I'L TARNoGÓRSICĄ 1 52 l]2] wRocLAw: TEL/T.AXJ42 ój 60

Wystawa zdjęć

.anwa]owel ]3
pazazlernlEą ]950
otwarcie linii tfah',djowej'
1Ó paź.ctziernik[l
I,U
r

fotograficzna pt' ciepło,Ą oglądanietychciekavych dźelrri,a wszystkieosoby,które ją
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spoleraie'
wanrnkach'
mieszkańórf ' jestnarevciegotolł7ą' sięw jaknaj1epszych
PlarNzezostĄ pEygoto\łanejeszcze wypożycfonefotografiepochodząz
W imjeruurealizalorów,
jesieniąalenaotwarciewystawycze- lat pięćdźesiątych
i późniejszych'
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do pełniwiosnyz powodów najstarszewydawĄ nam sięnajcie- Rady Nadzorczeji Zarządu
kaliśmy
serdeczniewszystkichna tę
bardzo p|ozalcznych,a mianowicie kawszei o takieprosiliśmy.
jest
ponad wystawęnpraszŹIm.
dlatego,żesalą w lcórej będźemy Na wystawiezebranych
300zdjęc'
ll9rtykor4'staliśmywkaprezentowaćzdjęciąjestnieogrzewa'
Wemisazodbęclziesięw piąt,ek
na i niemaw niejinstalacjieleltrycz- ta,logu,który towarzyszywystawiei 2l majaogodz.17.00i w sobonej' Tenaagmentnaszegospołdziel. który będziedostępnyw czasiejej
tę22 majaogodz'12.00'
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Remonty*ykonaneprzez Spól- grzewczegoupżcdza.łomieszkańców stosunkudo Ioku poprzędnicgo.spol.
!
duie1nię.i\'2003 roku
o możliwościautomatycznegowylą. dzielniazakupilao 1ó 600 m3 wody
wy]iczmy, co działosię ił tej dfiedzi- czania ogrzewaniaw cieplejszedni mi]ej na potrzebystarychzasobó$''co
nie w blokach naszegospó|dzjelczego nawetamą' w budyrłachprzy Gogo- odpo\Yiada
oszczę.hości
ok 71 000zł,
osiedla'A więc :
lińskiej i Siewierskiejtykonano opo- 9'
Rozpoczętolemontpozionl\'ch
L
Wymieniono wszystkie tr\v. miaJowaniewody przesyłanejdo $,ę. odcinków instalacJi wodncj z przeno'
polic1jne,cz'-]ipodś\łietlonczłó1rciepln]ch \'i'celu podgrzania
śu,iat.la
szenięmwodomieży gló$'nych\\'klat.
nrntcrybram$J liczbie l27 Są teraf 5.
Nadal tnva ql'miana ponremiec- kach schodo\Lj-chdo komórek pod
aacznie \riększc.a więcłatwlejsfc
do kiclr okien na k1arkachschodowych\ł, schodami:
w 2003r.{.ykonano
remont
odcz}'tania'
oślvietlenie
takiegonume- starychzasobach' w 2003dokończo- 8 instalacji.
fu można\łłączyćz klatki schodowcj' no prace w bud]$kach Kalowjcka 5- 10. W ramachfunduszuremorto\reW 2004 rokrrświatlatezostmą podlą- 25 i Chorzowska19-53omr przepro- gow2003 r $ykonano\.viele
drobniejczone do aulomatówzmierzchouych i wadzono \\]mianQstolarki w budyn- sz\ch pmc] napra\\y zadasfcń bram .
będąsię zapalab.i gaslyjcdnocześnie kach Chorzorvska1-17i Chorzorvska schodów ze\\nętrzn}ch'napra\!ępr\ż
1\'poszczególnyclr budynkach, w
14 - 38 Okna na klatki schodowerv g&v betono$'\chr!,mianękoq/rbepienvszej kolejnościtam, gdzic śr.r'ia- blo(.u przv Opolskie.ji Chorzo{,skiej tonoq,ch przv rurach spustowych,
tłapolicyjne pe1niąrórrnocfcś1iero1ę 2.10 zostalywykonanei obecniesą rnieJsco\\ę
napla$Y pokryciarlaclrowc.
ośllietleniaciągówpieszych( Katowic. osadzane'co kończy programręmontu go, $r}mianyzaworów prz1grze,jniko.
ka 5-25,2'7- 45. Chorzowska
1-17i stolarki okiennej a klatl@ch schodo- \wch w mieszkariachoraz inneroboty
l9 53).Bezpodstawna
obawao wy- \\Ych rozpoczętyw 2000 loku.
pod]ęte
\' tłbie aNaĄ.jnyn
sokikoszi iakiegooświętlenia
sprawia,
Źęw niekórych miejscachsą lęgular- 6
Realizowanyjest program wyKomisja Społeczna.sdn oEąc|ava RN
I]]e\41'łączane'
lnlany poniemieckichokien tv miesz2.
Wymienionozniszczonedroy- kaniach .\ł'ramachfunduszulcmontoruaneobite blachą drzwi do pirvnic w węgo]w)_micnionol04 okna i drfwi
brdlnku przy ul. Chorzo\yskiejl9 - 53. balkonowe'Pżytęj okazji Zarząd \\yw najbliźszychplanach figuruje suk- szedłnapżeciw pohzebon micszkań. I
Dialalność
renontową
sM KM
cesy1lna wymiana pozostałychdrzwi cóW umożli\Ą'iając
wymianę okien od momcnturvydzieleniasię (9 lat
na 4 la1a.w 2004 rokuplze- lvstawianychw latachosien fiesĘtych temu).określĄpilnei ocz)'wiste
rozłożona
po.
na kosf społdzielnina oknajednora- hzeby \.rynil(aj
widuje się w}mianę44 szfuk'
zę
stanu
teclmiczneącę
Kont}nLLowano\\'}Ąnianępoziomoweo \4yższ}łn
przy,łoz- go budynkówi iŃiastruklui/ to\\,(.
3'
standaTdzie
mów centlalnegoogżewania w przy- łożeniuca&owitych kosztow(malerial rzysz-ącej'Do tei poIy {ryremontowaY
zieniach budynków: przy Cholzo\\'. i montaż)na 12 rat. w ogłoszonym no dachy,$ymienionooknanaklatkach
skiej1-17,2-10,Opolskiej
65-91iKa- przezspołdfiolńęterminie*p\'nęło3 1 schodo\\'}cL o takźezakończono Ic.
towickiej 2-22. Do w)niany pozostal podań'którę są obecnicro?pat.!'wane' montywszystkich klatek schodo\wch.
poziom iv budyŃLr prfy Katowickiej 7'
Dobiega końca ręmontk]atek Zmodcrrrizowanosicć centralnego
5-25,co w 2004r zakończyprogram schodowJrchzaró.i\.now stał'ch' jak i ogrze$lania,$)'mienionopiony woalno
rcl11olltusieci cenlralnegoogrzewada w nosych zasobach'co sfcfegó]nie - kanalizac]ine' !v t}Ąnrol.u możli\la
po powodzi byłobardzo oczeki\ł'ane' do zakończeniajest $'Jmianapoliew starychzasobachSpoldzielni.
Do końca kwietniabr' zakończonezo. mieckichokienrvmieszkaniach.
4.
Zmodęrnizowanogrupo.lly.!{ęuryreprace
w ostatnimbudynku:Ka. nonto\laniecuęści
chodiików i inne
zeł cęntalDego ogżewadia zaopatn]- stały
jący\\.ciepłostarezasobySpółdzie]ni, towicka5 - 25.
j€ s t i\Tposaża- ....i co dalej1
go .i\'systemodmulrikórv 8.
ZaaFansowane
\Ąyposaza]ąc
nie
mieszkń
w
zasobach
z opomialolvaniemoraz w regu]ację
starych
w .Wo. wnajblizsz}'chlatachcelo$ęjestpod.
jest
pogodolvą'
domierzę:na koniec loku w}'kazano jQcienastępujących
dzialań dotyczą.
Za.lanięm''pogodówki
(ok' 20%),kórc opar- cych głównicstaryclrzasobórv SM
dostosowywanietemperaturywody l63 rnieszkania
docierająccjdogrzcjnikóu' w mieszka- Ę sięj cszczeuchwaleZębraniaPrzed- KM:
ploble u *€ n t a1'
Rofwiązanie
niachdo temperaluryzewnętrzneJ'
co stawicieliczłonkólvz cfenvca2003r
juz istnielącc,j
mcjonalizujezużycięenergiicieplnęji o opomialowanilrzużvcia.ivodyw cji, a 1a}żeprzebrrdorr,a
(w
nicszkariach'
opomiaro\\'a15
klatkach
schodo*t'ch).
kosfy
col1hahcgo
ogrzewalia'
celo\Yości
obniźa
Termomodenizacja budyrtóR
Za\\ładomienie \q1\,ieszonena tab]i. nia do\łodzifak znacznegomniej sze. 2'
cach ogłoszeńne początku sczonu nia fużycia zinrnej\\,odyw 2003 r' lv stalych zasobó\\,'\ł ty ociep]enie
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ścialzelvnęfuznych'
stopodachówi
stropów nad pi$licami, jak róWnież
termorrrodenrizacja
budynkównortych
3.
Remonti modemizacjainstalacji centahego ogrzewaniaoraz instalacji gazowoj.
4.
Remonti przebudo{,akondygnacjiprzlziemia (trw piwnic):wykonanieposadzeki podziafupowierzchni
tnval]'mi ścianami.wykonali9 $,ęnA.lacji. wydziclcnie częściprfyziemi
bud}'nkówna lokale uż}tkowe
5,
Wykonanie odwod1ie1dapże.
strzeni międfyblokowychw nawiązanir do istniejącej
siecibutzowĄ,ztoz.
w.|żeniemzastosowalia tĄn. gdzie to
moŹlilve.instalacjirozsączającejwody
\/)adowe na tęrenyzielone'
6.
Utwardzenieziomnychdróg we.
Wnętlznych'
7
Remont chodników należących
do spółdzie]ld'
8'
Budowaparkingów
Budowa osłonśmietniko$,ych
9'
Koszty zrealizo$'ania tego "koncertu
jłczeń'' są oglomnc:tomomodenifacJę sta.ychzasobówoszacowanona
przeszło7 nr]nzlotych netto'
odpisy na fundusz remontowy\Ą'sponugane poży1kami(przychodamiz
czynszu najmu)z wpajmorvanl'ch Jokali użt,tkollychnrogąfinansowaćte
p]aly ty]kow nie$'ielkiejczęści'MoŹ- .
naje finansowaćkred}tembankoB}.rn'
''t\Ąiclljqsiq teżmożli\r'osci
skoż\'
v-_
pomoc)
f
nna
smn]l
so\\'e]UnL1Łu.
rcpcjskiej np. rv rarnach pozyskiwa[ych przez Polskę środkówz EuropejskiegoFunduszuRozwojuRcgionalnego.
Rozcznanierych możliwościi skorzysta,]lief nich jest jcdn}łnz najważniejszvch zadali spółdziehi w ślvietle
przedstawionychtu potrreb.
Ząrząd

