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Masz niskie dochody?
Skorzystaj z dodatku
mieszkaniowego!
Cz³onkowie Spó³dzielni posiadaj¹cy niskie dochody mog¹ otrzymaæ pomoc
w formie dodatku mieszkaniowego. Nale¿y z³o¿yæ w Miejskim Orodku
Pomocy Spo³ecznej wniosek, który wczeniej trzeba potwierdziæ w naszej
Spó³dzielni przy ul. Hajduka 17  pok. 209. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ
zawiadczenia o uzyskiwanych dochodach brutto za okres pe³nych trzech
miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku.
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje:
1. Najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych.
2. Cz³onkom spó³dzielni zamieszkuj¹cym na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. Osobom zajmuj¹cym lokal bez tytu³u prawnego, oczekuj¹cym na przys³uguj¹cy im lokal zamienny lub socjalny.
O dodatek mieszkaniowy ubiegaæ siê mo¿na, je¿eli redni miesiêczny dochód przypadaj¹cy na jednego cz³onka gospodarstwa domowego w okresie
trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku nie przekracza: 175%
najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1045,56 z³, i 125%
tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym tj. 597,46 z³  obowi¹zuj¹cym
w dniu z³o¿enia wniosku.
Kolejnym kryterium jest normatywna powierzchnia, która nie mo¿e przekraczaæ:
dla 1 osoby  35 m2
dla 2 osób  40 m2
dla 3 osób  45 m2
dla 4 osób  55 m2
dla 5 osób  65 m2.
Dodatek mieszkaniowy przys³uguje, gdy powierzchnia u¿ytkowa lokalu
mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o wiêcej ni¿ 30%.
W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym osoby niepe³nosprawnej poruszaj¹cej siê na wózku lub osoba niepe³nosprawna wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, wówczas powierzchniê normatywn¹ zwiêksza siê o 15 m2.
Okres przyznania dodatku mieszkaniowego wynosi 6 miesiêcy. W przypadku stwierdzenia, ¿e osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy nie
op³aca na bie¿¹co nale¿noci za zajmowany lokal mieszkalny, wyp³atê tego
dodatku wstrzymuje siê w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zad³u¿enia.
Informujemy, ¿e w przypadku osób ubiegaj¹cych siê o przyznanie dodatku
mieszkaniowego po raz pierwszy, posiadanie zad³u¿enia nie stanowi przeszkody w ubieganiu siê o dodatek mieszkaniowy. Sp³atê zaleg³oci z okresu
sprzed przyznania dodatku nale¿y uzgodniæ z Zarz¹dem Spó³dzielni.
Skorzystaj wiêc z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego i zg³o siê
w siedzibie Spó³dzielni pok. 209.
B.P.

NIE PALMY PAPIEROSÓW
NA KLATKACH SCHODOWYCH
Zgodnie z § 27 ust. 4 Regulaminu u¿ywania lokali i porz¹dku domowego nie
wolno paliæ papierosów na klatkach schodowych ani w piwnicach. To nie tylko
zakaz wynikaj¹cy z Regulaminu, ale i zapewnienie dobros¹siedzkich stosunków na
klatce schodowej. Nie wszyscy toleruj¹ dym tytoniowy, nie mówi¹c ju¿ o niedopa³kach papierosów, które i tak albo my, albo s¹siedzi musimy posprz¹taæ. Zdarzaj¹
siê równie¿ i osoby, które pal¹c papierosy w mieszkaniu lub na balkonie wyrzucaj¹
niedopa³ki na teren wokó³ bloku (widaæ to szczególnie, gdy nieg siê roztopi). To
karygodne, tak zamiecaæ teren wokó³ bloku.
Pamiêtajmy, ¿e aby dobrze siê nam wszystkim mieszka³o  musimy zadbaæ nie
tylko o mieszkanie, ale i klatkê schodow¹, piwnicê i teren otaczaj¹cy budynek.
J.C.

