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OSTATNIE ZPCz!

NowaUstawa, która węszław życie' powoduje, że mamy przed,sobą oSTATNIE zebrania
Grup Członkowskichi ZPCz' W przyszłoscibędąjuźtylko WALNE ZGRoMADZENIA.
Najbliższe zębtania d.otyczą głównie nowelizacji statutu

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH:

(salakon1ćrenryjna
w siedzibieSpółdzielniprzy u].Tamogó$kiej)

I GrupaCzłonkowska:
u1'Katowicka,Gogolińska,Siewierska,AĘańska.
Zebranieodbędziesię 27 listopadao godz. 76.45(wtorek).
II GrupaCzłonkowska:
ul. Chorzowska,opolska.
Zebranieodbędziesię 28 listopadao godz. 16.45(środa).

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKOW SM KsiężeMałe(ZPCz)

odbędziesię 30 listopada2007r. o godz 16.45fuiątek)w sa1ikonferencyjnejw siedzibie Społdziehi

lrzypominamy,
zed'"-'.xl?"łi-Ę"fi'''"i"iizebnnie jestobo*ąZkowe.
\.,wszystkie

matęriałydotyczące zebrań są dostępnew biurach Spółdzielni w godzinach pracy'

obowjązującaod lipca 2007 r
ustawao spółdzielniachmieszka.
niowychwprowadzaszeregrmian
do nasfego spółdzielczegożycia.
Niektóre Ź nich są tak lewolucyjne, żeskutkiich stosowaniasą nie
do końca przewidy1valne.
Podam
przykład:Koncepcjaodrębnejd]a
kaźdej nieruchonościewidencji
rozliczaniapżychodów i kosztów
burzy wypmcowanąplu ez lata ideę
solidaryzmu spółdzielczego'Co
w jednymbuĄnku kilbędziejeśli
ku lokatorów nie zapłaciczy1szu?.
Z jakich pieniędzyzapłacisię np'
za ogrzęwanie?Jeś]itakie zadłużenie powstaniebędą je nrusieli
pokryó sąsiedfi.A co będziejeśli

dzielcze molochy i będziemymieć
we wszystko wgląd. Tżeba tylko zauważyć,
żemoloch,czyli wrocławska
jużdawSpółdzielliaMieszkaniowa,
no podzieiiłsięnanniejszęjednostki.
W naszejspółdzielni,'KsiężęMałe.'
są872 mieszkania'Z ekonomicznego
punktuwidzeniajęst to wielkość
op
przy?''yczajeni do
t}'maha.Jesteśmy
życia w spółdzięLi (jakby nas było
następnyhuraganzerwie dach? Do- staópewniewjększość
z nas łriałaby
tychczas naplawa finansowanabyła własnedomy).Nowa ustawawplo.
f funduszurcmontowego
Spółdzielni' wadza wiele zmian' którc mogąnam'
tęrazto będzieproblemmieszkańców posiadaczomzarówlo spółdzielczejednegobydynku.
go prawawłasnościowego,jak
i własopbmistyczne głosy i niektóre nościodrębnej1okalu,nie wyjśćna
pnsowe altykuły głosiĘ: będzie bar- dobre.
dzo dobEe - upadnąwleszcie spółLiśtopad20a7, E,'yaMarkowsk!ł

Niektóre

wątpIiwości

w związku
ze zmianąusta$T
o spółdzielniach
mieszkaniowvch
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Nowelizacja
statutu
Jędnym Z piclwszych obo-

