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Wystawa zdjęć
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.wfaf z ,.Gazetd, orgąnizująretrospektyłną wystawę fotoglaficzną
obejmującą
lata 1945do 1970,pt
''Księze Małe i jego mieszkrńcy,,'
Informacjeo wystawie wisząjeszcze
na tab]icachogłosfeńNjestetyczas
niedawnejwaiki wyborczejdo samorządów lokalnychnie sprzyja'ł
naszej
akc]i, gdyżwizerunki kandydatów
częstonalepianonanaszychogłoszeniach orgarlif ątorzy postanowili
więcpŹedłuzyć
okreszbieraniazdjęó
tak, by zarrknąógo dopieropo ukazaniusięGazety,czyli do 31 grudnia.
Prosimy o przyniesienie do biurą
Spóldzielni zdjęc z fiagmentami architekfuly,zieleniczy innychobiek-

czY]nyna wtęce]'Myślę.ze kafdv f
IntefesLiące
by'}yby
teżzdjęciir.litó|e llils cos ciekawegoznajdzie'jeśli
tylpoka4,wĄby i naszenlieszkaniaW |io pogrzebiew stąrycha]bumach
czy
miarę mozliwości'prosim)'Zdjęcia szufladach
opisać:np.]kto i kiedyjezrobił'kogo lnl rvięcejosób weźmieudzia.lw tynr
i co przedstawiają
ptedsięwzięciu,im rłłęcejzgromawystawazebranychfotografiibęrizie dziny zdjęć,tyn ekspozycjabedzie
rorganizowanaw pomieszczeniai::hciel<arvsza.
naszejSpołdzielni
przyul Tarnogól..
skiej]'
\\ jmieniuorganjfatorów serdecznie
organizatolzy zapervniajązrvlot WsZYSTKlcH mieszkańcówzapra.
zdjęćzarazpa ząkoi\czeniu
w}'sta!''ry szanrdo wzięcia udziafuw wystawie
w stanienienaruszonym'
poprzez udostępnienienam swojch
Jeśliktośnie moze przyjść,
a choja}. i.olografiii późniejdo obejrzeńagoby cośprzekazać- prosimyo telelbl1 lo\|'e'jjuż wystawy'której otwarcie
do Spoldzielni'apo zdjęciazglosi slę t...!.]L]simy
na tablicachwe właściwym
ktośz oIganizatorów
cz:sie.
jkał'slia'Kn ]Dratwka
\Vieleeksponatówjuzzeb.ano.
\1itl }n|]
]1oC i e ś]
a|i-li-
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Dodatek mieszkaniowy