JESZCZE KILKA RAD,
JAK ZAOSZCZÊDZIÆ CIEP£O
 Zakrêcaj zawory termostatyczne, kiedy nikogo nie ma w domu lub gdy na
dworze jest ciep³o. Zostawiaj drzwi wewnêtrzne otwarte, by zapewniæ równomierne ogrzanie wszystkich pomieszczeñ.
 Przed wietrzeniem mieszkania zakrêæ zawory, by gor¹ce kaloryfery nie
ogrzewa³y zimnego powietrza, a czujniki nie reagowa³y zwiêkszeniem
dop³ywu czynnika grzewczego.
 Nie zas³aniaj grzejników d³ugimi zas³onami  ciep³e powietrze bêdzie kr¹¿yæ miedzy nimi a kaloryferem i szybko sch³odzi siê od okna. Nie doæ, ¿e
nie ogrzeje pomieszczenia, to spowoduje dodatkowe zu¿ycie energii.
 Nie zas³aniaj zaworu termostatycznego zas³onami lub ¿aluzjami  zas³oniêty le ocenia temperaturê w mieszkaniu i niew³aciwie reguluje dop³yw
ciep³a.
 Nie susz mokrych rzeczy na kaloryferach - gdy ¿eberka s¹ sch³odzone,
zawór otwiera siê, by dostarczyæ wiêcej ciep³a i grzejnik ma wy¿sz¹ temperaturê, ni¿ powinien.
J.C.

ZNOWELIZOWANE
ROZLICZANIE KOSZTÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W dniu 7.08.2006 r., Uchwa³¹ nr 22/2006, Rada Nadzorcza dokona³a nowelizacji Regulaminu rozliczania kosztów i ustalania op³at z tytu³u dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej.
Na tej podstawie Zarz¹d w dniu 17.08 br. podj¹³ uchwa³ê nr 68/2006
o przyjêciu tekstu jednolitego Regulaminu, który drukujemy w niniejszym
Biuletynie wraz z za³¹cznikami.
Nowelizacja dostosowuje Regulamin do przepisów ustawy Prawo energetyczne, co jest wa¿ne szczególnie dla budynków z podzielnikami. Oznacza
to, ¿e pomieszczenia wspólnego u¿ytku, niezale¿nie od tego, czy s¹ w nich
grzejniki lub przewody instalacji c.o. czy ich nie ma, bior¹ jednakowy udzia³
w kosztach ogrzewania, proporcjonalny do ich powierzchni. Zestawienie powierzchni wspólnego u¿ytku dla poszczególnych opodzielnikowanych budynków stanowi za³¹cznik do tego Regulaminu. Nowoæ stanowi¹ tak¿e ust.
3.4 i 5 w §12.
J.C.

SEGREGUJEMY ODPADY
Mimo prowadzonej od kilku lat selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nadal stwierdzamy, ¿e w kontenerach na odpady znajduje siê
wszystko.
Apelujemy ponownie, aby butelki plastikowe zgniecione wk³adaæ do worków na plastik, a pud³a tekturowe  zgniecione oraz papier i makulatura
by³y wk³adane do worków na papier. Segreguj¹c odpady dbamy nie tylko
o rodowisko naturalne cz³owieka ale i o nasz¹ kieszeñ. Wzrost odpadów
segregowanych obni¿a koszty wywozu pozosta³ych odpadów komunalnych.
Kupuj¹c now¹ lodówkê, pralkê, telewizor itp. mo¿na star¹ oddaæ do sklepu, który musi j¹ przyj¹æ i poddaæ recyklingowi. Nie podrzucajmy wiêc tego
typu rzeczy do podwórek gospodarczych, bo ich wywóz te¿ kosztuje.
W³aciwie gospodaruj¹c odpadami mo¿emy zyskaæ wiele i dla rodowiska
i dla kieszeni.
J.C.

