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Ż]']iśmyiak dłngow państwiebezpIawia,żeplotka, iŻ cośnam moga.zabrać,elekn]'zujebardzo szybko i baldzo se|io
obywatelajestch|onioopinię publiczną Latwojest $Tstraszyćwie]Llz nas. Szczęśliwieczasy są inne i kaŹdaw,łasność
jakąjest SP Księże Male |ie staniesię bez naszęJz9ody i poz?.
na konstytucyjniei NIc w naszej\Yspólnei własności
nac/d \\'le07a
Lt;., pt na tph lc,nrr na ,tr '.
Dobiegają kolica prace re.
moniowei adaptacyjnepomieszcfenia na pa erze bud}'nkuprąv
na
ul' Tarnogórskiej], przeznaczonego
golowych,
naz\\anąp|zęz
ap|ekęleków
\ajenców aptekąSw' Hubeńa'
-Jcst to dr gi w
Bm budynku.po Crupowej PrakB/ce Lekarzy Rodzinnych.
lokalw branżysłuiąceizdrowiu'
Na szeroko pojętą Jilnkcję prozdro.
wolną zamlerza]ny
przeznac4ć pom
Śtatę do $ynajęcia
pomLcszczenra:
trzy
]ednopźesrzęnnę
sale na piętrach,po
ok. ]50m2 k'dą z
niefaleŻnylndostępelr z obszemych
klatekschodo\ł'vch.
a takŹemniejszylo
kal (ok. 40 m2) na
pańefze (obecnie
warszlat spó}dziel.
ni). Koncepcja za-

gospodarorvaniabudynku przewidqje
równicż dobudowędźrviguosobowe.
go' Atrakcyjnośćlokalizacji podnosi
ch.
dostatekmiejscparkingo\\'f

Aby wsąvstkiepowierzclnic nrogły
j ak na]c4 natrudnym
fafl]nkciono\Yać
prrystosolokalj
do
\łf/najęcia,
rynku
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wanie ich wymagać będziezlacz
n}ch nakladówZe stlonySpółd7iel
ni.
Remontującbldynek. podnos7ącjego
cech'YlŹ),tkowe,dązymyjednocześnie
do zachowaniajego rvalotótvarchitek
toDicznycbi oryginalncgo,przcmyslowego charakteru.
Jak się to lLdaje'możnaocenió na pod.
stawie *}mienionej stolalki zcwnętż-

nej pr4'szłej apte.
ki, okien obydrvu
klatekschodo\q/ch
budyŃu, rvyrnienionei wiĘny w
punkcie ksęro. a
także,jllz whótce,
odwiedzając tlc'wą
aptekę'
Autoremp|oJekLów,
również wystTojll
lokalu apteki..jest
architęktZbigniew
Hass.
BO.O

ProjektUchwaĘ
lwlozonv

Realifując postu]at usta$y o spółdzieIniaclrmieszkaniołych, wyłozyliśmyw siedzibie Spółdzielni Pro jek1
Uchwały Zażądu podjętej w trybie
ań'42, obejmującej zasoby rnieszkaniowę spółdzielni' Udostępnienie
Projektu poprzedZiłyzawiadomienia
wszystkich lokatorów.
otrzymujemy sygnał' że
zarówno tręśćzawiadomienia,jak i
Proiekt Uchwaty oraz cei i sens tego
przedsięwzięcia.dla większościadresatów są nicfrozumiałe' szerzą się
plotki i absurdalnewiadomościpruy
niervielkim zainteresorvaniusamym
ProJektem.
oto próba wyjaśnienia.
Usta{'a o , spółdzieln;ach
mieszkaniowych wprowadziła nr'in.
moŹliwośćzmiany fonly posiadania
1oka1umieszkalnego przez lokatora.
Spółdzielniaposiada na własność
bud;'nki (co obejmuje równi'eżwszystkje miesTkania w tych budynkach),
a do gruntu prawo uŹ}tkowaniawieczystego'Lokatorzy fuieszkańw t-vóh
budynkach, najczęściejczłonkowię
spółdzieIni.posiadajądo mieszkania
prart'olłłasnościowe
lub lokatorskie'
ljstawa o spółdzielniach
micszkanio\'ry'ch|ozszerzyła katalog
praw do mieszkań przyshlgu.jących
ioh lokatorom o prawo lvłasności
do
lokalu. 1zw' rt'łasność
odrębną lub
hipoteczną' W]asnośó odrębna po.
wstanie'gd-\,spóldzielnia,na wniosek
Iokalom' przeniesie\ł'drodze umo\\y
notarialnei swoję pra$rc własności
do mieszkania na lokatora. T11rcźy
się w ten Śposób nieruchonośćlokalort'a.która nla innego niŹ spółdzielnia w]aściciela.
Z nieluchonością iokalou.ą
$'iąze się pojęcie udziału w nieruchomościwspólnej' Nieruchomością
rtnpólną w bLrdynkujest stlbstanc.ja
budynku poza samymi mieszkaniami,
np' dach. klatka schodolła, pirt.nice'