\\.ią7kówna1ożonycb
na Spółdzielnie
przef Ustawęjest nowe]izacjas|atunałożył
nięspotyka.
PŹenoszeniewłasności
lokali n]iesz- swoichlokali nie skorrJ"stalo
clo dzi- tu' Usta\ł.odawca
7g.Iosił
kalnych
siaj ki1kaosób.które g]łośno
się o nie niękótki lemin (zastfzeżcnia
Rzęcfnik
Praw
obywatelskich).
W
upommał},
równięż\ł'sźIdzie.
wyniku
\ł'spółpracy
Zarzalu
i Kom!
W końcuma.ja
b|.spółdziclnia
Do końca paŹdzienrikazaprzystą]iłado ustanawianiapieny. wartychzostało2ó umów przenic sji Stafu|owejzostałprzygolowany
stalutu.wsfystszych nicruchomości
lokalowych i sienia rvłasności,
w Ę.m kilka doty- p|ojekt no\ł.elizacji
kie
zmiany
zostaly
skonsultowane
przenoszenia
pfawa własnościtych czącyohlokatorskichpra$ do lokali
nieruchomości
zc Spółdzie]ni
na oso- miesrkalnych,realizowanych
napod- pod względernpla\ł'nvmZ Kancelaktóre
złoźyly
by,
w tej spralt,iert'nio stawie znorvelizorvanejlrl czenvca |iąPra$ną
onyprz.sck' CzymościtewymagająZałalcia br usta\\'yo spó.Idzielniach
mieszka- Statuttęnf ostanieuatwierdf
ZPCZ 30 listopadab|' Być możeĘ,
umowyw formie aktu nolarialnego. mowych.
Wraf z w}asnością
lokalu nabyweny warunki flnansowedotycząceprzę- dlie t()ostatnieZPcz w dzięjachnajestudział$ e własności
częściwspól- noszęnraplawa własności
miesfkań szejSpółdZjelni'
nych budynkui udziałrt.elvłasności lokatorskichnarzuconeprzezustawo- Nowclizacja nprowadza 108 zmian
s|atutu'CZęść
z nich
grunru.
C|awcępozostająw sp.zeczności
ze w cafumtekście
ro
zmrany
Kosll1etlcfne,
tzn.
wplowaKażdy,kto złoźylwniosek' t\'' zq,}kłąprzyzwoitością
wobec tych,
jego Złożenia,
ko]ęjności
otrrymuje któźy wcześniejprawa lokatolskie dza]ącetelmin WalneZgromadzenie
w miejsce
ZPCZ.
wyczeryującąinf.onnacjęo warun. przekształca]i
na własnościowe'
jest 17' lnnę zmiany
Takich
zmian
kach finansowych,miejscui propo- Przekształcenie
]okatolskiegoprawa
$,prowadzją
dokładne
zapisyzawa(e
nowanvmtenniniezarvarciaumowy do ]okaluna własnościowe,
Iównież
moim zdanotarialnej(przewailie w ostatnim na wafilnkach p|awa spółdzie]cze- w ustawie(ograniczając,
jako zfzcpmwa
niem.
spółdzięlni
tygodniu miesiąca)' Z pro,jektem go, wymagałood cz.lonkaspółdfielszenia)Jeszczeinnermianydostosoumo\\,ymożnazapoznaósię lv sie- ni {inanso$'egowysiłku' Usta\ł,ao
dzjbie Spółdzielni.Dane do umonr' spółdzielniach mieszkaniowycl'r i \'ują zapisystatu|udo ustawy'
Eva Mtrkotska
spółdzielniaprzygotorvuje
i przęka zastosowaniewańości ry,nko\ł-vch
Zuje notaliusfowi\\''częśniei.
tak żę do przeksztalceń^\,'ięksfył}
dlastvspolządzenie'odc7ytaniei podpisa- c7nle kosfq/przeksŹałceń'
Po 20ol
nie umo\łyzajmujetrochęwięccjniż roku zrea]izolvanoty]ko pięć przepół godziny'Spółdzielnięu notadu ksftałceń'
szarcprcfen|uje
Za|fąd albocułonek Dfięki \1ply\ł.onlZ przcksf|ałceń
i
pełnomocnik;
Zarządu
zaintereso- Spółctzielniazgromadzi]laśrodkifl$'aniuzyskaniemodrębnejwłasności nanso\\''c,
Zwiększyła
bcfpiecZeńst\ł'o
uczestniczą
osobiście.
chybaże.'.bez członkórł'
Spółdzielnizwiązaner.za.
uplzcdfenianie pojawiająsię wca]e. mieszkivaniem.uzyskałamożli\\,ość
JędnąZe Zrrian q'p]ln'aj acych
ZdarzaŁosię,że na 5-6 rrmówionych natychmiastowej
naprau'yszkód po
na Źycie Spółdzie]nijęst $'plowadze'
\ł,danym dniu osób przybyłajeclna k]ęskachży*'iołowych.
nie
Zapisu. żę najwyższy]nolganen,|
lub d\rie. Skutkicm tego kancelaria obecniemieszkanial()katorskię
mogą
notarialnaodmówiła rezerwowenia uzvsi(acstatusnienrchomości
loka]o- Spólduielnl jest walne Zg1omadenie
nieza]eżnjeod licfby członkó\łspólczasudla wiQcejniż] osób dzięnlie. *,ejza przysłoviol.vgrosz'
co ma różnencgaty\ł,ne
konsekwenUstawao spółd7ie]niach
111ic. dzielni.
cje' Uzyskanie odrębnej[.łasności szkaniowychrv brzmieniunadanym W naslej społecznościbędzie to
następuJe
\'yłącznięna wniosekzain. nowęlizacjązc7qwca bI' budzi \\.ąr pra\Ydziware\\olucja.
teresowanęj
osob)'jest prart'ema nic piilrościco do zgodności
f konstytu Dotychozas na zebrania grup czlonobo$.ivkiem. decy7jęDoŹna Zmie- cja"ponodujeliczne problemyinter- kowskich pŹychodzilo 50 .70 osób,
czaŚem jeszcfe nmiej' Zebrania,
nić, byle z poszanowaniemzasad' prelacyjne.
Z pra\łado przeniesieniawłasności
B dr bąfą o sińskd.om el an szczcgólnie Il gtLpy' mialy ',zł4 sła-