PRZYK£ADOWE ROZLICZENIE KOSZTÓW C.O.
W BUDYNKU Z PODZIELNIKAMI KOSZTÓW

W zwi¹zku z licznymi pytaniami odnonie indywidualnej metody rozliczania
centralnego ogrzewania w budynkach z zamontowanymi podzielnikami, przedstawiamy Pañstwu przyk³ad takiego rozliczenia na podstawie ubieg³orocznych danych jednego budynku z naszych zasobów.
Do przeprowadzenia rozliczenia s¹ potrzebne nastêpuj¹ce wielkoci:
 powierzchnia u¿ytkowa przyk³adowego mieszkania,
 powierzchnia u¿ytkowa mieszkañ,
 powierzchnia pomieszczeñ wspólnych,
 ³¹czna powierzchnia ogrzewana budynku (suma dwóch w/w powierzchni),
 iloæ zu¿ycia ciep³a wg odczytu ciep³omierza w wêle E.C. za ca³y sezon
przypadaj¹ca do podzia³u na poszczególne mieszkania w zu¿yciu ciep³a
z zastosowaniem wspó³czynników redukcji (iloæ dzia³ek),
 koszty sta³e c.o. wg dostarczonych faktur VAT,
 koszty zmienne c.o. wg dostarczonych faktur VAT w rozbiciu na powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkañ i powierzchniê pomieszczeñ wspólnych,
 op³aty zaliczkowe lokatorów.
1. Rozbicie kosztów zmiennych uzyskujemy w wyniku nastêpuj¹cego dzia³ania:
Koszty zmienne s¹ mno¿one przez pow. wspóln¹, a nastêpnie dzielone przez
³¹czn¹ powierzchniê. Po odjêciu wyniku od kosztów zmiennych uzyskujemy czêæ tych kosztów przypadaj¹c¹ na ogrzanie mieszkañ.
2. Ustanowienie udzia³u w powierzchniach wspólnych pojedynczego lokalu
jest nastêpuj¹ce:
Powierzchnia lokalu jest mno¿ona przez powierzchniê wspóln¹ a otrzymany wynik jest dzielony przez ³¹czn¹ powierzchniê lokali w budynku
(48,5 × 581,9/1574,4).
3. Na podstawie powy¿szych wytycznych mamy nastêpuj¹ce dane:
 48,5 m2,
 1574,4 m2,
 581,9 m2,
 2156,3 m2,
 423,45 dzia³ek,
 9998,03 z³ (koszty sta³e),
 16521,02 z³ (koszty zmienne przyp. na mieszkania),
 6106,11 z³ (koszty zmienne przyp. na pow. wspóln¹),
 33494,68 z³ (zaliczki naliczone mieszkañcom).
4. Kolejnym etapem naszego rozliczenia, jest ustalenie cen na poni¿sze sk³adniki, które pozwol¹ wyliczyæ koszty danego mieszkania w budynku:
 cena jednostkowa m2 sk³adników sta³ych,
 cena jednostkowa dzia³ki,
 cena jednostkowa m2 pomieszczeñ wspólnych.
Ustalenie tych cen dla powy¿szych sk³adników jest nastêpuj¹ce:
 koszty sta³e s¹ dzielone przez powierzchniê u¿ytkow¹ mieszkañ (9998,3/
/1574,4),
 koszty zmienne mieszkañ s¹ dzielone przez iloæ zu¿ytych dzia³ek
(16521,02/423,45),
 koszty zmienne pom. wspólnych s¹ dzielone przez pow. wspóln¹
(6106,11/581,9).
5. Po przeprowadzeniu powy¿szych zadañ matematycznych mo¿emy przejæ
do karty indywidualnego rozliczenia przyk³adowego mieszkania, któr¹
otrzymujecie Pañstwo na zakoñczenie sezonu rozliczeniowego.
W poni¿szym zestawieniu pierwsze pozycje okrelaj¹ powierzchniê mieszkania, udzia³ metra¿owy w powierzchni wspólnej oraz iloæ zu¿ycia centralnego ogrzewania wg odczytu (tzw. zu¿ycie wg dzia³ek)

Iloæ

4. Razem koszty c.o.
5. Wp³aty zaliczkowe

48,5 m2
17,9 m2
58,70 dzia³ek
00,00 dzia³ek
14 szt.