elewacja budynku, stropy' ściany.
Pod względem prawnym ko.
instalacjacentralnegoogrzewania,a mórka lokatorska(piwnica) możębyć
takżegrunt,na którym stoi budynek' częścią składową lokalu mieszka]Z częściwspób;,ch budynkukorzy- nego cz!'li: l) tzw pomieszczęniem
staJąwszvscylokatorzyi wszyscysą pżyna1eżnymalbo 2) cfęściąnieru.
zobowiązanije utrzymywaó (finanso- chomości wspólnej' Pod względem
wać np' remonty'naprawy,sprząta- fakt]'czn-vmistotnejestto, że miesznie, oświetlenie).
a sposóbkorzysta. kanie posiada raplecze gospodarczei
nla oraz rtrzj'.manianierucboności Źe w obu prfypadkach korz]-staz niej
wspólnęjw spóldzielniachokreślają określon)'użytkownik'
regu]aminy(np Regulanin porządDec}'zję o \ł-1borzejednej f
ko|,,,'czy Regula]\linrozliczanią k()sz- opcji ustalvodawcapowierzy} zarzą.
|ów goŚpadarkj za,'oban i)'
dom spó'ldzielni.
Nakładynautrzymanie
częśoi Za ptzyęcien drugiego rozwiązawspólnychbudynkui gruntusą pro- nia' szczególnie w starych zasobach
porcjonalnedo powieźchniu4.tko- Spółdzielni pzemawiaią nietfwawej mieszkaniaiiln większenrieszka- lc. drewnianę pzepielzenia między
nie tym większeobowiązki'Ułamek' komór'kami. usytuowanie uŹądzeń
który okręśla
tęproporcię.jest
właśnie wspó]nego uz}tku (np' *,odolnierzl
udzialernw nieruchomości
wspólnej rewizji, zaworów odcinających),pla- związanymz każdymmieszkaniem
\ł' ny wieloletnie ręmontowedotycząc\,,
danymbudynku.
podniesieniastandarduł'ch polniesz.
Życzenielll ustawodawcy czeń (np wvkonanie izolowanej poi udostępnić
Pro- sadzki. trwałychścian'wenĘlacji)'
Jęst.aby opracować
dla wsfystPrZ)'Jęcie pierwszego lozJekt Uchwalyokreś]ający
kich lokali we rvsryslkiohnierucho- wlązanIa rnoŻc utrLldnić. a wręcz
mościach
spółdzieInitakie danejak: uniemoiliwić realizacjęplanó$,rc.
rodza.jwsrystkichlokall n budynku monlowychimodemiracji75 lclnich
(np. mieszkalne.uzytkowe).ich po- bLldynków' a spór o piwnice odsułoŻeniei powierzchnięu4tkową nąć na odleglą przysz,lość
spfawę nawięlkośćudziatów rv nieruchomo- bycia od gIiny gruntów na w]asnośćści wspólnej, okreśIióosob},.któ- jednego Z is1otnychcelów opracowary']nprzystugujeprawo $ystą]ienia nia j wyłoienia Plojektu Uchwał]''
o odrębnąwłasność
do mieszkania,
ZąrządSM KM
wskazaćporr'ierzchniewspólne budynku(np.klatki schodowe.piwnice.
strychy'komórki na wodomierze).a
przypada]ący
takŹeokrcślić
na kazde
mies7kanie
stanZadłużenia
rt'vnikający np' Z kredytuzaciągniętcgo
PIZeZ
spó'łdzielnię
na sńnansowaniekosztów remontów(w starvchzasobach
ktedytpopowodriowy)Iubkrcdytu
inwestycyjnego
(nowezasoby).Występujący
o odrębną
w]asność.
a więc
zc
swoim
micszka.
'.wychodfący'.
niemjako wlasnością
odlębnąz Inajątku spółdzielni,spłacato zobowiązanie.
wyłożonyProiękt Uchlva]"v
okreś]a
uprawnieniaadresatówProjektu i poda.jeobowiązki Zalządu
Spółdzielniw przedmiocie
*,nioskó$'
Spótdzielcówz nią związanych.
Jak qnika ze skladanycb
ja Złulone laPak nd blok
wnioskóq naj*,ięcejnięzrozumię!
Prz! ul Kąta$ickiaj
(i emocji) dotycrysprarł,"piwnic'
Fat |,4n"a sla!ż|łia]|icz
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l0 majabr.ok.godriny17.00
wrocławiem
przeszedlhuraganz
nad
opadamideszczui gradu.który spotvodowałznaczneŚt|aty naterialne,
znlszczeniaw dlzcwoslanie,chaos
kol]lunikacyiny.zalania. Kataklizm
dotkną'ł
równieŻnaszeosi€ d le'
Pod naporem rvichury ru,
nęJ-vna budynekprzy ulicy Katowickiej 27-45czterytopolelłTru.anez
korzeniami lub złarnane.Podobnie ma kontynuowala rcboĘ zabezpieprzy ulic] Katowickiej 13: na bu- czaja-cmiejsce po zerwanym dachu
\ź dy ęk przewróciłasię lrrzoza'Padł az do pó'hocy' Prace Zabezpieczające
pr7y chożowskiej l7' wymagałyzrcsz|ąstalegoponawiania'
kasztanorviec
dziesięciome1towy
śrvier*srebrzy- gdyż folia .jest materiałemnietrwast-vprzy Opolskiej85, mniejszyprz)' ł"vn' a obfite opady też nie ułat$.iaOpolskiej65 i innedrrewa,wsq/stkie ły zadania- Do dziatań Spó}dzielni
Zdrowe:ich dorodnckoronystarviĄ nie nial ZashzeżeńUbezpieczyciel'
opór potywom\\ichury'
Mieli jc mieszkańcy uszkodfonego
..Próbvwiatru.,nie przcszed'l budynku skarząc,się na bezczynność
dach budynkuplzy ulicy Opolskicj i brak Zainteresowania spółdzielni
85-91.Fragnent przlkrycia hura- ich klopotami do lokalnej pfasy i TV
gan zniósłna skrąvŻowanie
z ulicą Ubezpieczyciela' a takżedo Centrum
s$'iątnicką znaczna częśćzostała Kryzysorvego, wbrew temu ll'szystuszkodfona' oo Spowodowałodo- kienru' co rzeczrYiścicdziałosię wotkliu'ą st|atęw majątkuspó'łdzie|nj kół spralty zerwanegodachrr'
przeżyciamieszkańi traumaryczne
Zniszczona konstlukcja da(Podobne
ców.
zdaźcnie
miałomiei. chu i pokrycie Zosta]'vjuŹodtwożone,
sce trzykrotnie\ł latach50. i 60'. a wyręmontowano uszkodzone,stropy
budynkuprzy ul' nad poszkodowanyrni mieszkaniami
!,'katastrofżdotyczyła
Katolvickiej).
na koszt wspólny i z odszkodowania.
Jak ',próbę wiatru'' przeszli Znacznyjednak cięŹarusunięciapoludrie?
zostałych skutków katak|ifmu spoNatychmiast po rerwaniu czątna lokatorach'odpowiedzialnośó
dachu ruszyłapomoc sąsiedzkapod
przowodnict'vem
członkaRady NadzorczejspółdzielniP AdamaCznruchowskicgo.W pracach zabezpiei organizac}'jn]'ch
\ł.zięli
cza;ąc'v-ch
członko\ł'je
Rady
Lrdzia]
Nadzo|czeji
pracownicy
SpółdzieIni'
Kontakt tclelonicznl,z Centrunr Kryzyso$yn Urzędu Miei
.!.l'iadoności.L
skiegozaowocou'a]
że
po\\inienbyó prz]-gotoZarządza.jący
wan}rrównięŹna takąsytuacjęi po.
mocvspodziewać
się nie możenry'
JuŻnastępnego
dnia usunęli.
po\\'alone
śm}'
drzewa'a wynajętafiF
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Spółdzielnioraz Ubezpiecfvcie]af
polisy spóld7ielni za nisz.zę11ja \\
mieszkaniaohjest bardzo ograniczona ! g(ly Przyczyną powstaniaszkód
jest wydarzenie losoNe o charakterze
naturalnym.huragan i deszcz nawalnf Dla skutecznejochroDy mieszkania i jego $yposażenia
jest
nięzbędna
unrowa ubezpieczeniaz \rarla przez