lxłszE SPRAWY

Dodatok lnieszkanio\\.]J.stanoNjąc}l
ustaNo\\l'instruncntponloc\'.prz\,sLr
gu1eczlonkomspó]dfie]nimieszkanio.
\\-cir zamleszku]ąc].chna podsta$,ię
spold-iclcz.goprlrr do lokrl, lnrr
P rzetargi
prz'\s]uguję.gdy ti'ful pla\u1vnie jest
Ustalvao spółdzielniach
Niezrllocznic po prz]'rrróceniumoŹli- u|egu]o\\aÓ').jcżc]i śrcdrlintiesięczmieszkaniowych
Ńości ustanawiania u,Iasnościorvgo n1'docltód rlajcdnego czlonka gospo.
Miia drugl rok B'draźaniar]stł \'o
spóldz1elrriac} nlieszkanion'r.clr (rv pra\'a do lokllu. oglosfonc zostcną darst\\,adomo\\'ego$ okrcsic 3 mieN]asnościo- sięc'vpoprfedf a]ąc\'chdłtę zlozen]a
skrócie: usrr'. która rr'raz z pralvenl prfctargl a ustarro\\'ienic
p|a\l
*niosku o dodatoknie przekracza
przy
dla mieszkań
jclcą,m stano!\'ipodstx$ępraw- \\f'clr
Spóld-z
- dla gospodarshva.jednoosobo\\cgo
ną i'rŃcjonoltania spóldzielrrinriesz- ul. Katowickiej 43/6
150%( 160%od 1.01.2003
r ) k\\'oti.
ul.Cho|zowskiej 57l8.
kanio\q ch.
nqiizszej
eDler\turv
799.36
tj
zl
Zgodnic
z
obowiąZu,jącl'n
ręgularlliUsm zostalx uchn'a1onaw grudniu
(852.65
zl)
2000 loku' lręszla w żlrio 23 k\\.ict- ncnr ofęrta skięro.ilanabędzrcdo micsz- \' gospodcrshlic Nieloosobo\\'vn
nia 200l r. po cĄ'm l]astąpilyinteF karicórl.iczlonłó\! sM KM. arv razie
100%tel kNot\'(l 10%od l.0l 2003
rvcncjepran nc - Trvbunlah Konst\.tu- nie|ozstrzl'gnjęcia przetargu w tvn1
-do zaiDtęręso\\'irn'\lch
tJ 532.9l z| (586.2ł)
z1.1
gronlę
r)
bez ogra.
cr.jnego. zrviązkórt spóldziclcz}'ch.
gosp1d1tst||o
PĘez
domat,c 1)ZLL
posc]skie- gd'vżusm nie nadarlala się
n]ic \ię loka|ora,\ł:l1odzje|nie
zc!/,1t! i
do stoso\!ania.
Poselsk] ploje|Ć ustawy o zmi^nie Coraz lvięcej mieszkancótv
usm (tzrv.druk 315) prze$iduie42 nie płaci za mieszkanie
znlixn)' \\' usm ]lczącej55 atvkuló\\l
w terminie
Podobno .jęstszarrsana zakończęrrle
Zaalacza s iQ\\'zrostzalcqlościrr'oplaposiępo\łaia lcgislaq,jnogodo końca
tach zl korzy-stanje
z nieszkan. Wnoroku' ' Gló\rna zniana dot}cz}.reakszcnjeoplatw calościi wten nic.jcst
ustanawiania
ty.!vowaniamożliwości
podsta\To\Tmi statuto\\\moboŃiązpIawa
do lokalu
własnościowego
kicnr czloŃa spó1dzielni'Cdy lystą.
jako forrnl pIovncj posildającci
pią pfob]em].z regl|lo\.anien op]at
wszystkie zaiet]'Wlasności,
należr..uprzedzającrr'ezrr'aniado zaWl rok Tn,bunalu Konsqtuc\jncgo z
plat1'iskierorvanie
sprllrt na drogęsączerg'ca 200l roku. rvprorvadzającv
do\rą. zloz]'ć $l]aśnicnicna piśnliez
wie|op odmiotolvośówlasnościowego
plaDensplab' zaleglości
\r ratach'Prz},
prawa do lokalu' usuną]gło$ny zazalcglościach\\iększ]ch ź 3 nlięsią(lv
Izut o Jcgo niepęlno$ańościowość
ce. kl'lrli|rkrrjąc1'ch
dlrrznikado postę.
porównadu z u'lasnośclągdrż funkpo\lcnia sądowego- spis\'\\,anajest
obecnic \\lac jonrrjc rr spóhr'lasrrośc)
ugoda przedsądoru ze SpóldzieLrrią
prarr,odo nicszkania. gasnościolr.e
z oplaWkazdym plzypadkutrudności
możęnabyć
Iażu.lokalu uŹ\.tko\ręgo
tami naleŹvspra\\'dzicczY przyslugulub odziedziczyćkilka osób. z ttln źe je
poDroc\l postaci dodatkuDrieszkatak1akdoĘchczascz]onkjemŚpółdziclniorvego.
ni mozc b!'ć tvlko jedna osoba (lLLb
ma]żonkolvię)
W prolekcieLlsta$.\'ofnianię usm
podtrzr lnanę zostałol oszczenie pftyslugujące członkom spóldzielni o
pl.zeniesienirrprawn włAsności
do Ioka|u zc spóldzielni na *,11ioskoda\rcę
po spcłnieniuprzcz nicgo okreś]onych
$'anlnkó[. którcprojcktdoprec\'zo\\tl-

ic
Do kolicapazdzienikabr \' SM KM

złoźono25 \łnioskóN o ustanoNienie
loka]rrrrrieszkalrrcodrębrrejwłasności
go. co stano\li DlesPelna3% ogólnel
Lczb], nieszkari.
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l|.lL€ g (l l.Kal

11ltl loKatrIrtt 1tgrl ntl|.