uzyskuJącw sierpniu 2003 certyfitat

razem z II3 podmiot.amizalządzają.
CeĘfikat
c}.rninieruchomościami
w cĄm kraw ZakresiezaIządzafl\aju'
jest
ceq'{kat Iso nię
oczywiście
i administrowania
obowĘzkowy,ale jego uzyskaniejest
nieruchomościami dla firmy swoistąnobilitacjądla klientow wewnętrznych(uu'tkoMików
wg Normy EN ISO kali) i zewnętrzrych (konhalentówlo-i
urzędów) gwarancją jakościi wiary9001:2000
dla SM KsiężeMałe. go&ości
Ufuz}maltiei pod\\yższanie
skutecarc-

Śc1tegos}ŚtemuŚanowi naszestałezxdanie. choć zdajemysobic sprawę,że
w tym za]ffesicjestjeszcfertłcledo zro.
Pielwsze doświadczenia
z pozyskiwa- bienia.
niem firndusąvunijnych w niewielkiej Alrkieta przeplowadfona w ubiegłyn,I
co praw.IaŃysokościjuż mamy' sM
roku to systenowębadaniezadowolęKM zyskaładotacjęrvramachProgla- nia uĄtkormika lokalu mieszka]rrego'
lnu Phare2000,za pośrcdnict\Ą
emPol- a doszone uwagi są d1azaIządn syskiej Agencji Rozwoju Plzedsiębiol. gnałemdo podejmowa.nia
obowiązkoczościt1awdrożeniesyst€mu jakości lĘ.ch dfia'łańzapobiegawczychi ko'
zarządzanianieIuclromościami
wg za- Iygu]ącychtam, gdże $T,sĘp'ją niesadnorrnyEN ISO 9001i 2000.
zgodności
z przyjętymizasadami'
spóldzielnia ustanowiłąudokumen1o.
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Ze odcf}'tówwodomieŹy(liczników wody) należydokonFvać
i p.zekał'waćdo społdzielnidwa
rarywrol!wterminach:
30 czerwcai 3l gudnia.
ZarządSM