Rada Nadzorcza, działającna
podstawie upoważnieniastatutolvego
(działaIność
spoleczna Spó]dzie1ni).
ucbwalila ponoc dla poszkodo\yanych podczas nawa]nicy micszkań.
ców w poslaci nieoprocentowanvch
pożryczekna pokrycie kosztó\ł nieZbędn]'ch remontóW ale potnoc nje
bYła konięczna' Moie dlatego. Źe
niesfkania przeważnic lryly ubefpięczone.co jest godne powszechnęj
uwagi mieszkańcó*' zasot]ów Spół
dzielni.
BO.O

),.,

l\aozwvczalne
.Zębrante

I] - odcz}.taniewnioskóu,zZPCzj jc|t
realizacja.
IIj - infonnacja o działalności
nowo
lvybranej Rady Nadzorcze' po pół.
rccznej pracy.
]. ZaŚtanawiającejest, czy sygnatariuszami wni()5ku nje powodowała
- ja| mówią Francuzi - arriere-pensee,to jest ''tylna myśl'',czyli ukr}ta
rnrencJa:
- czujnościczy Zarząd Spótdzielni w
sposob właściwyprowadzijei gospodarkę i flnanse;
- chęó Zaishienia i pokazania kto tu
powinien rządzió, a takŹe Zaakcentowanie swojei aktywności?
4' Jakie były koszt) i 1e w}Ąnielne' i
te organizacyjnęczterechZebrali,nie
ia
i prąvgotowan
mówiąc o koniecznośc
sprawozdań z dzia|a|nościZarzą!|n
i Rady Nadforczej. co będzie i tak
powtórzone na czetwcowych Zcbm

Przedstawicieli
Członków

Za co płacimy
w
comresrecznvm
,rczynszi"?'

zwołaNa wniosek] ] Prf edstawicięli
Jak wiadomo wszystko koszZebraniePrzedstano nadzwyczajnie
tuje' Utrzymanie naszegoosiedla też'
wicieli Członkórvna dzień9 kwiehia
wszyscy co nicsiąc $,płacamy na
2005r..
konto spółdzie]ni t^v op}at}'ekspIoZgodnieze statutemWzedZPCZ adatacyjne,przez wlększość
z nas zlł'ane
'
był'vsięzebraniagrupczłonkowskich
w
skład
tych
opłatwcho.
.,cz.vnsze!n..'
Prognm zebrańlrywieszony był na
dfą skladnikiza]eŹneod Spółdzięlni
wszystkichtablicachogłoszeń.
oraz takie. na które spó.}dzielnlallie
W dniu 29 rnarcai grupaupramiolna lr,pĘrvu'
9 osób' tj.
n,r'ch345 osób. prz'vbyło
NiezaIeżneod Spółdzięlnisą. cen'v
7,6..
energii elektryczneJ, centralnego
W dn. 30 marcall grupauprawnione
lq.rvozu q.
ogrze*,ania'rr.odyi ściekó*,,
,l02 osoby - przj/byĘ23 osoby' tj.
podatkuod niclrrclrottośc
i or.az
śrnieci,
5,7. \'ięczysle uŹytkowanie'Na
opIaty
fa
W dn' ] l narca III grupaupra\ł'nione niach?
wyrzucanychśniccinie
ccny \ł.r.|vozu
prryb),ly3osohy,tj.2,1" . Może naleiałobyto szcZegółowo
I42.osobyrnarny rvplyrvu' ale i1ośćodpadkórt'
Ela Mąrkol.lska policzyó?
czlon- ZaleŻyod nas.KaŹd}' kto lna w domu
5. Jakie bylo zaintereso\!anie
fiekwenoja licznik wod}.,wie, że Ztrfycic \\ody
ków SM - lnoie świadcz,}ć
zależy(cfęściowo)od nas sam'Ych'
na zebraniach:
fależnąod Spói.
N a1oiniast\ł.ielkością
grupaI- p|Zyszło
9 osób,
jest
podstastawka
eksploatacjj
dziclni
grupa11- przyszly2l osoby,
remonto$'y
odpis
na
tundusz
wowej.
grupaIII - przyszly3 osoby
na ogóinąliczbę889 osób uprawnio' oraz wysokośćopłat na dzia'}alność
spo'leczno-samorf
ąoo\\''ą'
nych.

Kilka pytań
i nie wszystkie
odpowiedzi

6' A co z dyskusją i\\,nioskami'
Ta pierrt'szabyła żadnaalbo Zdomino\ł.anaplzez spraqr' jednostkowe'
1' co iakiego s1ałos]ę w okresie od które możnabyło fałatll.ićZgłasfając
ostatniegoZebraniaPŹedstawicieIi je na coniesięcznyoh dyżurachRady
Cz]onków w czelwcu 200,l r.' ie w Nadzorore.j lub cotygodnio\Yych,
grudniutęgoż|oku 1] Przedstawicieli czwaltko\łych, prz'vjęciach lokatorów
Członków złozylorvnioseko zwołanie przez Zarząd Spó}dziel i.
Po co więc by}o'.stlzelaćZ almary do
ZPCz? Czy nie moinadzwy-czajnego
na byłopoczekaćz rozpatrzenien po- wróbla''? Po co tez bylo usilne staranie
.\'!'ymienjon),nl się (na jednym z zebrali) o kontakt Z
stulatów zawarrych w
lvniosku do mającegosię i tak odbyó panią lustrator,któIa . zaproszonana
w częrwcu br. sprawozdawczegoZe- ZPCZ - potwierdzirlatylko - bo nikt
nie zadawa] jęi dodatkowych py1ań
brania PrzedstawicieliCzłonkórv?
- pozltvwny wynik preprowadzonoj
zw|oki
2. A.jakię to byłynie cięrpiące
uprzednio lustracji. Czy nie szkoda
tży posfulary?
było ,.czasui atlasu,'lak jej' jak i
otoż:
l . sprawa przękształceń\ł,Łśnoscio- zebranych?
w}'ch' ciągnącasię od miesięcy, a A podsumo\\ującca]lątęspra$ę,naleniemożliwado sń nalizowania bez ob- z) na koniec Zapytać:
miaruwszystkichnieszkań. co fostało czy ta gTa warta śwjeczkii o co fu
przez lokatorów.iednego napnwdę chodzi?
zahanrorvane
lokalu mieszkalnego(sprarvatrafiłado odporviedźnależydo Państrva'
ZoJia Dillenius
sądu i czeka na wyrck)'