6. Pozycje okrelone w poni¿szej ramce przedstawiaj¹ rozliczenie kosztów
sta³ych i zmiennych z rozbiciem na mieszkanie oraz pomieszczenia wspólne, a rozliczamy je nastêpuj¹co:
Kolumna trzecia (iloæ) jest mno¿ona przez kolumnê czwart¹ (cena jednostkowa, której obliczenie zosta³o Pañstwu podane powy¿ej). Wynikiem
tych operacji matematycznych s¹ wyniki przedstawione w kolumnie pi¹tej
dla poszczególnych wielkoci wg punktów 13.
Punkt czwarty w kolumnie pi¹tej jest wynikiem dodania powy¿szych sk³adników rozliczenia a punkt pi¹ty przedstawia nam wp³aty zaliczkowe z naszego przyk³adowego mieszkania na poczet centralnego ogrzewania, które
w pozycji szóstej s¹ rozliczane, czyli pozycja pi¹ta jest odejmowana od
pozycji czwartej.

Wartoæ

2 327,98 z³
2 682,73 z³

6. Rozliczeniowe:

354,75 z³

7. W drugiej tabeli rozliczenia mamy przedstawione koszty zwi¹zane z monta¿em podzielników (w przyk³adzie wynosz¹ 0,0 z³, bo budynek jest opodzielnikowany od kilku lat), wymian¹ kapilar w podzielnikach oraz ich
odczytem a tak¿e z przeprowadzeniem rozliczenia, które wykonuje zewnêtrzna firma obs³uguj¹ca ten system rozliczania.
W naszym przyk³adzie zaliczka by³a wiêksza od kosztów, wiêc bêdzie nadp³ata do zwrotu. Oczywicie, po odjêciu kosztów odczytu kapilar i monta¿u nowych oraz wykonania rozliczenia.

Rozliczenie kosztów dodatkowych za 2005 r.

1. Rozliczenie kosztów monta¿u
podzielników
2. Koszt monta¿u kapilar i odczytu
3. Koszt rozliczenia c.o.

Iloæ

Cena jedn.

4 kapilary
1 mieszk.

4,49 z³/kapilarê
11,59 z³/mieszk.

Wartoæ
0,00 z³
17,96 z³
11,59 z³

4. Rozliczeniowe:

29,5 z³

W kolejnej czêci rozliczenia mamy dwa wiersze z opisem DO ZAP£ATY i DO ZWROTU, które to obrazuj¹ nam wynik finansowy pojedynczego mieszkania, czyli rozliczenie z tabeli pierwszej minus rozliczenie z tabeli
drugiej da nam sumê faktyczn¹ nadp³acon¹ lub do dop³acenia.
M.G.

WWW.EURO.NET.PL
STA£Y DOSTÊP DO INTERNETU
JU¯ OD 39 z³ netto!!!
Internet na terenie CIESZYNA bez ograniczeñ  24 godziny na
dobê:
 bez limitów ci¹ganych danych
 umowa na czas nieokrelony
 odblokowany telefon podczas korzystania z Internetu
 blokowane p³atne numery (gwarancja sta³ej op³aty)
 mo¿liwoæ przydzielenia zewnêtrznego adresu IP

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania za 2005 r.
powierzchnia u¿ytkowa mieszkania:
powierzchnia pomieszczeñ wspólnych:
zu¿ycie c.o. wg odczytu:
¿u¿ycie c.o. wg rycza³tu:
Iloæ podzielników:

Cena jedn.