;
i:J

'$
Ą
1\,ŁĄŁE','NR 28/29, 2003

WYBORY
Drodzy członkowieSpóldzielrri
Ponadto od osób' które wybie. Spoldzielni (ZPCz) wybieraczłonlórv
MieszkaniowejKsiężeMałe|
Izemy na 4.letnią (fgodnie z now}Tn Rady Nadzolczej oraz ich zastępców
Rada NadzorczainformujeWas statutem)kadencję' \lymagac naleł
spoŚród wsztstkich członkówsM
o upływieswojej 3lehiej kadencji w rcprezęnto1!.ania
poglądóws$oich wy- Rada Nadzolcza skła.lasie z 12 członczer$'cu 2004 r
borcówomz Llmiejętności
podejmowa- ków, w tjan €o najrnnicj 9 zę starych
Dlatego zwracamy się do nia włłściwychdecyzji' Nie bez zna- zasobów i nio więcejniż3 członko1v
z
wszystkicĄ kórzy czu.jąpohzebęak- czc a Jesttu posiadanięwiedzyz za. no[f.ch zasobów spoldzięlni'
tr\'nego włączeniasię w działa]rrośćkresu pl4wa spóldfielczego,jak IówZaiem od naszegozaalgażowaspołecznąi gospodarcząna lzecz sM
nieżdoblejorientadi w fakesie gospo- nia zależećbędzie' czy na Grupach
KM.
da*i finansowcjSpoldzielni oraz pra- Członl(owskichwybierzemynajlepJestocz}..wiste'
żęczynnyudział wa budowlanego.
szych przedsta$'icielido ZPCz, a ci z
w wyborach przede wszystkim ludzi
Nowy Statut SM KM, uchwalony w kolei \D,biorączłonkówRady Nadfolzaangażorvanych
w pńcę społocmą lislopadzie2003 r.. nie ograniczaw cfej . Kompętęnc,je
kafdego z nich pomającychna uwadzędotrą kondycję wyborachdo Rady Nadzorczej kardy- z\łoląna skuteczresplawo$ąniemanfinansowąnaszejspół.lzield. pozwo]i dató$,' kóIzy już spĘwowali mandat daów plzez kolejne4 la1a'
\'
na wybóI tych najlępszychi umożliwi członkaRady Nadzolcfej w kolejnych
Byeliminowa.nietych. kóży nie mo. kadenc.jach.
PrzewodrticzącaKorrrisji Społecnogliby sprawowaćswojegomandatuw
Wedługpostanowieństatutu
SamorządorvejRady Nadzorczej
sposób zadowalający.
Zebranie Plzedstawicieli Członków
Matią Bułhąkawską
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mterwencJa
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Żebydobrzeocenićpraę Zaęądntlzęba być nie t}4epodejżlirt1rrri głośno
I zrrowuprzyjdąnielicanii ci co zawsze' krzyczeć na zebnniach, co miećpoję- w popźednich wydaniach Gazety
podaB'aliśmy
i formacjęo nulnęrze
mieszkańcÓw cic o pmwie.ękorcmii księgo\tości'
Niedobźe.żęlviększości
bo
nie intercsujeani KTO ani CO grebie społdfielniato przecieżlodzaj podmio. intem'encyjn}n986' udoŚępńon}t
przęz Radę Miastą i zacĘcaliśmy
w ich majatkr:,jakim jest własnościo- tu gospodarczego.
mieszkanców KM do koźysklia z
rłemieszkańe spóldzielczei najbliższe spółdzieLia jest tęźwspólnorą ludzi.
przez całądobę'
niego
temumieszkaniuotoczenieo wartościrelacji rniędzysąsiedzkich
zau\la-Zymy
Gdy
w pob]iżucoś.co
teżwafio paniętać'
naszej ręakcji:agręNiekompetonlnaRada N adzorczai zbJ chodzę na zębrania regulamie odkąd w]'magałoby
Zarząd'to i|ebezpięczeństwo'żetr]oźe- wydzieliliśmysię z WSM i byłam s}l\,ne'zb}.|glośnecz'jeśzacho\\anie, zlvłxzcza nocą' lub innerzeczy,
my się maleźów sltuacji podobnej. świadkiemwielu bata]iiplo lub prfe.
jaką przeżywaja]icae społdzie]nie ciw czemuś,
i widzęja} łatwojest\łpro- któIe są niefgodne z zasadami do.
Jakic
to
nicbezpieczelimieszkaniowe.
wadzić w Ącie coś,co możebyć ab- blosąsiedzkiegowspołŹycia.dzwoństwa?| a chociazbyZafląd zaciąga suldalnelub niebezpiecae'jesli siętyl- my na rcn numer
nieprzemyślane
kred1ty' źlegospoda- ko ma plzewagęw głosachna sali'
pienięda
iŹ jestc.
ruje
co po1voduje'
śmydłumikamibank.u'Lub cośrnniej Sąsiedzie,
dramatycargo, ale istotnegodla jako- nie |icz, żezAWsZE w czasie głościżyciaw dane.jspółduiehi'a mianoso\łaniazwyciężąci co myśląposię pieniędzwicie to.jak gospodaruje
Spółdzielnia Mieszkaniowa
dobniejak TY
mi społdzielczpni.Na co one idą i w
uprz€jmie informuje'żeks€rokojaki sposóbsąlłydawane'
Spóldzielnia Miej wpb\ł na to co tu się dzieje.
pię aktualnieobowiązującego
jęst lównież $,łaścicięlem
lokali, ldórc Chodźna zebrania'
statutuspółdzielnimożnalabyć
Kon1u'na co i za i]e? bierz udziałw wyborach|
są\łynajmol.!'ane.
punkciękseToglafi
w
azn'"mprzł
Na wiele decyzji Zarfądu możnamieć
M i chal iną C ieśli kowska-I<u
lna |ycka ul' Tamogórskej l w cenie6 zł'
\\pl}\{.
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ZDzIsŁAw BĘSKI
To już prawie rok minąl jak w czelwcu 2003
roku zmarl po długieji
ciężkejchorcbięZdzisław
Bęski'
Urodzilsię2 maja1919r
u, Niezdo*ie,pow.Opole
lubelskie.
ojciec Jegobyl inżprierem
gómict!ł'ai dlatcgo zdzisłarvsfkołQporvszechną
skolicz}'ł$' Dąbro\Ą'ie
Górniczej' Późniejrodzina
.łrzeniosła
się do Lublila,
vgdzie uczęszczałdogimnarjum.
Maturęzdałw ]939 r' w
AleksandrowieKujawskim
rv Gimnazjumo3ców Sa]ezjanó\\.'
w czasie \\ojny'aŹ do
i944 r.. studio$'alna tajn1.chkompletachlv Warszawiew zai{odo*ejszkole roł1icf e.jRosiailiskiego,
pro\ładronejptzcz profesorów sGGw. Studia
ukończyłjuż po Wo.jnict1a
Akademii Rolniczej w Poznaniu.
_
AK (pseudonń GłuBył żołnierzenr
.zec).Tuż przed Powstaniemwar.!śzarvskinr
zostal oddelegowarrydo
powiatugrój eckiego,gdziępozostalaż
do Iozwjązaniajędnostkiw 1945I.
w lutym 1945r' wziąłślubz Bożeną
zabłocką1\.sadkowicach k. warsza-

\ry.

Po ivojnie, przez dwa lata jako roJnił
administoię] majatki ro]new róa1ych
rejonachkraju' Do Wrocławiaprz1jechałwrazz żonąw194,7r Zamieszkal
na Księżu Małyrr' gdzie wreszcie po
wczefuiejszychtulacfkach dosałp'zy.
działna n,iesukaniespóldzielcze'
We wrocławiu pracowałw Wydziale
Rolnictwa w Ulzędfic Wojewódzkim'
Potenl aźdo ęmer}turyw okręgowej
InspekcjiPmcy.
Przez wiele lat dzia|a|w Zarządzie
ogródków Działkowychna Księźu
Ma\m.
Udzielal sięteżwew.oclawskie.jSpół.

wadzałdo kontretórv'
Nie plotkował,mówił
l\,plost, był otwalty na
opine innych ludzi
Na zasadachformalnych
i mniej formalnych zawsze miał czas do dyspozyc,jispołdzielni'
Po 1989rokub}T'ałtcż
mężemzauianń lokalnej
komisji u'yborczej.
Był wleszcie miłym,
życfli$'ym sąsiadem'
Redakcla

dzielni Miesrkaniowejjako jeden z jej
pierwsąvchczlonków (nr 400|),był
crlonkiem Rady Nadzorczej.
Dzięki temudoświadczeniu,
w czasach
juz pelnĘ szejdarrokrac.jiw l99 l r byl
jedn}mz pomysłodawcówi realizatorów oddzieleniasię naszej Spółdzie]ni
Mieszkaniowej KsięźeMałe od wielkiego molocha.jakim wówczas była
wspomniana
WSM. Gdy pomyslten,
nie bez trudów,zostałwrcszcie sfinalizowany w styczniu 1995 f., pźez
pierwsze dwie kolejne kadencjezostał wyblany na członkajej Rady
Nadzorczejw Komisji EkonomicznoRewizyjnej.
Dzięki swojemudfugoletniemiudoś\l,radczeniu
w pracy w SM miałduĄ
wiedzęi praltyczną znajomość
problę.
mów spółdfielczych
Pogodny i op1ymistycz1y,umlałzjedn}.i\'aósobieludzi' w dysl.usjachi konfl iktach międzyludzkichumiejętniełagodzil agresję,a ostrą polemikęspro-

