zmodernizowano stacjê czo³ow¹ w budynku przy ul. Kamiennej 1 i na
tym osiedlu odbieranych jest 15 programów, w tym dwa, tj. TVN  24 i TVN
 Turbo p³atne. Mieszkañcy w ci¹gu 1 roku po kilka z³otych miesiêcznie
sp³acaj¹ koszt modernizacji za op³atê licencyjn¹ za TVN  24 i TVN  Turbo
p³ac¹ w wysokoci 1,40z³ miesiêcznie ³¹cznie z op³at¹ za Azart. Podobnej
modernizacji, gdzie równie¿ mieszkañcy wyrazili na to zgodê, dokonano na
Bobrku  Wschodzie w 3 budynkach, jednak bez op³at licencyjnych tj. nie
zosta³y zamontowane programy p³atne.
Sprawy dotycz¹ce instalacji Azart bêd¹ szczegó³owo omawiane na wiosennych Zebraniach Grup Cz³onkowskich i zebrane tam opinie od mieszkañców pozwol¹ Zarz¹dowi na kontynuacjê modernizacji tej instalacji
i ustalenie jej kierunków.
J.C.

INSTALACJA AZART

Remontuj¹c mieszkania niektórzy mieszkañcy samowolnie przerabiaj¹ instalacjê Azart  zatynkowuj¹ kable, instaluj¹ kupione niew³aciwe gniazdka
itp. Powstaje wtedy problem  s¹siedzi s¹ pozbawieni mo¿liwoci w³aciwego odbioru TV  instalacjê w ca³ym pionie musi wtedy znów przerabiaæ konserwator Azartu. Lepiej zg³osiæ chêæ remontu, a wtedy konserwator Azartu
doradzi, co i jak nale¿y zrobiæ!
J.C.

ZAMIANY MIESZKAÑ

Zamieniê M-3 lokatorskie w Centrum 37m2 na wiêksze M-3 lokatorskie na os. Podgórze, tel. 501 290 391.

APEL
DO W£ACICIELI PSÓW

Prosimy mieszkañców naszych budynków, którzy posiadaj¹ psy, aby podatek
za psa za 2007 r. wp³acali w Administracjach swoich osiedli lub w kasie Spó³dzielni. Z zebranego podatku w Spó³dzielni pozostaje 25% tej kwoty. Pozwoli to na dalsze zakupy koszy na psie odchody.
Wp³acaj¹c podatek w kasie Urzêdu Miasta pomniejszacie Pañstwo rodki
Spó³dzielni na ten cel.
J.C.

¯ARÓWKI

Gdy zauwa¿ymy, ¿e jaka ¿arówka nie wieci siê na klatce schodowej lub
w piwnicy zg³omy ten fakt w Administracji. Gdy jednak sami chcemy j¹
wymieniæ, nie wkrêcajmy ¿arówek o zbyt du¿ej mocy  szkoda pr¹du i naszych pieniêdzy; za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹ i tak musimy zap³aciæ.
J.C.

ZNALEZIONO KLUCZE

W kasie Spó³dzielni znajduj¹ siê do odbioru zgubione klucze, które znaleziono na terenie budynku przy ul. Hajduka 17.

PO¯AR

W pónych godzinach wieczornych 23.XI. br. wybuch³ po¿ar w jednym z mieszkañ przy ul. Hallera 6; straty s¹ dosyæ znaczne tak
w mieniu w³acicieli mieszkania, jak i Spó³dzielni. Obecnie trwa ustalanie przyczyn po¿aru (ród³a), jednak Spó³dzielnia przyst¹pi³a niezw³ocznie do usuwania jego skutków, ¿eby na wiêta lady po po¿arze zniknê³y.
Na podkrelenie zas³uguje solidarnoæ mieszkañców  s¹siadów
pogorzelców  przy usuwaniu nastêpstw po¿aru (mo¿liwych do usuniêcia w Ich zakresie), do czego przyst¹pili niezw³ocznie po ugaszeniu go.
Przede wszystkim jednak chcemy doceniæ i uszanowaæ postawê
m³odego mê¿czyzny z mieszkania poni¿ej, Pana Bart³omieja Balcera, który jako pierwszy zauwa¿y³ po¿ar, wszcz¹³ alarm i ostrzeg³,
a byæ mo¿e uratowa³ domowników feralnego mieszkania; dziêki Jego
postawie nie dosz³o do wiêkszej tragedii. T¹ drog¹ Zarz¹d Spó³dzielni serdecznie dziêkuje Panu Bartkowi, a tak¿e pozosta³ym mieszkañcom budynku nr 6 przy ul. Gen. Hallera.
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

VIII EDYCJA TRADYCYJNEJ
IMPREZY PLENEROWEJ
BAWIMY SIÊ NA PODGÓRZU

W dniu 9 wrzenia br. odby³a siê zorganizowana przez Radê Osiedla Podgórze I impreza Bawimy siê na Podgórzu. Imprezê tê otworzy³ o godz. 1300
przejazd ulicami osiedla orkiestry dêtej pod dyr. kapelmistrza Jana Gruchela,
która nastêpnie koncertowa³a na estradzie  Na dobry pocz¹tek. O godz.
1430 wyst¹pi³ zespó³ Gimnaci, który da³ pokaz gimnastyki akrobatycznej.
¯ywe piramidy siêga³y nieba  nawet cztery poziomy. Gimnaci  pochodz¹cy z Zaolzia zbierali gromkie brawa za ka¿dy pokaz  ka¿d¹ piramidê,
czy uk³ad akrobatyczny. Reprodukowane w Biuletynie zdjêcie udowadnia,
¿e brawa i podziw by³y zas³u¿one w pe³ni. Ok. godz. 1600 wyst¹pi³ zespó³
Akcent z solistami Eugeniuszem Raabe i Bogus³awem Harê¿¹ w programie Trochê nostalgii  wspomnienia Elvisa Presleya, Roya Orbisona, Johna Lennona, Czes³awa Niemena, Krzysztofa Klenczona i Heñka Bobka 
szczypiónego górala z osiedla. Nastêpnie z koncertem wyst¹pi³a Gwiazda
estrady  Ewa Farna z Czech*  laureatka Szansy na sukces, która mimo
m³odego wieku ma wietny g³os i niepowtarzalny temperament. Od godz.
1800 do tañca gra³ zespó³ Paradoks  Dla ka¿dego co mi³ego.
Odby³y siê równie¿ konkursy dla dzieci  malowania na asfalcie i podbijania pi³ki. Najlepsi w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali nagrody, a wszyscy upominki ufundowane przez sponsorów.
Nale¿y wspomnieæ równie¿ o wietnie zaopatrzonych stoiskach, gdzie
mo¿na by³o siê posiliæ i zaspokoiæ pragnienie. Wyborny by³ równie¿ smalec
domowy z chlebem przygotowany przez Radê Osiedla we w³asnym zakresie.
Dziêki organizatorom, licznym sponsorom, sprzyjaj¹cej pogodzie, odby³a siê
kolejna bardzo udana impreza plenerowa Bawimy siê na Podgórzu. Dziêkuj¹c organizatorom, a szczególnie Przewodnicz¹cemu Rady Osiedla Eugeniuszowi Raabe, który by³ g³ównym organizatorem i dusz¹ ca³ej imprezy,
liczymy, ¿e ich zapa³ nie ostygnie i w 2007r. znów spotkamy siê na wspólnej,
integruj¹cej rodowisko spó³dzielcze, imprezie plenerowej na Podgórzu.
J.C.
* (zdjêcie obok)