-*

-

Zobacznry zaco płaoinryod l.2.2005r'.
1,55złlm2stawkęeksp]oatacjipodstawowej' Sąto koszty eksploataciilokaii
miesfkalnych' W ich składwchodzą:
koszt} lnaicriałów biurowyclr, środkót\, czystości,bieżące naprawy,
wynagrodzenieplacownikó$'' ushgi'
utrzynanie zieleni iplacu zabaw.
utrz)'manie czystości'szkoienia i
delegacje,diefy RN, usługibankowe,
arnort.vzacjaśrodkówtrwa\ch, kosz.
t} ut|zymania biura i pomieszczeń
rvspó1nych' Wtdhg p1anuna 2005r'
koszt ęksploatacji loka]i ln iesZkaln}ch
wyniesie853']60'l0 Z'ł'
stłwka eksploatacii podstawo*,ejnie
byłazmienianaod 2001r'
Komisja Ekonomiczno-Rewizfi na
RN - na etapic plano$'ania stawek
odbyła dwa spotkania z Zarząden i
Głólvną Księgową i po sfczegółowej
analizie przedstawionycbplanów oraz
u.prorvadzeniukorekt pozytywnie
zaopiniowałazaplanowanena 2005r'

,KSĘŹEfrAŁE1ŃE3'' 2005

lat to dŁlgi okles' MoŹe nie wsfyscy
paniętają wnioskj Z poszczególnyclr
lustracji'dlategoteżpozwolę sobieje
przypomnrea.
kosztyogólIe Zarządu.stanowiące Lustrac.jaza lara 1995-1997: ,.W
częśćkosztów eksploatacjilokali świetlelustracjj.zdanielnZwiąfku Rewizyjnego Wrocławskichspółd7ię1ni
rrieszkaln),ch.
W ciągu 10 lat istnieniaspółdzielni Mlieszkaniow}ch'SM''Księże Małe.'
Mieszkaniowej.'KsiężeMałe''odb1ly we wroc]awiu działającaw imienirr
- za 1995.1999 swojch cZlonków przy zachowaniu
siętrzybadaniabi1ansu
i )003t. oraz trzr!lustracje:za lata: obowiąfujących zasad ]egalności'
ma szanse
t995 199',7
. 1998-2000
i2001-2003.
l0 gospodamościi rzetelności

Z:r co płacimy
w comiesięcznym
,,czynszut'?

I

i możliwoścj
pnwid'lowegodziałania
(25.05.1998r).
i rozwoju."
Takie same\'V'nioski
Znalaz]ysię w
podsumowulistachpolustracyjnych,
jącychnastępne
(07'0i'2002
]ustracje
i 10.02.2003r.).
W podsumowaniu
ostatnicjltlstracjipodkreś]ono
1eŹ
wdrożenieoraf utrzymaniesyslemu
jakością
zarządzania
Iso 9001'
Eva MarkowŚka
cfonekKomisjiEkonomiczroRewizrjnej

Dlaczegotyle płacimy?
Wykresilustrującywzrostkosztówopłatw sM KM, w |atach1998- 2004,
w o d n i e s i e n iduo WzrostuWartości
średniej
emerytury

264%
240%
220%
2004/a

180%

_oprata

160%

za mteszk53 rn

1404/a

120%
100%
'1980

1999

2000

2ao1

20a2

2003

- . ekspl.Podstawowa

20a4

Ktąząceod kilku miesięcyopi- tury (przeciętnam iesięoznaemeł/|ura - nastąrild ży\ł'zroststarvkilunduszu
nie o złejpracy Zarfądu SM KM oraz i rentar pozarolniczcgosystemuubezdoslarczony I kwietnia br. $'niosek o pieczeń spolecznych) oraz przecięt. - najwo|niej lośniet^'". ekspLoaracja
odrt,ołanieZarządu oraf RN ( Prima nego nriesięcznegowynagrodzenia poclstawowa,po ccnlralnym ogrzewaAprilis ?! ) skłoniłymnie do przęd- w gospodarce narodowej (podstair.a niu największy składnikopłaty'
stawienia Państwu analizy danych w)'miaru emery'tuli lent) pochodząz Mimo znacznego wzrostu opłatw
komputera Głó\YnegoUrzędu staty- latach I998-2004emerycinic nie stra1inansowychspółdzielni'
Kilka godzin spędzonychnad sprawo- stycznego' dostępnegoprzez Internet ciii, a pracLrjącyzaśp'łacąręla|yW*nie
mniel!
zdaniem 1inansowyn zatządL| ptzegus.pL
Przeznaczasię coraz więcejpieniędzy
konałonrnie' Że naibardziei czj'te]ne http://w1v1v.
na lcmonty starych bloków, w1magająlrędzie zestawieniepokazująccjak
anienialy się naszę opłatyw porów- Dlaczęgo p]acimy cofaz więcej - bo cych du4'ch naktadólv finansowych'
Koszty zarządfania, które stanowją
naniu ?e wzroste'n emerytury oraz jest in11acja,
drożejeerrergiaitd.
''średniejkrajowej,, (dla aktywnych Patrzącjednak na wykres i]Llstruiący istotną częśćstawki eksploatac}'.jnej,
zmiany kosztów v' latach ]998 -2004. rosną *,olnie.jod średni€ jklajowej.
posfużyły
lli do analizy' możnazau\\''az-vó'
Pods!rmo$ując'z przędstawionejanaDane, które
że:
zaczeĘnąłen z informacji o podwyŻopłata fa plzykładowe, typowe lizy wynika, żegospodarkafinansafrrj
mieszkaniel\,ięlkości
kach opłat(które każdy członek sM
53 m2 rośnie spóIdZjelni,jęstprawidlowa.
jak
podobnie
średniaemerytura,wolWaldemar Witczak
KM ohzymuje raz w rcku).
członekKomisji EkonomicaeRewi41 jnej
Inlbnnacje dorycząceśredniejemery- niej od średniejkrajorvej'
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3) pro\',,adzenia
psa na smyczy oraz
zaopatrzenia
go w identyfikator,
aw
przypadkupsów duĄch bądŹagre.
sywnvchw kaganiec;
4')usunięcianiecZ}s10śc
i spowodowa.
nychPrzezpsa;
5) poddania
obserwacj
i rveterynaryjnej
psa'który ska1ecrył
człowieka'

]) szkody wyrządzonepźez zwięrzę'.
2) zgodne z przepisami sanitarnyni
usunięciezwłok padlego zwieżęcia'
4' Utrzymywani€ z\łierzątdomo$ych
nie możepowodowaćd1ainnychosób
zamięszkl!ących\Ynie|uchomośc
i ]ub
nieruchomościach
sąsiednich,uciązli.
wościtakichjak llałas'odór itp'