Pal1Zdzisław Bęski wstępowaldo społ.
dzięlni częściojniż wynikałoto z obowiązkórr,
członkaRady Nadzorczej' Na początku- jak
mówił-zpoczuciaodpowiedzialności za
współautorst{'oprojektu podziału
wsM i ustMowielia sM KsiężcMałe
jako samodfie]nejspóldzielni' Później
takżena chwi]ęrcm1ow}',podczasL1órej dzielił się z nami swoim doświadczeniem związanym ze spółdzięlcfościąmieszkaniowąi wiedzą zalt'odową ilź}łiera ro]nika,wręcz niefbędną gdy po.jawiały
sięproblem)'z utrzy.
maniemnaszejzieleni' Jeszczędżś
wspominamynasze spotkania:czama
(koniecznie)w
kawa ze śmietanką
szklan}'rnkubku(obowią2kowo).
Uważał.żenawetciężkachorobanic zrłalnia Go z obowiąŹkustawięniasię w
sądzicw sprawachspóldzielni'Pozostąłw naszejpamięcijako czlowiekautentyczniezainteresowanynasĄ/mi
problemami,zawszegotowydopomocy i dfi€lący wspólDąsatysfakcję,gdy
sprawy ukladaĘ się dobrze
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Bąłbąrą o sińską-onelan
UrszulaPoleszczuk

ffiRoznowaz:
PrzewodniczaomRadv
NadzorczejSMKM

Henrykiem

Nowakowskim

Red: od hedy nieszka Pan na Księż1,t
Małyn?
HN: Od 1987roku.
Rel Jak dhgo jest Pan Pnewodniczącyn Rady Nadzorczej?
HN: od ponadd1vóchlat
Reł Do kiedy będzie|ruala ta kadehc1a?
HN: Kadencjazakończysię w momalcie wyborunowejRady w czerwcutego
roku.
Ręd Kim jest pan z zawodu?
HN| skońcfyłem politologię na Uniwersltęcię wrocławskim. a doświad.
czenia zawodoweto główniepraca w
firmach logistycznychna stanowisku
kierowniczlm.
Ręd W jahej kandycji jest' wedluq
P ana, nasza spółdzielnia ?
HN: W dobrej.Nasra sltuacja finansowajest stabi]na, realizacjanajważni jszych zada]ipźebiegaprarvidłowo
i pomimowielu problemów dorozwiązania rokowaniana przyszłość
są dobre. sądzęló$.nież'żeWyńżiamy się
poz}tywnię na tle innych społdzielni
mieszkaniowych.
Red: Ale na pe\jno ]aheśProbleny

jest poszcfególnych
HN: Tak' jednFn z wa'żniejszych
osóbzwmcających
się
tzw "spnwa kredltu ul. Siewierskiej". re swoimi problemani do Rady
Taloe konieczność
odnowieniaelewa- Ręd CzłonkowieRąą pełniądlzur,
cji budFków, co wiąze się koniecano- w k:1żdy
pienrs?! cZ aftek miesiąca'
ściąrozwiązaniaploblemu wentylacji Cz! pf4chodzi wiele osób ?
i ocieplenia' Bardzo często zgłasfana HN: Niestotynie' od począ&ukaden.
jes1konieczność
modernizacjidróg cji pojawĄ sięmoze 3 - 4 osoby,czyli
wewnętrznyc\ które po większym zainteresowanieiest minimalne,a jest
deszczu uniemożliwiająmieszkańcom to baldzo dobly sposóbna zełafu,ienie
poruszane s1ępo nich,
swoich sprarr,' Bardzo częstona Ze.
Reó': Czy tylko tego rodzajuproblemy braniach Grup Członkowskichlub
ma nasza spółdzielnia?
ZPCz poruszale są spra\lT'' kt&c w
HN: Coraz lviększ1mploblememsta- tmkcie dyżun możnaw1iaśniclrrb
je się rosnącezadłuźenie
mieszkńców
nadaćim bieg'
nieregu]anieopłacającychczynsz'
Ręd: I|ie|uz nar ma na s mieniu tfu-'
Red Mąm, njw! stąhn' Jahe zmiany samowolkjbudowlane' Głóy)nie doty.
,, nim się poJcMiły?
cz! to oszklenia logii i wymian! okien
HN: Nony stafutjest owocempracy njezqoclniez re8ulaninen ,,półdzieIni.
komisji. w kórej uczestniczyli człon- Co nas' vinnych czeka ? P,tafi slę rŁ.
kowie Zalządu i Rady Nadzorczej' to, bo możenąleż, o rym pisać czę
Komisja odbyłakilkanaściespotkań. ściej, gdyżtdke niedoz\Nolokewlmja'
PżedłoźoĄ'projek statutuzostałprzy- ny oken zdarząjąsięCab cns?
jętyptzżz zPCz z k1|komapoprawka- HN: Jesttojeda1znaszychpoważięjmi. większośćq,prowadzonychzmian szych problemów, szczególnie ze
$'}nika z pizępisów pmwa, ale są też względuna to' źejesteśmy''zabl,tzliany, ktore,mamna.lzieję,poprawią kiem", a to rcdzi odpowiednieskutki.
funkcjonowanienaszejspołdzietni'Jest Wszyscy.którzy popełniliien .bląd'''
to baldzo szeloki temat i dlatęgoza- musfą licąvć się z konsekwencjami'
chęcamwszystkich zaintercsowanych Dlatego kazdy mieszkaniecpowinien
do zapoznaniasię z treściąstatutu'Jest przed podjęcjęmdecyzji o rt'vmianic
on dostępnyw siedzibiespółdzielni'
okion czy innym poważn],mremoncic
Red ZPCz mdecytlowalo o ostatecz skontako.ivaćsię z działenrtechłicznyh kształcies|afufu,jak oce ia Pan n1nri nyjaśnićwszelkie wątpliwości'
wprowadzonepoprawh?
Ręd: Czy nąsząspóldzjelnia przlgo'
jednej,
HN: odniosę się tyko do
która towuje się .iakaśdo weJściddo Unii
zrnieniłaliczebność
Rady Nadzorczej. Europejshej ?
SProjektza}ładał
9.osobowysnad Rady HNt Z informacji przekazyrvanych- zPCz zadecydowało'aby Rada skła- Radzie pźez Panią Prezes \iynika' że
dałasięz l2 osób.Uwaz.m,żezrmiej- Zarząd szuka możliwości
uzyskania
suenie liczby członkówwpłynęłoby funduszyz Unii' w ĘTnrniejscuwarto
j ej pracy,spowo- zaznaczyć,żęzoŚał wdrcżonv$, na.
pozrt!'lwfe naj akość
dowałobywiększąkonkurencjęi odpo- sfejspółdfielnisystemzarządzaniajawiedzialność
wybranychosób'
kością
wg normylSo'
Red. RozlŻniem\)ięc, że najlepiej b! Red:Ipylani e ostathie: c4)prof IPana
b1,ło,
by naszyni reprezentantanib''ł) snldiów i obecnezaylodowedoświadosobykohpetentrte,4 prawnicy i eko- czenieponagąjąw jahś iltotnysposób w pĄącywRadzie?
HN: ogóhie mówiąc osoby pżygoto- HN| Politologia to pojęcięszersfe niż
wane do pełnieniapowierzonychim mogłobysię wydawać'obejmujeprotunkcji.
b|ematykęnie t-vlkościśle
zlviązanąz
Red Jakie prcdyspozlcje powinni wy- polity'ką ale takżefarządza:rie,ekono.
kąz!\uaćkqndydacido Rady?
mię' socjologięi prawo.Myślę.żekazHN: Najwaźniejszejest zaangaż,o\,ła-da f tych dziedfin wjakimśstopniujest
nie w spla$'y społdzie]ni
ofaf odpowie- tu pŹydatna. Pomocnejest teżba.r.lzo
dzia]ność
za podejmowanedecyzje, mojedośMadczenie
zawodowezdob}'te
któIe dotyczą wszystkich członków w kilku renomowanychfirmach.
Istotnejest takżeotwalcie na sprawy
M.C.K
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WYNIKI ANKIETY