48,5 m2
307,99 z³
1. Koszty sta³e c.o. mieszkania
wg powierzchni
2
6,35038580 z³/m
1 832,16 z³
2. Koszty zmienne c.o. mieszkania 46,96 dzia³ek**)
39,01527925 z³/dzia³kê
wg podzielników
2
10,49353841 z³/m
17,9 m2
187,83 z³
3. Koszty ogrzewania pomieszczeñ
wspólnych*)

Dostêp
przewodowy
 Instalacja 99 z³
ABONAMENT

Dostêp
bezprzewodowy
 Instalacja 99 z³

Prêdkoæ

Cena

Prêdkoæ

Cena

Standard

240 kbit

39 z³

192 kbit

39 z³

Medium

512 kbit

59 z³

288 kbit

50 z³

Pro

768 kbit

89 z³

392 kbit

60 z³

Surfer

480 kbit

70 z³

Premium

786 kbit

99 z³

Zadzwoñ i dowiedz siê wiêcej!!!
EURO.NET.PL S.C Ryszkowski W. Janiszewski M.
Tel. 607255656, 502520786, (033) 8522322,
WWW.EURO.NET.PL

PROTOKÓ£

z miêdzyosiedlowego turnieju siatkówki pla¿owej, który odby³ siê dnia 30 lipca 2006 r.
W dniu 30.07.2006 r. zosta³ rozegrany turniej siatkówki pla¿owej zorganizowany przez Radê Osiedla Liburnia przy Spó³dzielni Mieszkaniowej Cieszynianka w Cieszynie. Turniej odby³ siê na boisku
pla¿owym przy ul. Szymanowskiego 7. W turnieju wziê³o udzia³ 12
dru¿yn z Cieszyna, Wis³y i Skoczowa.
I miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie: Mateusz Krzak, Marek Sikora
 Os. Podgórze;
II miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie: Pawe³ Cielar z Wis³y i Dawid Rusin ze Skoczowa;
III miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie: Micha³ Penkala i Janusz
Awramczuk z os. Liburnia;
IV miejsce zajê³a dru¿yna w sk³adzie: Adam Granda i Ireneusz
Pawlik z os. Liburnia.
Pierwsze trzy dru¿yny nagrodzone zosta³y pi³kami do siatkówki
firmy Gala oraz dyplomami i koszulkami sportowymi. Dalsze trzy
dru¿yny nagrodzono koszulkami sportowymi. Wszyscy zawodnicy
otrzymali napoje oraz s³odycze, tj. czekolady, batony, Prince-Polo.

Pi³ki ufundowa³ cieszyñski MOSiR, a pozosta³e nagrody, s³odycze
i napoje  SM Cieszynianka. Ponadto w nagrodê za znaczne zaanga¿owanie siê w rozwój siatkówki pla¿owej  komisja organizacyjna
przyzna³a zawodnikowi  Marcinowi Niemcowi nagrodê specjaln¹
w postaci pi³ki do siatkówki, ¿ycz¹c mu dalszego aktywnego anga¿owania w rozwój siatkówki na os. Liburnia.
Nad prawid³owym przebiegiem turnieju, który trwa³ 6 godzin, czuwa³a oraz nagrody wrêcza³a komisja z³o¿ona z cz³onków Rady Osiedla Liburnia SM Cieszynianka w sk³adzie: Irena Salachna, Karol
Broda, Micha³ Kalinik i Henryk S³owiok, sêdziowa³ spo³ecznie pan
Strz¹da³a, mieszkaniec tego osiedla.
Rada Osiedla ju¿ w najbli¿szym czasie organizuje dalsze imprezy
sportowe na osiedlu  turnieje tenisa sto³owego oraz siatkówki pla¿owej.
Protokó³ sporz¹dzi³:
Henryk S³owiok n