Niezaleinie od obowiąfujących zapisów w Regu]aminiePorządkowym
SM KM drukujemy niektóre tleści
Uchwaly Nr Ltr/802/98 Rady Miej skiei
Wrocławiaz dnia 5 czenvca ]998 r w
sprawie obowipkó$' spoczywających l. W miejscachpublicznych mogą
na osobach utrzymujących zi\,ierzęta przebywać zwierzęta llylącznic pod
domow€ na tefenieniaslŹ wrocławia' nadzorem osoby. któfajest zdolna do
kontroli ich zachowania.
1' właścicie]zobowiąZanyjest utrzy. 2. Szczególne oborviązki ciążą na
nywać Zwicrzęrv sposóbhu'nanitamy właścicielach
psów
ilaki' aby byto onojaknajmniej uciąŻ- osoby te Zobowiązanesądo:
lj\ł'edla otoczenia.
I) zgłoszeniapsa do ręjestracjioraz
2' Właściciei
zobo*iązanyjest Zapęw. op.tacaniapoliatk[ od jego posiada"
nić pełnynadzór nad Zachowaniem nia:
2) corocznego poddawaniapsa, w
j. Wtaścicielpolrosi pełnąodpowie' więku powyżęj 2 lat. szczepieniom
za.
d7ia]ność
ochronnyn pŹeciw wściek1iŹnie:

ss

s3

Zabrania się:
l) \'Vyprowadzania
Zwierzątna lereny:
a) placów Zaba*,dla dzieci.
b) ośrodkówszkolrro- wychowawcrych'
c) budynków uĄ'teczności
public7-nej,
psów
2) kąpieli
iinnych zwierząt
domowychw ogólnodostępnychzbio.'
nikach wodnych.
Licfym)''' że zacytowane fra8menty
ustaw}'pogłębiąśw]adomość
i odpo
wiedzialnośćwłaścicie]i
zwierzaków.
tJrszlttd fateszL.frk

.v

Apel skierowanydo mieszkancow
dokarmiającychgołębie!
wszyscy czytamy gazery i oglą.
damy TY rvielu z nas surfuje po
1nternecie,nikogo więc'nie trzeba
plzekonywać,jak gloźnerv obecnych czasach jest lekceważeDie
przestróg płynącyclr ze wszech
sl.ron na tetnat tzw Ptaslej grypy' Nasi mieszkańcy dzielą się na
tyoh, kóŹy dokarmiają gołębiei
Ę'ch, którym to bardzo przeszkadza' Do moich (między innymi)
obowiązków należy reagowanie
na skargi i przyponinanie ..miłośnikomptaków',' ie Regulamin
porządkowy SM KM zabrania
dokarmiania gołębirł' bezpośrednim sąsiedztwienaszych zasobórv
micszkaniorłych. Chodzi o nie\.\'y ncanie rcsztokjedzenia pvez
okna, co powoduje złe narłyki u
dzikiego ptactu''a,głównie gołębi, które uparcie, w oczekiwaniu
na łatwą zdobycz, przesiadują
lv dzień i w nocy na wszystkich
dostępnych półkach rra eler'vacji
budynków. Siedzą tatn i zarlie-

czyszcząą otoczenie, co stanowi
ogromny problem dla mieszkaricórt. i gospodarzydomów. któIym
przysparza to dodatkowl'ch. nieprzyjen,nych, zaięć związanych
Z usuwaniem ptasich odchodó\ł:
Czynnośćta jest istną syzyfową
pracą gd-vżnależałobypo każdej
nocy j ą porł.tarzać,
nie tak.jestj ednak i widok najczęściejjest nieciekawy. obserwuję,powszechne
przyzwyczajenie do takiego stanu
rzeczy. ale nie o tym chciałampi'
sać. Wracając do zagrożeń'.jakie
lnogą plzvnieśćnam gromady go'
łębi bytujące w obrębie naszych
domostw. APELUJĘ| gorąco do
wszystkich osób dokarmiających
na co dzietl gołębie nie róbcie
tego,żebynie kusić losu i nie ścią.
gać na siebic porvszechlej rriechęci sąsiadów Na ze\ł.nątrzpanuje
wyjątko\Ą'ociepłajesień, do zirrry
mamy jeszcze trochę czasu. ptaki
nie cieIpią z po$.odu braku pozywienia' Tylko po1ł'stlz]_maniesię

od dokarmiania ograniczy ich populację rt'naszym sąsiedztrł'ie.
Zaczną szukać innych miejsc. moze
plzemieszczą się w inne rejony
Pamiętam' że tradycją było karmienie gołębina Ryntu- Cickarva
j esten j ak władzemiasta radząso.
bie z tymi urocrymi stworreniemi
któr.c niszczą zabytkort,ekamieV'
nice. Spółdzielnia zaplanowałai
jeszcze w tym sezonie' chcąc się Z
obietnic wywiązać. zleci'ławykonanie i montaż tz\ł,'odstraszaczy
gołębirv miejscachr,iajczęściej
odwiedzanych przez ptaki. Takie odstmszaczc to nic innego jak ostrc,
stcrczącew górę metalowe pręty'
Jeszcze taz wzywiun Wszystklch
do zaniechania dokarmiania gołębi, niech ptaki tę odlecą lro \Ą'
przeciwnym razie nat|afi4na nicspodzianki w postacioilstnszaczy.
które niebawem za.jrr4 ich miejsca,
Urszula Poleszczuk
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Problem samorł'olnejrlymiany okien w starych zasobach
Spółdzielni jest nada] aktualny'
Mimo żc v'ieloko1nie plzypomF
naliśm-vna łamach Gazety o Zasadach prorvaclzenia remontórt.'
Szczególnie rt' zakesie objętyll,t
ochloną konserwatorską nie s.l
one przestrzegane.Przed Po!1,ia-

to.wyn Nadzolcm Budorł'lanym,
przy udziale Miejskiego KonserWatomZabytków toczą się spraw1'
o usunięcie działańsamowolnych
i \łTkonanie sto]a|ki ZewnęlŹnej zgodnie z obot'iązującymi w
Spółdzielni zasadani'
Po(.|arzamy:w budyŃach miesz.
kalnyclrrł'szystkiezamialy rcrrlonio\Ą'e należy 7aczynać od pisma

do spółdzielni. p'ezenfującegote
zamiary rv celu uzyskania przede
wszystkim informacji, co i jak
można]egalnie\łykonaćw mieszkaniu. Nieuzgodnione dzialania
mogą mieć kosztownc następstwa
dla inweston i dla majątkrrwspólnego.
BO-O