NAZADOWOLENIE UZYTKOWNIKA LOKALU MIESZKALNEGO

Na ,'Ad<ietęzadolvoleniauźytkorrtrikalokalu mieszkalnego,''dostarczolrąkaz.
dorrumieszkańconi'odpowiędziało
l9% lokatoró$,(wpłynęty
l73 odpo\1i;dzi)'
Przyponmęnajakie pytania odpo*ładaliśmy
w antięcie. Skala ocenivahałasie
od l - bardzoź1ę''
do 5 - ..bardzodobżę'''oceĄ'dokonanoprzędstawiając:
.
I sumęocen'.dobrych,'i''bardzodobrych''(4 i 5),
II - ocenę.'dostateczną''
III - sumęocen ''złych''i ''bardzoĄch''. rl1.rritipże.lstau,ionow o/o'
Pytanie l: W jakim s|oplriuSM KM odpowiada
na Państwapotrzeby?
| -59% II-23%
ltl - 17r/.
PIJrrie 2: cf) c..Ll]cs|śPan(nvobe/pIeczni
ne osiedlu]
I-4806 Il-2000
III_1290
Pttanie 3: Jak Państwoocełiająkontaktz p.acownikami sM KM?
-65%

r

\ t - 1 s % u t - ' i o%

4' J1k Palsrrło
oceniaJaplacowniko\Ą
admnisltacji]
.\ t:}''anlc
-6t.6
II-1900
Il_209.
P\4anj^.5
JaL P ]sl.\Ąo
occnla|apracorr'nrkóu
|slqgo\to(ci''
I - 78 0/o ll - t5 orc IlI_10,"
Pt1a e 6: Jak Państ\ł'ooceniają pracowni!ów Dziaiu Techniczoego?
l - 60Ó/a II-19%
lIJ-żi.j,
Cz1,
dostarczanc
Państ.\łu
dokumaty sąjasnei zrozumiałe?
fltanLe.7:
I - 8 2 % I I- 8 %
I I I _L 0 %
P\4aruc8 Prosmy zaaJczvc poziom sw|adczonJch
pr,7ęz
nasuslugJ
I -broo II-2300
ilt-to"l"
P}tanie.9: cf!' dobrfc infcjmlięm}' Państwao sprawachSpóldzielni?
I -61% II-18%lII-20%

od nas zaleźyprzedewszystkiln docęntenreplacy gospoclazydomów i
z$Tacanieuwagi na utrzlmaniepo_
rządłu na klatkach schodo\łychi placu zabarr''dopilnowanie,aby właści
ciele psów czuli się odpowiedzialniza
swoich pupilów. Postarajmysie równlcż o to, żebyanotoryzorva:rii piesi
mieszkańcyczuli się upółgospodarzami ulic. Osiediemamy stare,wybudowanew czasach,kiędynikt nię potmfił
przcrvidioć takiego lozwoju motoryzacJl.

3' Sprawyzależneod s}użb
miejskich
i UrzęduMiasta.
Do UrzęduMiastaijego sfuŹbnależą
spra\ł5lzwiązanez olganizacjąruchu
w obrębieosiedla..jak
jezdszerckośc
ni, zamontowanieśwlntęł
na skzyżo.
wMiach, polządek w otoczeniupętli
autobusoweji kiosków, i na płackim
sl(llerku za kioskami. naprawa chodników
ogólna ocena$,odfugplzedstawionejpunl(tacji:
wszystIde te spmw}'sąLlciążliwe,a]e
I - 64 7o ocendobrychi b. dobtych(31%i 2j% odpowiednio)
spółdzielniamożeodpowiednifusfużII.18% ocendostatecznych
bomsugerowaćzaintereso\lanie
i III i8 % ocenzĘh i b Ąch(8%i lo7").
wystęwyciągnięcie$dosków i ocarępracy Spółdzielnipozostawiammieszkańcom. pu,1ącyni problemami oraz popierac
w}.laniajacysię z tych u\aagobraz problemówmoznapodzielićna tf} glupy:
inicjatywy mieszkńców Na całym
' - .l - sprai\y zaleme od Spóldzielni Mieszka:riowej
osjedlu,od \liazdu ul. Tamogórskądo
2 - sprJ\n zalezrcod n.rssamych'c4Il m|eszk]ncównasfegoos|ed|a
wlazdu ul. Katowicką obowiąfujc
.1
J . spra\y7J|cbeod sluzbmie1slich
ogmniczenieszybkości
r Urzędu]\4i$la'
do 30 klr./8odz'
tz\v strefa uspokojonegorucllu. Stol spraw}zaleźne
od spótdzie|niVieszLłniowej
sowneznaki znajdująsiQwe $4aściDużąuciążli]vością
dla naŚ wszvstkich. ziró\łno mlotoryzowan}ch,jak i pie- w}ch miejscach' Progi z,valniającena
sz}ah']estbmłmie.jsc
doparkolvarria'W przyszłości
2.22będązamontollapowstanieprzyul'Tamo- ul' Katorłickiej
góIskej na terenienab}t}mostatniood gmĘ p]acparkńgou.v.co ułatll'iparko. ne !v 2004r
n'anie częścisamoclrodów,ale nie roz\\łążę
\łszystkich związanychz qrl proE.M.
b]emów
Częśćlokatorów sugenrje,żębyna tęrelię osiedlabył supermalke! równoczcŚIc prosząco ognnlcfeni€ sfybkościi wyelininorvarriez ulic osiedlowvchciężaIow\.chsamoclrodó$,''
Niestetytych dwóch sprarvnie da siępogodzić:istnienie
sĘernerketu stważa nat}chmiastno\\c problelny:
' samochodydosta\Ączeod Ń3fcsnych godzin rann)'chdo pó,hego \\.ieczola,
b/ duza liczba ''gości''zmo1oryzo\\'anvchjadących
ul' opolską i parkującyclrna
terenięostedla.
Dosyć krytJaaie oceniliścięPfuistwo pracę Działu Tec]nicat8o, ale prosfę
*ziąć pod u\ragę.żc\'i,dzialetynrplacująj edynie2 osoby'od kilń iat zńększa
NIĘ WYPRoWADZAIMY
się obciąźenie
pracąbiurowąnarzucane
pżęz obo$iąfujące
prawo'
Wszr,stkickry4vczneuwagi zostałyomówionci placol\'nicyd;łożąstaral1,źeby PSOW
NA BOISKO
zmienióobrazsrrojejpracy