Walnę
Zgromadzeme
w mreJsce
ZPCz
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wę,, jako fbl kzykliwe, zdomiW ramachtegoprogramuw tym rcku
nowane plzez iudfi' którzy zamiast
wykonaliśmy
międzyinn}łni:
merytorycznej dyslusji o finansach
. rcmont opaski-chodnikaz kostki
spółdzięIni,planachremontowych,
granitowej od tyfu budynku przy ul.
trudnościach
w rcalizac,jitych plaIGtowickiej2-22,przy okazjiwykonów przedkładały'
mówiąc dosadnującjednocfeśnje
izolacjępionową
nie, fwykłąawanturę.Ludzie starsi,
ścianfladamentowych;
zadowolęniz Ącia w małejSpóŁ
Mła kolejnyrck działalności . remontnawierzchniz kostki graddzielni a nie w anonimowychbloko- SM KśiężeMałe. w ramach tego- towej sięgaczychodnikowychpżed
wiskach,nie przychodzili na zebra rocfnego planu rcmontów i w mmach budynkami pży ul' Chożowskiej
nia. Dla zobrazowaniatego o czym bieżącęjkonserwacjiwykonanona- 36 i 38 oraz ohodnikaprzy śoianie
piszę przedstawiampodsumowania stępujące
zadania:
srczytowej budynku przy ul. Choz czefwce2001;
. aealizowano drugi etap wymiany rzowskiej38;
. w zębrarliuI glupy wzięłoudział16 pionówwody zimnej'ciepłeji cyrku- . wykonanonowąnawierzchnię
szuoŚób
lacji w budynkachprzy ul. Siewier- trowąprzy budyn]Gchna ul' Katowi. w zebraniu II g py wzięłoudział skiE 7.11 i ul. Gogolińskiej
ckiej 5-25 i ul. Chorzowskiej14,38
7-11;
25 osób'
. wymieniono poziomy instalacji (wokól tzw. placu integracyjnego)
ZebranicII gupy jest od lat rdomi- wodyciepłeji cyrkulacjiw piwnicach onz pŻy boisl..u wzdłuż budynku
nowaneprzez niewielkągrupęosób, btd}l]ków przy ul. Siewierskiej3-1l pźy u].Katowickiej27-45;
które mająswój sposóbwidzeniaĄ. l\J/Iównano tęren oBf wykonano
i ul' Gogolińskiej1.l1;
- w ich mniemaniu . wykonano grmtownę remontypo- nowąnawierzcblię na placu parkingospółdfielczego
\.,!
jedynie stuszny. Zamiast dyskuto- krycia dachowegona częścibudyn. lłyn przy ul' TarnogóNkej l (przed
waó nad spnwozdaniemZarz4du i ku Fzy u]. Opolskiej91, 89 i 85, na plf ychodniąlekarzarodzimego);
finansowym,dyskutująz wyrokami częścibudynl.uprzy ul. Chorzowskiej . uzupełniononawieżchnię
szutlową
saSowymi w przegranych sprawach 1,3, a w budlrku przy ul. Chorzow- na piacu parkingow}mprzed nową
plzęciwko Spółdzielnj' Zaklócany skiej14'26pracesąnaukończeniu;
aptekąnaul' Tamogórskiej1;
jęstrównięźtok zebmniazabieraniem . zakończonowymianę podpiono- . wykonanoremontcokołówna ściagłosunie na tenat,demoństracyjnym wych zawolów regulacyjnych na nie szczytowej i od frontu budyrku
wychodzeniem
z zebrania'osobały. insialacji centualnegoogrzewania w przy ul. Chorzonskiej 36 i 38 (wraz
chodząca,,prosiła''
o zaprctokotowa. tzw. stallch zasobach;
z wykonaniemizolacjipionowejścian
nie,Źewc wsfystkichkolejnychgło- . plowadzonesą prace w ramach fundarnentowych);
sowaniach'jestpżeciw','Zaołlęcam których wymienione zostanąwszyst- . na ukończeniujestprzebudowafe.
do zapoavaia się z całym plotoko- kię zawory stare8otypu na instalacji vnętżnych schodów wejściowych
(i nie tylko)zebrania gazowej,aw szczególności
łemf ostatniego
zawory od frontu bud)nlo przy ul. Karowi
dostępnym
w siedzibiespóldzielni' ' przy gazomierzachi przy kuchenkach ckiej48.
Podsumowując
to, co napisałam
Do końcabieżącego
rokumamyjeszdotychczas:
wszyscypo]vińniśmy
sow bieżąc}m
rol:urozpoczęli- czę zam]ar:
. Zda.spla\Ąęz teqo.żenoua usta- śmyrealifacjęzadańw ramachktó- . wymienió dŹwi wejściowe
do brrYa - aooraczy nle - aa1enam więcej rych sukcesywnieprowadzonębędą d1t'ków przy ul. Siewierskiej3-11
uprawni9ń,a]eteżczyni nasbardziej prace na tzw. tercnachze\\,nętrznych i ul. Gogolińskiej
1-1l'
odpowiedzialnymi
za łcie spółdfie]- związane z pielę8nacją i utrzyma- .wymienić wrotagarażowe
w zespocze. Wszystkie uchwaty istotnedla niem terenów zię]onych,poprawą le garażowym
przyu].Katowickiejna
mieszkańców(zamiastZPCZ) będzie stanu techniczneBochodników, dróg wysokości
nr 45.
podejmować Walne Zgromadenie' i dojafdów we$nętraych' poprawy
BogLlsldwRusiniak
Musimy uadbaćo to, żeby więcej wystroju elewacji budyntów
Wrocłdv listopad 2007 r
]udzibra]}o
udziałw życiu,,zebraniowym,,. Powi]rni w nim brać udział
ludzie,którzy lubiąswoje]niejscęna
ziemi, czyli na KsiężuMał}m,a nie
tylko ci kórzy walkę ue Spółdzielnią
lznali za swojąmisję'
Gdyby to nie byłytakiewaznedla
wszystkich sprawy' możm by zacytowaćsłowaze znanejkomediil''sąd
sądem'ale spmwiedliwość
musi być
po naszejstronie",
Ewa Mąrkowską