żonkaj inne 0s0hry,sPólniez ni | \taLe
zafiieizh|idle i g),|podat ią.e. któ]?
r|aia Pru\|L|.lo ząnieszki\|lud \ł la'
kąh,Lw!\'adzą z p|ą\|a |ego \okdbra'
obotviazuie kĄ1clillm nornatr'\mej
po*.ierzchniużr'tkorve.j
lokalu:
35n2-losobł,
40nr2-2osob,\,45m2-3osob1,55m2-4osobr,.
65l1l2.5osób.
70 ln2 - 6 osób. kLórenlożcb\c z]ego
podanYc]rN'
dzolle lr okolicznościach
Spla*r. zl'lązane z dodatkicnrmicsz.
kan;o\\'r'nza]at\\ianesą \\,dzialeksię'
gort.ości
Spóldziclrri u p' Ed!t\'Hup\,. \'
t c l : 3 4 00 ? 8 9 .
- Z1 lhchód y:ażdsię \1,,ze1kieprZ!.
chaLb,P0 OclliLzeniukaśztóu'ich\Lzj
skonia araz po adliczenitL'tkladekna

N'TIL\CH LZDROWYCH

ŚwIĄT BoŻEGo NARODZENIA
oraz
DoBREGO No\ĄT'GoRoKU

złczy
Zarząd SM, Rada NadfoŹca i RedakcjaGazety
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bezpteLzetlieefier alne i rcntoy:e
afaz n0 bczPieczenterharoho\,)
e
akreśbnlch \| Pźepjstlch a ')'!emie
bezpieczeń spo|eczĄ)ch ' chlbą żezo'
stab) t1,|żzdljczonedo kosz|ów zy,|kąnia fzychadu Do clochadunie \r!i
tzą yję LlOL]d|kóy,
ć|lc!
śicft)|
zuPe!nuch'
za Śi l kóv pi e|ęf]hącr] n!c h. zć1'l Ikó.,|
okrcrow)'chz ponoc! spolerzn(1,iedn)raz),,}ch,ś\1)iądczeń
pieniężrych i
w ndlllrze z Punoc)) |pa
śl1)ia.|czen
l ecn et orLtzLlodLltkll tliie:zkrlni owego.