NIEUSTAJĄCY

ż Sprawy zaIeźne
od nas samych.cfy|i mieszk'ńCó$ naszegoosiśd|a
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Osiedlovy ekspresnarly
Dnia 13 03,2004 r' (sobota)Radł
NadzorczaSM zolganizowała
Ędę
micsfkancomKsiężaMałego,
co to było?
Byłto forganizo1łaly$fi azd na naty
do Czech do SzpńdlerowęgoMł}'na'
50 osób.by\ czterypokolePojechało
mięszkańców
nia
od 6latka do 60.łatka' Byłoświetnie
mino różnicypokoleń,wsfyscybylizadowoleni
i się''dogad)nvali"
seldecaie dzięku]e } Pal1st$'usnrdniarcąvkom,L1órą batdzoplofesjona|
nie zorganizowalicalą eskapadę'
wszyscy spisali się na medal i czekamy nieśmiało
nanorvąinicjat}wę.może
na
np. nyjazd basen?
Z podfiękowaniani:

Latd pięćdriesiąte' FaL K' I'lkdęev\f

$ykonaDc,a Rada Nadzorcza dwa ty- posadzkąułożoną
na piasku'Aby no.
je zaakceptowala.Plano- gly dob.ze spehiać fuŃcję zaplecza
goalnie
tenu
którdpodpjsuiesiępod rymlisrcm'
j
W.oclaw 15.3.2004r wanęsątakże, at \\,idzieliśry na spo- gospoallrczegodla mieszkai. r'!T.rnagatkaniu'przeksfa]cęniadalsąvchpiw- ją przebudorvyi sporychnakladórv.
nic osiedla.
Prąljęte przez RadęNadzorcząlvie]onie
nasze!
Piwrrice są
Z cał}łnszacunliem do P' PrczeŚ za IetnieplMy remontowęi modemizacyjo Ą'm. źeod lat zajnlolvanepi$1icc wszystkieje.jinicjatF\y, trudnoich nic ne pż.$'idują*ykonanie niezbędn1ch
człónłólvspółdziel' zauwMyć' Budzi jefuak wielki nicpo. rcbót: szczelnychposadzek,rrydziele.
nje są własnością
kój jej sposóbdfiałenia'
ni dowiedzieli się 22, kwiefuia nicsz.
niepowieżcltiposzczególnych komó.
karicy Chorzowskiej I i Opolskiej 65 Dlacregonim zostanieuchwalonysta- rektrwaĘmi ścianami,
rr1,konanie
wen.
posta.
tlltolły
fapis
mieszkańcówjuż
z
Prezęs'
potrze.
na spotkaniu Panią
Wszysity|acji'Nie sąto najpilniejsze
kie piwnice będą tzw wlasnością \ł,lłosię w s}tuacji bez Ń},jścia.a ich by starychzasobórv,ale gdy nadejdzie
wspólnego uź}tku,co oalacza) żc \\' sprzeciwutozsaniasięz krótkowzrocz- kolej iclr realizac'1imozra będziezadepźypadlo powzięciaprzęz Zavąd de- nościąi egoistvcznr'rnpodejściem
do c}dować o sposobie zagospodarolva.
cyzji o przeksŹałceniu
ich np' rv loka- problenów finansow}.chspołdzielni' nia plzyziemia: o niezbędnejpopubJicznej(sklep. CzY szacowarrvna ok' 1000 zł mie- lłierzchnikomórki należacejdomicsz.
lc uŹytęczności
sfewc, kosmętyczka'karvjarelrka)1o- sięcznieprzyclród z dlvóch pżckształ. ka]]iai zaspokojeniuimych. *spólnyq-'
katorzybędązmuszenido ich opusz- conyclr pirttic poĘje deficyi budże- pohzeb b}to\\'ychmieszkańcói.\'
czenia. Taki zapis znajdzie się - zgod- towy,spowodowanycorazmniejsolid' Aby to b''łonożli\re' piiłnicelokalorskiejako część
kolrdypacji przyziemia
nic z intencjąP' Prezęs- !v prz}€ o to- nyn placenienrczyrszó.rv.l
należ. muszą dzisiaj pozostaćtzw częścią
wyvaĘ uclru,alercgulującejwciąznie Dlaczegozamiast*.indyko\ł,ania
wspólną nicluchomości'Teki status
określony(dlaczego?l)Śanrtęm stan nościodbiera się piwnice om, kórzy
płacą?
piwnic, a takźestrychów przervidujc
pra\\nynas4'ch pi\\.l1ic'''Wyrvłaszczo.,
Spóldzielńpodcjmo"
dloga Dlaczegochcączlvięksąvć''atrakcyj-uchwalaZarządu
n\łn pofostanieewentua]na
ność''naszegoosiedla,jednocześnielYaniaN tlóie ustaw}'o spółdziehiacb
sądo\{a'
jego miesz- mieszkaniow,\rch,
n'krótce do wglądu
spotkaniespo\łodolvalis\rympisnem pomnaŹasię uciążliwości
plotestac}.n}.rn
mieszkańcy rv adreczłonkórvspółdziehi okreś1enie
.i\'spóln''jest pojęciempraw.
sóq kórzy plzez zb}tnią ''gadatlF Dlaczego \1końfu zataja siQplzcd lo. ..część
' ckipyrcmontowejdo1\'iedzieli
siQ kalorami plany odeblania uż'tkowa- n}łni nie odbie|anikonu możii$'ości
$,ość
o enigmat}cznych planach Zarządu nych przez nich pirr,rric- ich spóldziel- zamykaniana klucz uży$lancjpi$'nicy
przeksztalceniaich piwnic w lokale czej ''rvspół,,(?)?
czy w]'diclonej cfęścistrychu'
włamości
powa'ża.nienr
Z
Pozostawieniepi1\,nici strychó\Yczęuż'tkowe' B]'li takżeświadkami
osfue.j
Wdlie ar i Marta Mtczlkoiie
ściąwspóhą nierucbonrości
nie \{Ą,klu.
i nielr'ybredrrcjnegany.obohików zę
cza ró\\'deżadaptacjiich częścina loshonyich przeloźon'vch
za ujawnięnie
Pi\\'nicenie są nasze?
ka]etan1,gdzie jest to możiiwei uza'
tej infonnacji.
.
Plotka pomimo ustn'vchzape\\.rioń Są bardzo realnienaszc:pźcŃażnic sadnione'Wnz z rosnąclrnioczekiivacodo ]okalnieofePani Prezes. okazała
sięprawdą'Zb}t wi]gotne.pow]'dzięlanedrewrriarr}łrri liami rnieszkańcórv
juź
przepierzeniami
z
ccglaną
nieszczelną
io$.an-vchuŚługi konieczrościuzyskipómo- plojekty adapiacji fostał'Y
Bafbafa