Miêdzyosiedlowy
OG£OSZENIE
Turniej Tenisa Sto³owego  ZAMIANY
W dniu 5.08.2006 r. Rada Osiedla Liburnia zorganizowa³a
Turniej tenisa sto³owego, w którym uczestniczy³o 11 ch³opców i 6 dziewcz¹t. Uczestników podzielono na 4 Grupy, i tak
w poszczególnych grupach zwyciêzcami zostali: Micha³
Kuboszek, Patryk Trojan, Wiktoria Babiñska i Malwina
Kociuba.
Nagrody ufundowa³a Spó³dzielnia Mieszkaniowa Cieszynianka i prywatny sponsor.
J.C.

Zamieniê mieszkanie w³asnociowe M-6 (80 m2)  II
pietro w 2-piêtrowym bloku
na Osiedlu Podgórze  na
mniejsze (M-3),
tel. 033/8523157.

TO JU¯ NIE WANDALIZM,
TO PRZESTÊPSTWO!
Niejednokrotnie ju¿ pisa³am o wandalach dewastuj¹cych
nasze zasoby i o tym, ¿eby mieszkañcy nie trwali w zmowie z nimi, nie podaj¹c nazwiska zauwa¿onych i znanych sobie autorów dewastacji i wandalizmów i nie chc¹c wiadczyæ
w s¹dzie przeciw tym ludziom (?). To, co siê wydarzy³o ostatnio na os. Liburnia zbulwersowa³o mnie tak, ¿e opiszê ca³e
zdarzenie i poproszê o pomoc w wykryciu sprawcy (sprawców).
Na trawniku od strony balkonów budynku nr 24 przy ul.
Chopina ros³y od dawna modrzew i wierk k³uj¹cy. Niedawno zamieszka³y w tym budynku mieszkaniec chcia³, by je
wyciêto, bo zas³aniaj¹ mu dostêp fal do anteny, któr¹ samowolnie zamontowa³ na balkonie. Nie zgodzili siê na to jednak
pozostali mieszkañcy obu klatek s¹siaduj¹cych z drzewami.
Teraz, po ponad dwóch latach od sprawy drzewa zosta³y bestialsko ponawiercane, wlano w otwory truciznê i drzewa
usch³y!!!
Ich wartoæ, wyceniona zgodnie przepisami w tym zakresie
to 24.703,00 z³ (modrzew) i 20.315,00 z³ (wierk k³uj¹cy).
Razem 44.018,00 z³. To du¿y uszczerbek maj¹tku Spó³dzielni! W tych bowiem kategoriach trzeba patrzeæ nie tylko na
budynki, ale tak¿e na drzewostan i inne obiekty i urz¹dzenia
zlokalizowane w naszych zasobach.

Jestem przekonana, ¿e przestêpcy niszcz¹cy drzewa byli
widziani przez s¹siadów lub przechodniów. Obok tych drzew
ros³y zreszt¹ i inne, mniejsze, ale zosta³y ju¿ wczeniej po³amane lub zniszczone siekier¹!
Apelujê do wiadków opisanych wy¿ej zdarzeñ. Policja prowadzi ledztwo w tej sprawie. Pomó¿cie!
WSKA¯CIE OSOBY WINNE DEWASTACJI I ZNISZCZENIA MIENIA SPÓ£DZIELNI, ALE TAK¯E MIENIA
OGÓLNOSPO£ECZNEGO.
Bo przecie¿ drzewa s¹ dobrem wspólnym wszystkich. Nie
pozwólmy, aby z³o nie zosta³o ukarane. Kolejny raz. Choæby
tak, jak mia³o to miejsce kilka lat temu na os. Podgórze, gdzie
w podobny sposób niszczono drzewka w rejonie budynku
Popio³ka 7. Jedna z rodzin mieszkaj¹cych w tym budynku
mieszka obecnie w budynku Chopina 24 Proszê
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