W odpotviedzina list
do Gazety

lcdr ncze- posadzki i 6nki do skucia i
\\1\\1Cz1clr1\\, pOStaClgruzu. klatki
schodo\!€ do ren1ontu,
1. Spra.\\apllsĘo
lokalupży t , Chooczv$.iścicmożnaszukaćanlatomna
rmrskiej (posldcpiesamoobslugo*1'
r) lok.lleN
takim st.nic. ale na b]1ęjaką
ZarządSM KM roa\.iąfalurrrolvę
nai. dfixlalność
i zą male picniądze
mu z najemcąsklepu
naskuteknicu.\.
ItclrlizLrjenry.
irlrr\.plan] podnjesięnia
.|\ląz\l\\:anla
slę oirjcn]cYz \.rnrllkó\
srlf u tcchnicznegoi riurgiobicktu
urrotlr'. Nhlro złinlcrcsouaniarr nn,
Do io|jca |istopadabędzicgoto\'\ainjcciorrrlokalu pollorrrrienabranżQspo'
\!Lrtar\ zicjr al chitektonlcznaL konż!\.czą. Postano\'illśln]'
posf uk.lć
strlrkc\inr budyDku(po on,grnalncjnie
nalcn]c\.z b|anż\'szeloko poięt\ch
lnll śIadu\V archi\viun budo\\lfulvm),
us]ug.dcjącegog\\elatrcjędlugoternliBO-O
no\\,ego\\'\nlllnll lokalll j temino\ch
NIontażlvodomierzy
platnoŚcl oraz satvsfrkcjonuj:rceJ
r.'1.
Postępuiemontaż\'odomierzv \\ stasokościczvnszu' Te \\'arunkispelnia
Podziękowanie
r,rch zasobach mieszkanio*r'ch SM
Pocfa Polska. Do korica I k\\utallr w r|rlieniumoicj Matki Helen\'zielińKM
prą'szlego roku Urząd Pocfo\\'nf i.
skici. która 23 1iStopada
bt ukończ\la
Prze\rażniebez konfl iktó\\.. chocicż
gnicżdżąc}.
się. od za\\sze.'\ faądąp. 100lat.1takźcsNoim$]asn\'lll.
sklc.
t]'korrar\.ca infonluje o odrrrorvąc1'r
zę to\\an!mlmoszkaniu.
zmieni sicdzibc. d3nr serdecfnepodzięko\\aniaza pastfoĄ. mieszkinicó\\'. port.odorvar4'cl
co polnui plzr.jąćz rrlgąrrricsfkalic\. |nLoći piękio z\'czeniaosobon! które
obaNą o de\Yastację]azicŃi, Nic jest
ul opolskiej91.rr'szr'scv
k1icnciUrzę. Llśllictlilr,srr'oJąobccnościąten r\1
t,* źlc:posiadallly do rrglądrrdoku.
du oraz zarząd SM KM'
]ądto\] Dzicli
mentację1btoglaficfną \\'YkonY{aną
2. Sprc\\arczYg itcJilckarr\ stonttr(! * Prni dr TcrcsieCebulorcj I raz z Zcdo celó$ rozlicfeli: fdjęcie przed i po logó\v
z ]okah prz\'ul Tamogófskici |' SpoIcnlwspó]praco\n&ó\'
nontażu \\odomierza' Firma \1koLokal ten (1egodna piętĘ) b]1 \\,!rla- + \\ iclobncrnu Ojcu N'lieczrslarvo$i
nal\czit stara się prz\l\'Iócić stan \\1j. jęt1'nt
dzialo|ność:
GabincĄ lckarsklc Rccko - Proboszczo\,i DaszejParafii
śc1o\1:chociażnjck1ó.vclrzrriszczeli. l\ 1994 r
przcz
WSN4 na ko- |\ vlatki Bozoj wspolrloŻeniaWi€ r lesrczc
np] stlucfon\.chk.fli. odhlorz\'ć nie
rzlstnYch dh najcmc\ \\'"runk"ch
noże' Nie jest l11ożli\.opokr\Nanie
Unlo\\'a zostala rofwjązana \\' 2002 +ParriBarbalzc Sart'ickiej.b członkrkosztó\\ znlszczcli Z€ wspólne] kasv
roku za $vpo\Yiedzcnicln ze stronY lrj R ad\,osicdla .,Księże.'.
Mrmo to nie arto zwlekac: zracznc nnjcmc\'.
bez podmic przvczlny - ta- P.l|ist$'Ll. Marii osso$'skie1-Bolcslł'
f\\iększe c się liczb].mieśzkaliroz]l. kie
\ro\\i Lrnic\viczorvii Stci':uro\liGrzmiJęst pra\\.onajelnc}:
cranlch $g odcz\tu rvodornicrz\spo- MożeIn]'siQ t\'lko
donl\'ś]ać.
żeZnric- 1o\i - przcdsta\\'ioiclonRad1,Osicdla
\odu.ic \\zroŚt oplal). ĘczaltoRę] fa
nilv się rrr.Irlagarriarłrjcrnct'co do sti - . ]isięże'..
\\odę.a opomiarolvaniczLlzrcia rr'olc1' darduIokalrr1jego