KftMcZlk

orąz mlodzież'
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wa.niaśrodkówna rcmonty.(plany\\'ieiolcfuie okcslają polłzeby na ok' 25
mlnzłotych)poglądyna tentęmalmogą
u]egaćzmianię'
Jak \\uika z tekstu .,Piwnice nie są
nasze,,stano$'iskomieszkańców Cho.
rzowskiej1 i Opolskiej65 w sprawie
zaadaptolvaniana]okaleuż]t,tko*e
częjęst
pi$tic
pod
ści
t-Ymiadlesami nieplzejedrrano'
mino źekoncepcjaadaptacji tvch bardzoatrakcljnych miejsc
poznanaprzęzzal1tercso\l'anych
plzc.
łlduje rtydzielenielokali uży&owych
na us]uginieucjąŹliwc,z osobnymiwęjściamif zc.\łnątlze każdejz zanieszku1ąc}'chrodzinzapelr'rria\\ryrcmontowanąwg' założonego
do planów wielo]ętnichstandarór komóIkę pi\\ cz1-; o powierzchniok. 12n2. z okncm.
Adaptacjatlch iejsc na lokalejest
uzasadnionaekolonicmie nawetplzy
bar.Lo ostroŹnreszacowan\rncz)mszu
najmu' Poszuki\.!'anie
dochodówz nie.
na
ich
rlrchomości
utrzvmaniejest
ocz1rr,istyrrobos'iązkiemzarządzają.
cęgonicnlcholnościanli'
szczególnie
w
obljczu rosnąc\chkosztów urz\mania
(sygralizowanypodatekkatastralny.
wzrost kosztów ogrzewania,kosztóW
remontów).Niepokojąc}mfaktemjęst
ros14ce zadłużenie
nicszkańcÓw \łodoniedawanzjawisko
becSpółdziclni.
margina]n€ '
PrzyflajQ: ź]csię sta.lo.że w natloku
obowiązkó.wp]anowancspotkaniez
j
\-,'interesowanymimieszkancam ChorzowskiejI i Opolskiej65 nie odbylo
'
sięwcześniej
Moim oboŃiązkiemjcst dbanieo jak
najlepsząkondyc]ęSpółdzie]nii tłkie
jej zasobarnby było
gospodaro.$anie
korzysnred]awszystkich'Jęst10trudnc, czasanriwlęcz nięmożliwe,
bo interesyjednoŚtcksą różnęi często
spżcczneze sobą' PIfy dobrciwo1i
kaźdegoz nasmoż1ajc&rakzbudo\Yać
pewnedobrowspólneimiećztcgo zupelniekonkrefueZ}śki.Tegoq'pu trudne decyzjepodejmuje'zarządwraz z
RadąNadzorcząi ZPCz'

Jajko, które uczy kulę

Źreś\śt{'Eź Ża]]N$s#E**tr
Ja1ko(czyliuczen)i kum (cz1'linauczyciel)to orgarizny potrzebnesobie,ajed''zrosząccsię'' tyl.
nocześnie
wzajerrnrie
ko dziękiszaco$'nejnaucepr4w1'kłedo
nierozerwa]ncgo
byciarazem(dlatęgodo
dziśrriertiadomo'co b],łopienvsze:jajko czy lara).
(i,{Zima-"{INI-ZIMA"
C]1oćkury (cąvlinauczycieĘ utrrvali.
W Szkole Podstarvor',,ej
nr 99, tego- ły$ sobicpżekonanięo N]nsnęj\\'sf€hroczncpółkolonieodbywającesię lv u,icdzy i nieony]ności.
to właśnie!.V!.
jajek (czyli ucaniów)
czasie ferii zimonych byĘ organizo- sokięu1 ejęh1ości
$,anepod hasłemUnii Europejskiej, w}.dająsĘ na co dfieli telnuprzekonaa w1ęczostałynaz$,anoL]Nl-Z[\trĄ'
Naszymi opiekunkamibyły:pani JoNa pżekór pozorom'jajl.o Dierzadko
lantaGac, paniJoannaBorkowskaorar uczą kury zachowń tak samoużytĘcf.
pani Anna smo]ińska,w czasiepól- nych jak unrcjętności.których na co
kolonii mieliśmyokazjędowiedziećsię
bardzowielc o Unii Europejskiejale
częgo r'vsz]-stkowiedzące
kury (czyli
Ió$łież zwicdfiliśmywrocł.w By]i- nauczyciele)mająszaasęnauczyćsięod
ś1ny
w zoo, w teatlzelalek. iv R'!ku.
jajek(czy1i
pozomieqlko nieporadnych
na Ostrowie Tumskim omz w wiolu, uczLiów)?NĘednęgol
wielu innych ciekawychmiejscach. Po pierwsze,niekonlroloivancj
dociekliDżęki pani Jo1ancieGac mieliśmy
zor- \1'ości,
z knIej kujy. świadome
wysokiei
ganizorvanąaut,okaroręrrycieczkędo poz,vcjigtzdy (czyli szkoly),z'nuszone
Henrykowa' Zwiedzaliśmytam pięk- b}.\'jużda\\,nozrezygno$ać'
- perclkęalchiteldurysakal.
ny kościół
Po drugie. koloryzowaniaświata'rli.
Dej na Dolnym Śląsku olaz filię dzianegoz kurzejperspek5,wl,wodcieMWS D, a w nim SalęPuĘulową olaz niach.rzec by moż1ąstonowanycĄna
SalęDębową rvL1órejzrajdujesię za- przekór powszechnemuzwyczajowi
pisanei pięknięzilustrowa,ne
pier$'sze banvieniajajek.
zdanie w lezyku polskim. Codziermie Po trzecią po&ięlnej uwagi i naturalmieliśmyjakiśkonku$' który braw.
nejotwartości'
Wwłasnej
sprawieprzede
dopodobnie)pani Smolńska \ł!myśla. \Ą'szystkim'
postaw
niezbędn'vch
do
-jako
ła w ten sam dzieli, w L1órym się on pżctnvaniaw podziobaĄłn(niekonieczodb1wał.Kontuty byĘ bardzo inte- nieprzezlcrry) świecie'
ręsujace'Dotycz}4yone ocfywiście Po czwar1e,
poczucianiezalcu1
ości'kóUnii Europejskej. Nagrodami w kon- re dodajejajkomslozydęł(akurorrr- nieku$ach byłypuŃty, które pod koniec lotom-Je podcina).
pólkolonii podliczono.izostal\łyłonio- wręszcię.po piąte,zfęcaności
i kultury
jajb
ny,.Z\\}cięzcaUni-Zimy','
teclllnczĘ. kóĘ
nab1rvają
zraczMam nłdfieję, że w pżyszłym lo](u llic sz-vbcĘod hr (choćte, z ocąlvirównieźbędąolganizo\r,anew naszej st}'chpo*.odów.anuszonesą atceptoszkolcpołkolonie'Mimo iż samanie waćkomputęrowe
tęchnologie
hodo{4i)'
będęmoglana nie uczęszczać (gdyżw
Jak donoszązęwsządnicoficja]neźrótym Ioku opuszczam naszą szkołę), d.ła,']ajeczne
standardy''doró$,nują
chciałabym.ąby lvsz}.stkiedzieci mo- \1€ą naucfancrnuprzez kry phadu i
głY w tnk doskonal}.sposób spędzac cz}'taniu,co potwierdzat}'lko fal1, że
jajka(czyliuczniorvie)mogąplzyczpić
ferie zimorve ivczę im tcgo.
A lek,andra Wesoło|'/
ską się do $}'ó\łnania szansedr-rkacyjnych
W czenr'cubędą*ybory. Zachęcam
międzykurami (czyli nauczycielami).a
spółdzielców
do wzięciaw nich udzia. :::.nerobik dla pan
uczęniejęstniekorlcz4c},rn
sięprccesein.
jak
podejZajęcia
$,
dolokraq'czrJ'
aerobiku
dla
pań
fu. by
sposób
odb1vająsię który tna,atak długo' dlugo ż}ją
w Szkole Terapeuo,cmejprzy ul. By- .'wzajemńesięznoszące''k]ry i jajka'
mo\łaćlvsze]kieważnedec}że,
B ar barą o si ńską'o ne la n tonskiej. Zapmsamy $'e wtorki i
Kum refleksyjna
czwartkio godz.18.00i 19.00.
A' snohńŚką
c Ą,,ETA .lvfxsLlF