Prowiz Je
a

I

sp.ortowanie

{'oczywistEomyłki

Do niedawna bardzo po- koszty transakcji (np. przelervy z
r'vszechnymsposobem wnoszenia indywidua1n'vchrachunl<órt.bturW dniu 3l sttcznia 2005
opłatfa mieszkanie do Spółdziel- kortycĘ' Te samc osoby, rł,opła.
roku. na tablicach ogłoszeńukazanj b]'łokorzJstanieZ usługagencji tach miesięczr1ch za miesz.kanie.
ł-vsię infomacje doĄ'cza3:ezmian
banku PKo Bl' Plopago\Ą'a]iśmy obciążane są p|olł'iziami banłorv opłatach eksploatacyjnych za
ten sposób płaoenia:*ygodny bo \y]ni od u.płatinnych lokatoró\,v'
mieszkania, obolviązującychod 1
Bioląc to pod uwagę.
rv zasięgu krótkiego spaceru (od
]Lllego 2005 r' w \łT\ł'icszonych
1995r' agencjarólvnieżna terenie Spółdzic1nia Zmieniła umolł'ę Z
(usta\!o!vo) informaciach zabraSpóldzielni). pieniŹLdzctrafiałyna bankiem obsługrrjącymfŻlchunek
kło dwóch istotn,vchpo4'cji:
rachunek niezawodnic i szybko. bieŹący i iq'cofa'łasię Z poKł*$'aeksploataci1 podstawowe}. któIa
nia ze rr'spólnych środkóq''koszPozornie rrsługata nic nie kosfowzrosła o 0.07 (zł/fi2|m-c) ovz
prĄ,
okientów prorvizji od illd,vr,vidrraln1'ch
wała.Nie kosztowała
clziałalności społeczlo-samolZąku w agencji, natomiastlachunek rvplat, od 1 lipca 2005 r' Z usług
dorł'ej.którą lr1odrębniono z eksj
Spółdzic1niobciążanybył pIow1- agencji moŹna kozystać oc4.wi'
ploatacji podstarł'orł.ej
zją od kazdej wplaty. ostatnio w ścienadai,płac4c prowizję takjak
Niedopatlzenie powstałona skunp. na pocTcre.
rrysokości3 zł'
* tek skoŹ}s|anie Z tzu'' goto\rcó$'
P1an-vfinansowe prąjęte
Sytuacja taka nic mogła
z poprzednicgo okresu, kied,v to
:naczbyć w dalszyn ciągu akceptou,'a- na rok 2005 przervidyr''.ały
ni e llystępolvĄ żmiany w lych
na, gd.Yżcoraz większa g ]pa ]o- ne ograniczenie kosztórł'prort.izji
pozyojachkatoróq, korzysta Z innych sposo- bankowej.
opłateksploatacinych
\ł,''Ysokości
BO-O
i ponosi osobiście
bóu' płalrrości
uchwalila Rada Nadzorcza SM
'c
KM, na posiedzeniu plenarn,vmrv
dniu 27 styczna2005 r. Rozniesionc przcz gospodarzy domólv u,vkompletne składdruki, 7a$,ie|ał}'
niki opłat, których uzasadnienie
fioŻna znalcźć rr' mate ałach
do sprarł'ozdania\Ą'e\\'!etżnego
Spółdzie1ni. hąvpominany, że
N]Ę W\?RoWADZAJMY
materiałyte doŚtępnesą \ł s]cdzi.
PSOW
bie Spółdzielni,dia lł'szystkich.iej
NABOISKO
I MIEJSCA ZABAW DLA
członków.Przepraszarrryza błądDZIECI
ZcÓrrcldSM KluI

EL
STAJĄCY
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JozefGrotlżiiki

skim. UtuzymF;,'a.l kontakry z f rat<*
wem i Poznaniem oraz zagranicą'
w latachosiemdziesiątychi dziewięćdziesiątycbJózef Grodzicki uczestnicz;fl tęż'Żyvro w organizowanych w
nasze.jparafii pźez ks. proboszcza
Jana Kurdybelskiego comiesięcznyoh
agapach,na których {,yg'laszałpoga.
danki pt. ',Co nowego w Kościele'''
Na terenie nasfego osiedla udzięla]
się w Towarzystwie Ziemi Księskiej i
przynależącyl doń Klubie Seniora'
Cbęlnie służył
radąi pomocąt\4adzom
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej,
pżewodnicząc zebraniornmieszkań.
cóĘ zasiada.jącw prezydirrrn oraz
będącjednymz przedstawicieli czlonków ul. Katowickiej'
Doku entowal krajobraz codzienny
osiedla, tworząc cykl lotograficzn}':
- Lato - Jesień . Zima''.
Przezponadpółwiekumiesz. KołaNaukowegoPra]vnikówi sądu .wiosna
lnteresowa,}ago szczególnie litera{9
kałwe Wroc,ławiu'
zachęconydo przy- KoleżeńskiegoBlatniej Pomocy. hlra pamiętnikarska
i historyczna' Z
jazdudo tegowówczaszrujnowanego Zdoby'łpienvszq
Dagrodęw konkur- zamiłowaniem Llprawia'l tulystykę
miastaprfez prof. Tołpę,u którego sie na pamiętnikstudencki
(do dziś kra.jową'W ostatnim okresie, prze.
zdawałmafuręw Kaliszu' Początko- manuskrypt
znajdu.je
się w Bibliotęce mierzając wraz z żonątóżneregiony
wo fatrzymałsię w willi profesora Ossolineum).
Polski, zajmował się dokunrentacją
przy ul. Rozbrat i wmz z kolegami w czasachsolidamości
s:ttlĘł
doradz' fotograficzną zacbowaDychrczydencji
wstąpiłdo strazy Akadenickięj, by twemprawnymwZarządfieRegionu.
wiejskiclr. Jako zapalany grzybiaft
chronić budynki \ryższychucze]ni Stałsię znanąi szanowanąpostacił
w}'ieżdża]
rokroczniedo Lubniewic rt'
przedrozszabrowanięm'
Uczestnichvo Znaczniepóż'niej,
w l989 r.,gdy od- Gorzowskiem, gdziew znanych sobie
w ow€ J strał ułatlviło
mu' pomimo b}'wałysię słynneczęrwcowewybory Ieśnychostępach
znajdowałmnóstwo
szlacheckiego
pochodze- był cfłonkiem Komisjj wyborcfej borowików.
,,fatalnego"
NaleŹałdo Towarzystwa
nia' dostaniesię na studia'W 1945r szczeblawojewódzkiego,gdziespłyMi,}ośrrików
Lubniewic'
zapisałsię na rtydziałprawaUniwer. wałyf Komisji Regionalnychraporty
Wraca'}częstopamięciądoswych fułosytetuwrocłarvskiego,
a po ukończe- z w1ttikamipodliczeńgłosów
dzieńczych wojennychlat.gdy słUżył,
niu studjów z wynikiem celującynr w staniewojennynrjuż na pocfątkl]
niejednoktotnieo głodziei chłodzie'w
zostałradcąprawnym,który to zawód 1982r' Llczestniczył
wtaz z grupą Sallodzielnym Baonię Partyzanckim
pe'}nił
ażdo emeryturyswoje dorosłe radcow pravnych w dyżuracbspo- K e r j ; u t l
A l m . l i K r a j o r t e io k Ą p r o v
Życiezwiązałna stałęz Wroc]lawiem. łecznych''Pod czwórkd' w utworzo- n r m r e
. r J l ' a r a r t a m L t k o n c z l kt u t s
w ]950 roku osiadłwraz z rcdzinąnn nym spontanicznie
pod opiekąKs' podchorążychAK. Baon działal na
KsiężuMa]ym'
KardynałaHenrykaGulbinowicza terenach woj- krakowskiego_WspoZmarł6 pa:źdz1e.nika2004
r po upartej ArcybiskupimKomitecieCharyta, mnienia swe opnblikowa.lw,.Biulety,
walce z chorobąktórejw żadenspo- tywnym.Pźęz kilka ostatnichlat nie Infomacyjn}m''
Zarządu okręgu
sób niechciałsiępoddać'Do ostatnich JózefGrodZickibyłprzewodniczacyrn Dolnośląskiego
SwiatowegoZwiązku
swoichdni interesował
się spra\ł'ami tegoKomitetu'Pracował
rv nim ażdo ŻołnierzyAK' którego to Zlviązkuby]
publicmyni i Zyciemprzyjaciół'wiel. śmierci,udzielającporad prawnych członkiemZosta,łodznaczony Krzy.
kąradość
splawia]ymu kontaktytowa- ludzion niezamożnym'
w 20o4 I' żemAnnii Krajorvej,Krzyiem Partyrzyskie,a zwlaszcrajegou roznachem otrzymał,
.jakojcdna z trzech osób' zanckim i Złotym KJzyżem Zasługi
urządzaneimieniny'w czasiektórych pięknepodziękowanie
za dhlgoletnią Nade wszystko .jed ak ceni.i sobie i
niewielkiemieszkanieo zabytkowym ońarnąpracęw ArcybiskupimKomi- był
zafascynowany rodzinnątradycją
wystrojuzapelniało
się licznymigoś- tecieCharytatywnym
wrazz Pierście- sięgającąXIIwjeku. stary tenród miał
ćmi' Był duszą towarzystwa'Miał niemMi1enijnymod przechodzącego takżewrocławskie
wątki.l tak \ł 1l45
wielu serdecznychznajomych,i to na emeryturę
Ks Kardyna}a.
roku Jaksa z rodu Gr}ńtów pojąłfa
spodlóŻ1ychchorągwi.
InneśIodowisko'
z któI}'Inpołączyły żonęBeatę,córkę Piotrawłos|owicza'
Przetrwaładawna prawniczako- go ściste
więzy,to ZwiązekPolskich Inny Gryfita w latach t147-1149 byl
]eżeńskość,
był bowiem w cfasie Kawa]erówMaltańskich.Był.jędyn}'rn biskupem wroclawskim.
W hacznie
studiórvstarostąroku orźtzprezesen1 naDoInymsląskuKawalercmMaltań- póżniejsfych
czasach' bcl w 1816 r',

