UI, TARNOGORSKA

52021WRocŁAvl TEL,}'AX t42 65 60

CZY N,IOZEMYBYC Z SIE. PoRZĄpKI-cĄG DALSZY
BIE ZADOWOLENI ?
piątck 18 cze.wcabr arikWW

OBMEZKI {AKUJĄ
Mw

ostatnimcfasieniektóĘy

KolejnaGauetawczasje9latjcj - nęiy (z hukicm)z powierzcbniplacu mieszkańcyKM zauwaĄli obrzeźt'l
W
wlda\'vaniatowarzyszylazebraniom pruy ul' Taaogórskiej zabudorvania (rodzinakleszczy)i co gorve,
sąjuż
statuto$f,mi \\Yboromdo orgaDówsa- pozostalepo brfie transponrr
wsM
ofiary pogryzień.obrzeżkito pasomorządo\łychspóldzielń' RóNnież stalr tech car}',rv jałim znajdolvaly
nagołębiach.
Ńestety do\atniel\}.danie.już
d{udziesteósmc się brrdyŃi no placu. krvalifikorval.je Ąty Ąljące
t-zachęcalo:
.,MiejwpĘlvna
stają
się
też
i
do
naszych
domów
to co tu się do \wburzenia(o estetyce
nic rvspomiobżeżek
się
krw|ą'
ZyJe
do 25
ą,1vi
dzieje'chodźna zcbrania, bieŹ udzial mjąc)' Jedenz budynków użltkolvała
lat,
a
niejeśó
możeprzezlat 9' Lnq.
w Ńyboraclr|.'
spóldzielniana potrzebyrr'lasne'Najest niebezpieczne'
szenie
jemca
obŹeżka
nam
\wszlo
purrku
Jak
to
tym rareln?
*,ulkauizacyjnegorrczyKto przyszedlspośród
895 rrprarvnio. gnowal z nięrcntownejdziałalności Roznosiwjelecholób' w tymfapalenyclri zobowiązanyclrczlonkoshvemw ]eszczew Lńieglymroku a najcmcy nreoponmózgowych'
SM KM douczestnictlvaw Zebraniach magaz1.nu
Spóldzielnia$ynajęh inrre Gołębiwśródnaszychbloków jest
Grup C"lonkorvskich?
pomleszczenle.
bardzodużo'Wieleosób dokarmia
co dla ńas:tll i tffafjest ważle?Jak Zanriarrozbiórkizostalzaakceptowa. ptaki nie tylko zimąlecf tŃże pnez
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ZebranlaGrup CŹonkowskich
w spóldzielniach, Bd'ie zebraI
niaPrzedstawicie]i
CzłoŃówfunkcjonują jato najwyŹszyoryan spóldfielni. pŹed każdymZPcz zbierająsię
Grupy Czlonkowskc.
CzłoDkowicI, II i III Grupv Czlonkorvjużpodzia.
skie,1lvedlugtradyc'vjnego
lx. zbierającsięko]ejno7, 8 i 9 czenca br' mielimoźliwość
zapomaniasię,
rozpatrzeniai zgloszenialvniosków w
sprawach dotycfącychcaloksztahu
ich spó1dzielni
działalności
rv 2003r,
wyłożonewcześniejsprarvozdauia
Rady Nadzorczej.Zarządu,sprawoz.
q'raz z niezależnąopi.
daniefirransorvę
nią bicgłcgorewidentaoraz projekt
uchr,vaĘo rvyrikrr firransow}.n1
Nzbuzainteresowanie: dwóch
dzily śladowe
896 członkórv
spośród
Spóldzielrrl.
Mimo tego spodziewaliśmy
się sporej
frek\łencjina zebraniaci będących
dorocznąokafjądoporuszęnia
akrra].!v.)iinych
podzialu
n)'ch i
sprarv:
nieruchomości
spóldzielni.nabyciarric.
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wrlioskólvo odrębrrą
rvlasnośc
lokali
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spóldzie1ni'A przcdc
- *1'bo1'do gronaPrżedlvszy_stkim
stawicie]i.L1óIz}'przcz najb|jższ,cztę.y latn rcprczcnto\,aćbędąiitercsY
lvszvstkich cz]olkórr Spóldzielni i rv
iclrimieniu podejmorrać
wszystkienajrrażniejsze
dla SN'|KsiężeMa]e,decyzje.
A tvmczasęn :
I Grupa Czlorkorvska (u1.Kato\\,icka
i Afgariska)
Upramionlah do uczestnict!\'a:
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czlo kólv S-ni, obecnych30 osób.tj,
8-7%uprx\\'riol1)'ch
II Ctupa Czlonko\rska( l. Chorzorvska i Opolska)
Upra\\.nion)'ch
do uczestnictwa
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czloukólv S.lti' obecne34 osob1'.tj'
E,4%uprarvnionych
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Do porządkuobradZPcz !Y dnirL2ó Marta Haldrzyriska (podpis, data
czenvcabr'dodanopunk 12ao treścj 9 . 0 6 . 2 0 0 4 . )
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UrszulaSliwinska,WaldemarWitczak, sprawyspome,a co najrnniejdysku- no wnioseko rym,by kandydacina
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syjoei wartow nichuczestniczyć
ozłonkówRady Nadzorczej złoĄ1t
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mieszkańcy oświadczenią
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III GrupjtczIonkowskA'ul' Gogoliń- dugłosowali
za udzieleniem
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sporadyczska i sięwięrska.4 Przedsta.rvicieli: gólnymcżoŃom Zarząduabso]utone).
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działają
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. Dyżury Rad'YNadzorczcj:każdy .Agencja PKo BP sA nr l03 pży . Zakład Tapicerski przy l ' Chorzo\.
picrwszvczwa(ek miesiącaod godz' ul. Chorzowskiei 38. rv sklepie skie,j36 lvykonuje naprłlvy i neblę
ló'00do 17'00przyul'Tamogórskiei
t' "Wszystkodla domu . zapraszaod tapicęlowane na fanówierrie' Czpny
poniedziałku
salakonforcnclana.
do piątku\\.godz' l0'00. od polricdz do pią&u rv godf, 8 00 . DyzuryRady osiedla:każdypiątek l 6 . 0 0 R e a l i z u j e m yb e z p r o N i z j i : 1 7 . 0 0 T e 1: 3 4 1 6 8 5 8
od godz. 17.00do 18.00rr Szkolc \lptat}. i \!,platy z czeków PKo BP
upĘnl" 'u*aau.a.y'l
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3' na koIto spóldzielni (oplaty za |m
' plfy ul'Glrrbcz1ckiej
że
odczytów
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stra:żMiejska'te]'intcn\,cncill\'986 wYplaty u czekó$' z książcczck nikórv wody) naleĄ dokon1rvaó
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i przekaz1nvać
do Społdzielni
dwa
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rn\kursdla!\olor'lrnlrsTr
DirleL lJ 00- Spoleczrro'Sarrrorządorv'v
spółdf
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