VALE. NR 28/2920U1

. Dyżuly Rady Nadzorczej:każdy
pierwszy cflvartek miesiącaod godz'
16'00do17'00pŹy ul.Tamogórskiej
1'
saia konferencyjna.
. Dyzury Rady osiedla: każdypiątek
od godz. 17.00do 18.00w Szkole
Podstawowej' przy ul.Głubcz1ckie.1
3'
o Emeryci zapraszająidyżuryw każdą
środę
odgodz'10'00do 12'00pŻyul'
TamogóNkiej 1, sala konforencyjna
oTelefon interwencyjny 986
StIażMiejska, tel interwencyjny986
. Pollcja- KrĄ'k-Rakowiec,
ul. Trauguta94
oficerÓ'żlmy - te1,:343 56 77
dzielnicolry- tel : 340 41 43
W punkciepatrolo\\ympolicji przy ul.
Katowickiej 23 pełni dyżur nasz
p. Kurpiel' Można
dzielnico.$,y:
zgłasfaćosobiście
uwagii problemyrr,'e
\to*i 10.00-12.00
i czwartki17.0000
19' ' Zgłosfenia telefoniczrre
plzyjmlue całądobę automatvcau
sek.ctarkapod numęiem340 45 9l
w Konendzie Rrkowiec.

.Agencja PKO BP SA ff 103przy
ul. Cborzowskiej 38- w sklepie
"Wszystko dla domu", zaprasza od
poniedziałku
dopiąikuw godz.10'0016.00 Ręalizujemybez prowizji:
lvpłaty i w)płaq, z czekórv PKo BP
na kotrto spółdzioini (opłatyza
mieszkanie)'opłłtyR+v kęd}ty PKo'
wypłaty z czeków z ksiąŹeczęk
obiego.t\'ychoraz inne wpłaty z
prowizJą 3 zl' (ęneĘia, gaf, telefon)
olaz \\'płatyna inne konta'
Zaplaszamy tęz do naszej filii'
rrrieszczącejsie przy ul' opolskiej 63
(w sklepiePSS społemplzy pętli
tramwalowel,
czynnejw godz.10 00 18.00.
w soboty9 00-t300.

. Tlumacz przysięgły języka
nlemięckiego'Tel'/Fax: 341 62 13kom.:0 600364680
. zatlad Tapice$ki pŹy ul' chożowskicj 36 \\'ykonujenaprawy i męblc
tapicelolvanena zamó\\'icnie'cz'my
od poniedz'do piątkuw godz' 8'00 17.00.Tel.r34168 58.

ZAKŁAD sZEwsKI
przyul. Chorzowskiej
38,
cT\,Jl7yl

Morki i czwaitki l0 00-18O0
soboty10.00-13.00
oSiedziba pracowrrików socjalrrychi
opieki społecznęjdla rrrieszkańców
naszęgoosied]amieścisię przy ul'
Rybnickiej' Godz' prfyjęc: rł1o.ck
8 ' 0 0 . l 0 . 0 0 , ś I o d a1 5 0 0 - 1 70 0 ,
czwaltek8,00.1900, piątck13'0015 00 Tclcfon:34164 88

. Rzuć pa|enie.Ant}q,toniort1'Punk
Konsultac1'jnywydziału Zdlowią
NIEBIESKA LINIA
Urzędu Mięjskięgowlocławia z
W rłłpailkuprzemocy i znęcania
siedfibą w ośIodkuDiagnostyki.i
się v rodzir e lub w sąsicdztlvie
Rehabilitacji Kardiologicmej przy ul. . Leczica dla zwielzątPANACEUM
.'Przemoc\\'ca,ł\Ąn
zadz$,oń:
kraiu.'t(
No$owi€ j skiej 64/66 zapraszaw czyDnajest od ponicdziałkudo piątku
poniedziałki.środy.
czwartki, od godz w godz' od 17'00do 19.00.w soboĄ' 0-800-120002.Infolinia c".,'nno}/
w niedzieleiw
15.00do 18.00.
od godz' 10 00 do t3 00' Mieścisię z godz. 10.00-22.00,
godz.
w
10'00-1600
tel.i32260 08, 3218368. 3219272. tyłu bud1ł*u Adrnhisimcji przy ul. święta
. Bezpłafuanaukasamobadania
pielsi. TarnogóIskiej1' Tel': 341 64 18'
IJWAGA
InformacjiudzielaGrazlmaFerenc,tel. zapfaŚzany'
ogłoszeniakomercyjnew tęj rubrycc
kontaktowy342 17 25 - Przychodnla
a Wa$ztat samochodo$,yprry ul. sąpłalrre'opłatapodlegauzgo.lrienil
lekarskaplzy ul. Tamogómkiej1'
w zależ1ości
odtreści
og]oszenia'
Pię. opiel.ujeszsię cięźkochoryr,rczłon. Ta.nogónkicj l świadczyusługiw niądze z ogloszeńzasilają Fundusf
zakresie męchanikipojazdowej.Tel';
kiem fodfiny? Clrceszpomócrv opiece
Społeczno-Samorządow1,
sp ółdzie]ni'
34000 52,0601563 I04.
nad chorymi? Polskie Towarzystwo
z którego finansowanajest nasza
opieki Paliat'$nej pży DolnośIąskirn . Placownia fotograficaa \,Vl'konuje Gazeta' ogłosfcnianiekomercyjne
i
..sęrdeczności''
Centrumontologii o€anifuj e bezpła.
ZDJĘCIANA PoRcELANlE
zamieszczamybeziny kurs d]a\tolontariuszy. opiekrnów ul' Morawska 18 (niedalekoCmentarza płatnie'zapraszamydo korzystaniaz
chorych.zgłoszeniapżyjmujemy
w osobowickiego)
nasze,jofeńy.
ZespoleopiekiPaliat}$nejwewlocla- Tęl':3725019,c4''Irna:10'00.l6.00, z^ treśćogłoszeń redakcja nie
\Ąir.p1'Hirszfelda12'tę1 332'6,7-14 \r soboty]10.00- 15'00
ponosi odpowiedzialności
'Gazęta.'zostala
\łydanazaponlocąsM KsiężeMal€ ,
koordyrada: Michali a cieś]iko}vska'Kutnra1].cka;
.edakcja:Zofia Dil]cnius'
opracori2nie glaficzne: Michalina Ći€ślikowska-Kulmatycka;
nuinęr zIożonvdo drul.u 4 maia 2004 l'

Korespondencję
do ,'Gazety''prosimywlzucaćdo gralatowejskrzynkiwiszącejprzywejściu
do Administracji
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