herbuGryf
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Józef Grodzicki, czŁonekZarząóL|
oddziah Dolnośląskiego
Polskiego
TowarzystwaZiemiańskiego,dzięki
swojejelokwencjibył częstozapraszany do wygłaszaniapogadanekw
telewizji i radiu, w których przedstawiałobyczaje,polowania,kuligi.
ba]e' adycjewigilłnei wielkanocne
szlachtypo1skie.j
na przykładzierodzinncgomajątkui dworuwe WŹącej,
będącychw rękachGrodzickich od
pokoleń'
ośnriu
prasywrocławostatnrodziennikarze

rozpoczął studia prawnicze przodek
Józofa - Tadeusz Grcdzicki, o czym
świadczy zachowany jego akt imma.
trykulacyjny i dokumenthonorowego
członkostwaw Związku Po]aków na
Uniwersyteci€ wrocławskim. Również syn Jófela' Tadeusz, ukończył
prawo na tymżel]niwersytecie'
Dzieje rodziny Grodzickich, spisane
przez matkę Józęfa Matię Grodzicką
odznaczającąsię .qenialnąpamięcią
zostaływydane drukiem w ]999 r' pl.
Wśróclpolskich pól przed laty,

skiej' fajmującysjętematemwypędzanychNiemców' trafili.ó]vnieżdo JózefaGrodzickiogo'któryjako student
pomagał
w powojennym$ysiedlaniu
Niemców A oto kilkajego wypowie.
dzi: ,'wysiedlałem
Niemców z WIocławia'Starałensię ich Lozumieói po
]ud7-ku
traktowaó''-MoŹę d]atego'że
wiem,czymjest \łTpędzenie
z domu
- mojąrodzinędotknęło
to trzy razyw
ciągujednego
wieku'.'
Najpierw mój dziadek w ] 903 r w
trakcie Iugów bismarckowskich.
potem l3 grudnia1939r. zostalismy
wypędzeniprzez Nięmców z domu
pod Sieradzem.lrzeoie wysiedlenie
dokonatosię w 1945 r' przez ekipy
parcelaryjne'.'
wiedzialem,żeto bolesnei strasznę'..',
odbylsię
PogrzebJózefaGrodzickiego
2004 r, spocząlon w
9 paźdfiernika
rodzinnymgrobowcuw Wojkowiena
w pobliżu\łtząccj'w
ziemisieradzkiej
którejspędzilszczęśliwę
dzięcińst\,V'o.
i
Żegnaligo tam:miejscowaludność
prryjęzd.
da.lvni sa.siedzi oraz rodzinaI
ni przyjacielę'
koło'
Tak oto historiafatoczy'ła
'1.ofa
Dillenius
Por teżAnlra Fastnacht.Stupnicka'sagd
}'/adfuJłą, Wrocła1v2004, s' 9l.98'

Z zona Teresą w o\.roJzic
i.ac h
ba!a icznj'n1\tl,/oj!la,'w

JózefGrodzicki z żaną
na|łpacerzez rodzinĘ

Nowa Rada Osiedla
W rnarcu br. odbyły się wySkład
Rady
osiedla,,Księże''.
do
bory
przedpodział
nafunkcie
i
nowe.jrady
stawiasięw następująco:
Rady osiedla
Przewodniczący
- JanRudy
Rady osied1a
wiceprzewodniczący
- Adam Czmuchowski
Zarząduosiedla
Przewodniczący
- AndrzejMatuszewski
Zarządu
wiceprzewodniczący
- HenrykNowakowski
CzłonekZarządu
- MirosławLaskowskj

skańnik - ZygmuntKlausek
Sęktetarz. Alicja Frąckowiak
następując€
Rada osiedla powołała
komisj€ :
w
l.Komisja Ktllturalno-Sportowa
Bożena
MaMaria
Dulska,
składzie:
teusiak'wiesławJurasz
2.KomisjaEkonomiczno- Techniczna
w sktadzie:Julita szczęsna.Rutkowska,Barbarachoinką AndrzejKacz.
kowski,Adamczmuchowski,Bańosz
Bjęrnat
l.Komisja Socjalnaw skladzie:WiolettaBaftosiewicz.MirostawLaskow-
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ski. HenrykNowakowski
CfłonkowieRady osi€ d la pełnią
dyiury W kazdy pjątekw swojcjsiedzibie przy ul' Głubczyckiejw godz'
r 7 . 0 0 .1- 8 . 0 0 .
Rada osiedla ',Księię'' jest bardzo
rv sprawachbudzących
zaangażowana
uzasadnione
obarłynaszejspołeczności,dotyczącychprojektólvbrrdolvy
kruszalnibetonuoraz
spalani śmjęci'
poszezeniaul' opolskiej'Szczegó,ło.
we infomacje ukazywaósię będąw
biuletynieinfolmacyjnym.
Rada ośiedla''Księze''

WECZ O JEDNYN,TTYLKO SWERKTI...