l'.'iclkoŚcii b\'ćnro7c
Teres,:l7'icllń\kc!
\\ n1icszkal1iach.
którc zostalo uchwa. takzc pląDv
co do roz\vinięcjadzi.lh|. Do zlczeli dolączasię Redakc;a
przez Zebralie
lone ]ednogjośnie
ności(ldaptacjaIIIkond].graojiZostll
Przędsta$'icie]iczloŃó\\'. jest nie do la ledlvic rozpocrgt.!).
urrikrrięcia,
N4usIm]'prf\.iącdo \\.iadonlości
tę sr.
ttlaclc. która n!ckoi1iccznicjcst \\\niosiedlowasiećinternetorva kiembczm\ślllościiobojęt!oścj
zarz:r
Koliczvnll. negociacjc z finląr'rllonio.
du na pfoblenl\ starlch hdzi
L1aN drodre rozpctrzcnia5 zlozoulch
ofćń na instalacjeosicdlorlcj sieci illWolneprzestrzcnieuzltko\\e nie
prz\ioszą korf.\'ści
Spóldziclrri i starl
Ulno$'a na uslugę zaticrarla będzie takilnusi b) c kn! cznic occni:ur)-lecz
n!ędz! miesfkaliccm a fiImą. a]ęjęst prą,irzi.inrYsięfakton Dzisiejsz]'nt€ ż rola dla spóldzieilli. która \. dro. nck lok. i uż\tko\\,\'chjcst Ąnkicn
dze osobDelumo\\,yudostQpii fimrie \[nagającego naięnlc}:llla]ącęgodo
klatkę sclrodorrą dach. poddaszc.bę- \\.\'bofuduźąofcnę lokxli i ccrl
dącc częściamjnjeruchomości
\\spól- Budrtek przr' ul, Tanrogórskiej.nlinlo
ncj' Niejcst możli\\€ . ab)-po ś\vicżo żckr\!c ogrolllncmoŹii\\ości.
jcs t bo|{n,remonto$an\.clrk]atkachalbo mię- dzo zaniedbanri riedoinNesto\\'łn\'.
W
df\' bl]d]lrłani snulY się prz},padko- czQścistoJąceirlolrro po lckarzach i
1\,ckab]e:będą one dcnontowallę'
stolarfłch bIak.]cstil1stł]acjiccntrLll.
Jnforfiac,jew spra\\'icilrtcmctuukażą nego ogfzc\\aD].l.p|Zeważlrioiltstaii1
SiQna tab]icachogloszcń
cii elekln,czloj- metalo$e okna sil ponla.|:i<l'.,.r\.iec ]9ńJ I
|,|!\|
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Nio da się ukq.c. zc dlLrgoczekaliśnl]
natę ch\.i]ęi nl!'ś]ę.
zęci' kóra.nicsz.
kająjużw cą,stcjprzestrzcrri'
docenia,ją
róŹnicc BudYnek.\\'tlóryln je l11ieszkam. \.laśrie.lcst\. trakcic rcno tll.
scian\' są juŹ p|z}gotowanędo nlalo.
\!aNa Nasza braNa bQdzic ostatnio,
ale po t],lu latcchczekfuia to i tak niedhgo.
Jestjcdnokcoś.co psuie ef.ekcalości
Jest nil1lnianoNicie rożnorodność
nasą'ch drz\'i \\'cjścio\\'vch,
większość
r nas dorobilasobic.jeszczeprzedlat\.
dodatko\\.c
dIz$ i ze\\llętlzne.glórr'nje
po io. by lepiej rzolo\'ać mieszkanjc
przed zin],1cn0niesrkania bylv niedoRemont\klclck schodo\\\chmi- grzanę.a naschodachlru]irl\\iatr.roznęl] pólmetek'To a1acz)..żc\\iększość noszącdodatkoNo\'oli lloczU zpańez nas \łchodzi,jużdo sNojcgo nricsz- ru. bo dollofbnó\\ chroniącvch nas
kaniaZ c4'stejklatki.Trzeba przlzl1ać. przed t),nr\\'suystkinicszczc tticzainżc tc pomłlo(anc \lglądają dużole- sialo\\tno) PodNójne drzrti rv nrieszpiejnlŹ kicdl'ś.ato glólrnie fa spla.\rą kaniachbvlv rr ręczkonieczrrością'
Sojakościl'rkończclil. Napańerze ścia. lidDedrzNi sątcżbarierąprfedzlodficjarnii zapewnlająnallruięksfą pry\\,Dt.
n\' SąŃ1eladzono i pomalorvanellrbą
krzellloll.ą.kóra oprócz 1adnejf.aku- l1ość.
Z tych to po\\.odó\\nlam}.$Jięc
Ą'. a pc\nc falcty, Jest f.arbąoddi.
teraz praNlę \\sz\'stklodrzlt,i inlle niż
chającąi odpomąna za\\'ilgocenia.
zaprojoko\\aliDallrŃcŃocq arclitck.

