Członkowie Rad Osiedli wybrani
na Zebraniach Grup Członkowskich
w 2002r. na nową, trzyletnią kadencję
Centrum
1. PILCH Jerzy
2. FALIŃSKI Henryk
3. SITARZ-FUJAK Gabriela
4. CIMCIOCH Antoni
5. SKUDRZYK Jan
6. DAWCZYK-KAPIAS Jolanta
Bobrek-Wschód
1. KARETA Dariusz
2. MATROS Krzysztof
3. DRÓŻDŻ Bożena
4. GOSPODARCZYK Janina
5. WILK Edward
Liburnia
1. DUDA Stanisław
2. GUTOWSKI Lech
3. PASTERNY Helena
4. RUSNOK Bogusław
5. SŁOWIOK Henryk
Piastowskie
1. KOWALCZYK Maria
2. CHOLEWA Jan
3. MAZUR Tadeusz
4. TEPER Jan
5. SOLOWSKI Kazimierz
6. TYCZKOWSKI Jacek
Podgórze I
1. MADECKI Stanisław
2. SZNAPKA Maria
3. ŻABIŃSKI Jerzy
4. MLECZKO Andrzej
5. STERKOWIEC Ludwik
6. PERIY Roma
Podgórze II
1. BANAŚ Marianna
2. SORDYL Jerzy
3. TOMAN Leszek
4. SKUDRZYK Leszek

Rady kominiarza
(wynotowane z kalendarza kominiarskiego na 2002 rok)
Kominiarze apelują, aby we własnym interesie i dla własnego bezpieczeństwa :
1. nie dokonywać przeróbek i remontów urządzeń gazowych - mogą to robić tylko
fachowcy z uprawnieniami,
2. nie zakrywać w żadnym razie kratek wentylacyjnych – uniemożliwia się wówczas
prawidłową wymianę powietrza w łazienkach,
3. nie montować elektrycznych wentylatorów - zabrania tego prawo ze względu na
zakłócanie działania wentylacji grawitacyjnej tj. zbiorczych kanałów wentylacyjnych,
4. zapewniać dopływ powietrza zewnętrznego, niezbędnego dla pełnego spalania gazu,
tzn. nie doszczelniać okien,
5. w przypadku wymiany okien i drzwi balkonowych na nowe o dużej szczelności
bezwzględnie montować odpowiednie urządzenia mikrowentylacyjne lub zamknięcia
umożliwiające rozszczelnienie okien,
6. systematycznie sprawdzać (przez fachowca) szczelność przyłączenia piecyków i term
gazowych do przewodów spalinowych oraz ich dobry stan techniczny,
7. uchylać okna podczas użytkowania urządzeń gazowych, szczególnie, gdy okna są
szczelne i nie ma innego doprowadzenia powietrza zewnętrznego.
Zarząd

„ Siatkówka dla każdego ”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cieszynianka” informuje, że z inicjatywy członka Rady
Osiedla „Liburnia” organizowana jest gra w siatkówkę dla osób obojga płci w różnym
wieku. Gry odbywają się na boisku trawiastym przy ul.Szymanowskiego 7. Zgłoszenia
osób zainteresowanych (najlepiej zespołów 6 – 7-osobowych) prosimy kierować
telefonicznie pod nr tel. 852– 56- 53 lub bezpośrednio na boisku w każdą środę w
godzinach od 16 – 17 00.
Zapraszamy również zespoły z pozostałych naszych osiedli.
Rada Osiedla
Liburnia

Zarząd

Uchroń się przed włamaniem i jego skutkami

Sezon urlopowo-wakacyjny już się rozpoczął, przypominamy więc kilka
rad Policji dotyczących sposobów uchronienia się od włamań albo od ich skutków
:
1. Wyposaż swoje mieszkanie w odpowiednie zamki i zawsze ich używaj.
2. Nie dawaj kluczy obcym i niech tego nie robią Twoje dzieci.
3. Gdy wyjeżdżasz, niech ktoś z rodziny lub zaufanych sąsiadów wyjmuje
listy z Twojej skrzynki.
4. Współdziałaj z sąsiadami w ochronie mieszkań. Wiedz, kiedy oni
wyjeżdżają i niech oni wiedzą, kiedy Ciebie nie ma (tylko wtedy, gdy macie
do siebie zaufanie).
5. Nie opowiadaj nigdy, co posiadasz w domu i gdzie i niech tego nie robią
twoje dzieci.
6. Oznakuj w sobie wiadomy sposób wartościowe przedmioty w mieszkaniu.
7. Ubezpiecz swoje mieszkanie -w przypadku nieszczęścia zminimalizujesz
swoje straty poprzez uzyskanie odszkodowania
8. Jeśli mimo to nastąpi włamanie, nie rób porządków! Nie sprzątaj i nie
przeglądaj rzeczy żeby sprawdzić, co zginęło, bo możesz zatrzeć ślady!
Najpierw powiadom policję.
A.W.

Wnioski
przyjęte do realizacji na Zebraniu Przedstawicieli Członków Spółdzielni
Mieszkaniowej „Cieszynianka” w dniu 24.05.2002r. :
1. Zobowiązać Zarząd do wcześniejszej reakcji dyscyplinującej w stosunku
do lokatorów zalegających z czynszem po dwóch miesiącach od momentu
powstania zobowiązań czynszowych.
2. Przyśpieszenie prac termomodernizacyjnych poprzez zaciągnięcie kredytów bankowych pod warunkiem wykazania korzyści finansowych dla spółdzielców wynikających z bilansu kosztów obsługi kredytu i zmniejszonych opłat za c.o. po termomodernizacji.
3. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej program robót termoizolacyjnych budynków
i innych remontów w oparciu o symulację kosztów i ewentualne opinie ekspertów
oraz Rady Osiedla ze szczegółowym uzasadnieniem. Rada Nadzorcza dokona
każdorazowo oceny w/w programów i wyrazi swoją opinię poprzez podjęcie uchwały.
4. Każdy projekt uchwały, który Zarząd zamierza skierować do Zebrania Przedstawicieli
Członków celem zatwierdzenia wymaga rzetelnego uzasadnienia, zaopiniowania przez
Radę Nadzorczą, a następnie dostarczenia Przedstawicielom wraz z zawiadomieniem
i porządkiem zebrania.
5. Zobowiązać Zarząd do wystąpienia adresowanego do Marszałka Sejmu z apelem
o przyśpieszenie prac Sejmu nad nowelizacją Ustawy dotyczącej Spółdzielni
Mieszkaniowej.
6. Komisja

Statutowa

przygotuje

poprawki

do

regulaminów

uchwalonych przez Zebranie Przedstawicieli Członków.

obowiązujących