*X*!XX* Ułamek sekundy \\'ystalczył
abyokazĄ 10metrowyśrvierk
srebrny]rosnącyod la|w zalomieblokuNI
85-87-89od stronypod\łórzazostat
w]rwanyprzezpodmrch ponie&jał'
kowejwichuryszalejące.j
nadmiastem
w dniu]0 maja bl Widokjaki ukazał
się z okieDbloku przy ul' opolskiej
nie nastrajałoprymislycz']'ie- zetwany
dach.leżącebelki dte\\'niane
i rofbite cegtyna chodniku'Trudnobędfię
się przyzwyczaićdo nowegowidoku
przezokno.'.szkodatakiegodżewa-'.
h.zebago usunąc'-ma u.wanekoĘ€ .
nie'-' mówili ludzie' młając lezący
przezdwadni na hawniku świerk.'.
w środęrvieczorem'p' Adam
Czmucholvskiz Rady osiedla .'Księpo kilkunastumi'
Że''7acz4 kopa'ć,''
nutachdołączyłdo niego' z poŻyczol1ą
lopatą p' Leszekswitek'Ha,ldaziemi
rostaw ocfach.okazałoŚię, żedrzewo ma wprawdzie Lrrwanewszystkie
koĘenie '''z w1.jątkiem
dwóch, prostopadlebiegnącychod pnia,tużpod
po\łierzchnią
zieni. To dzięki nim
świerk,,po,!oĄłsię,,na balvniku ni.
cfym na zawiasach.Należałoje g]lę.
boko podkopaćtak' aby pr4' postawieniu świelkaw pozycjipionowej
korzćnienie rrrwĄ się pod cięŹarcm
dlzewa. Wzg]ędybezpiecf€ńst.wawy-

maga]y'abyterazposadzićgo głębiej'
usuwającwarstwęgl.Llzu,zalegając€go
nagłębokości
80 cn'
Następnego
dnia'w środę,
przyje.
chałdźwigiem
p. MiroslawLaskowski
zRadyosiedla',Księże'''
Do akcjipodnoszenladfzewafa pomocąlin i próCo jakjśczas dowiadujemy się, że
by osadzeniago w \ł'ykopanymdole któryśz naszych mieszkańców zostal
przyłączyli
siępracownicyspółdzielni okradziony lub oszukany przez nieMieszkaniowejp. Jan Fitrzyk i p. Ta- znanych sprawców Bywa' że osfudeusfAksak i p. Andżej\ł.lotkowskj' śoiporvoh:jąsię na spółdzielnię,aby
Kilkugodzinnynzmaganiomz dzie-. uśpićczujność,samotnejosob},,naj'
slęclometro\rym dźewem towarzy- częściejlv podesztym wieku' Dzrvoszyłygłosynasyconepęsymiz1nem-'-nią domofonem do mieszkania i mónieplzyjmiesię.'-po co to wŚfystko.'. wia" że przychodzą zakręcić wodę
Ale nie wsąyscyLakrnyśleli'
Jeszcze lub sprawdzić stan wodomierfa. Niekilka worków torfu'nawozu,ukolfe- kiedy proponujązarvarciekoŹystnej
niacza''.sąsiedzi
spontanicznieprzy- Umowy na wymianę drzwi, okjęn lub
nosi]i nawetmałetorcbkii pudetkaz domofonu' oŚtatnio również montażi\
\7
pfeparatam
telervizjikablowej.
i.
Po kilku godziDachświerkstanął Infonnujemy,że spółdzielnja Mieszna powrótna swoimdawnymmiejsctl ka|iowa Księie Ma]lenie zleca aktu.
Ą/le,że wz1ocnioDytlzemalinami i alnie żadnej obcej firmie cfynności
podpady specjalnąkonstrukcjądrerv- związanychz wymianą drzwi i domo.
nianą Już po dwóch dniach każdy fonórv oraz inslalacją telewizji kabmógłpżekonaósię.Źępr4''rviędniętelowej. Jedynie wykonanie i montaż
ga]ęzieuniosly się ku gótze, a dŹe- okien objętesąfegulaminenri rlmową
wo odŹyło.
Tylko ścięł'
nawysokości z zewnętrznymwykonawcą
Prosjmy pamiętać.ie każdafinna,
pBwie 10 m catbek świerkai sztlmiąca wodą doprowadzonawężem której powicżamy wykony1vanie
z budynkuświadczyta'
Źe cośsię tu usfug w mieszkaniach, posiada na\łydarzyło'.'
A pv'ccieżdopierokilka sze upowaŹnienie podpisane i opie-

czętowane naszą piecząlką Ponadto
każdy mieszkaniec fainteresowany
jakimikoli\.iek robotamizlecanymi ra
pośrędnichvemSpółdzielni uzgadnia.
z nami ich zakres i temin. Do tego,\_,\'
wszystkie podejmowanena duŻąskalę przedsięwzięcia.np' instalacjasieci
telewizji kabLowej,popfzedfanebędą
szeroką infonnacją z |aszej strony,
któm dotrze na pe\\no do wszystkich
zalnleresowanycn,
w przypadku propozycji bezpośred.
nio kierowanych przez domofon do
mieszkańców dotvczącychspżedaz}
ustug, na1ęł po prostu zadzrvoDić
do nas (w godzinach pracy administracji), aby upewnió się, cfy można
zaufać
i wpuścićna klatkę schodorvą
wszystkim'którzy
prz}czynili
się do ura- nie7naiomeosoby, powoŁljąco się na
towania tego pięknc- Spółdzielnię.
go drzewa serdecznie DIa przypon ienia naszenumerytelefonów: dzia] techniczny34213 66.
dzięk{emy'
Red. sekretariat342 65 60.
]9' I0'2005 U|śrulaPoleszczuk
j
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dni minęło, kiedy to
obawialiśmysię o stan
drzewostanu na nas4'm osiedlu' fwłasz.
cza tego iglastego.ParadokŚalnie bowiem'
w'}aśnietego roku w
całym nieście- ina
naszym osiedllr również - świcrki srebme
zaatakowane zostaty
przez Insą/ce i tl.a.
cąc igli$'ie z dolnych
partii gałęzi czekaly
na opryski. Kto przypnszcza]' żś ptzr,jdzie
hulagan..,