CZY
NASZE
KLATKI
SCHODOWE
SĄ
ŁADNE?

c] 70 lat tenru.a z któLr,ni to zostaliśn\'lvpiscni \\.rejestrzcb).lkó]r
Konlbń nliesfkanit od \rę\\,natrz
Dan1
popraNl].
slę
ale L|Iodaklatek schodo\\'rch Zmą]ala'Różnorakoścnaszyoh
dIavt i rodzaj iclr u1'kończcnia wvsląd ą razembrzydkoi kojarząsięnie
z Iuksttsem.a z bylc]akością
i tandetą
s]rlnrsó\\'Szkoda'
Częścio\\ln rat lkiem bv]ob]'pornalo\vąnięich N czaŚic romontuprzvnaJ.
nnlo| na teDsanl kolot Go|ąco na to
Zrrząd spóldziel0i zaloź\1.z€ nricszkarjc\ n]cchcą.bv iIn nro]o\ o drz\ l
lrr'kończonc np iist\\arniboafeń.jD!ni furbźr
ftalo\\'ązgodniez kolonst-\'ką cc|ości,,, idrz\\'ite\l czcs]crcnolltu są Pon]|ano,
A nlożc lępję]zreflgno\\ac Z \Tróżniającegonaszc drzl.i lrvkoliczcnia i
pollrr'śleć
o cfckcic c.!lościoivvolz\y|xszczI żc klatka schodo\ra jcst
plzec]cźprzostrzcnią\!spóhą \\szyst.
kich micsfk&icó\\'

M("K

WIĘCEJ o REMONTACH
DoZarządu Spó1dziclnirrpI\,l]ę- pŹcróźn\.mj.
pr4padko\1nri koloranri
1o plsmo nrieszkalicólr.z u]'cogoliń- dżwi (miczęścię]
sąto brąz\Jlrlożedać
(a $ręcz źądanjcrn) ęfek brudu i zariodbania'Jasnl.kolor
skiei ]/5 z p|ośbą
fmian]. koloru ścianl prarrróccnienr 'blękitn'v..docl1ie..
nŹrtomias|
otoczoniu
przcstrzeni 1 sh\arza poczllcic cz'vstoścr
lanpe i

i to '.publ]czię'.
odpo\\'ladan
w Gazęt. i ś\\.iczości'
KtóreZt\ch ccchi dlakogo
ce. jakoze tojajostenrautorenkolory. są\\ażicjszę] Podięciciakicikol ick
sB,kiklatcksclrodow)ch
dec\uli nrusi$'ięc b\ ć ko]npronlisęlnJe'st
Kolor mleszkańconsię |lie podoba.bo
ch]o.ln}przef co na |latkachjost..zlnlrciciemno..' P|oponliązaniast blękitu
koior żólt1'lub bcżol1'.czlli podobnie

jat br,lo.
otóz KoCHANI:

do nralo\,.Dia'
otóż nijdrożŚzc
sąpjg.
mcnt\.
żóItci częn\olle CZ\]i \\J,bórko.

Nje ma takle]noz]l\\ości'
b]' feprojck.
to\lana d]a ]0 bra jedno]ita aranżacia
koloq's['caa podobąlasiQkaŹdenluTo
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