REMONTY
WYKONANE
W 2007r.
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MałaMoskwa
od sięrpniaaz do paździemika,
l Dziękuję bardzo za miłesłowaw
MĘ Zarządzie!
z pfze,a^,ami'Księże Małe w scenoimieniu dwuosobowegoZalządu.
W tut.Osiedlumieszkampografii z lat 60 zamięniałosię w Leg'
Z puykrościązawiadamian, żę
nię' miastozwanepfzęzRosjanMałą nad50la! więcnoszęw sercujegohi- Spółdzielnianie posiadaw fapasie
stonę,jego upadki oraz wzlory. Mam
MoskwŁ
Źadnej ławki, (1óIą mogłaby zaraz
Było to t.ochę uciąż]iwe,zwłaszcfa ska]ęporównawczą
rrmięściówe wskazanym miejscu.
Aktualnie los nam sprzyja. Dbałość
gdy zdjęcia były kręcone nocą lub
planach na przyszły rck możemy
inllmstlukturę,rcmonty' drzwi wej- w
o
gdy nie możnabyło zaparkowaćpod
przewidziećuporządkowanieczęści
domemsamochodu,ale i fasqnrujące' ściowedo klatek, klatki schodowe, miejscwypocz}.nkowych
w ciąguuli.
Położeniemojego mieszkania (róg sklepy, poczta, usfugi, godziwa wy- cy IGtowickięj,międzyinnymiptycz}łtszówiĘ. rózne ,,inności',
ChoŹowskiej i Katowckiej) spŹyjało sokość
jęciu modelutawki,stolikai sposobu
obserwacjom'Mogłamoglądaćsceny stwarzajądla nas atmosfelęgodnego zagospodarowania
tychmiejscw chafilmowe kęcone ze wszystkich hzech źrycia.
rakterze modemistycznegoosiedla.
PoniewaŹjednak nie ma rół bęz
ston,na które $'Ychodząokna moje(Ptyzna Pani, żeławki,l(tóIemamy
w imieniu swoim
go mieszkania.Biegającyradzięccy ko]ców, \^,ystępuję
są wyJątkowopaskudnei raczejnieŹonierze, charakterystycznewojsko- olaz nnych emel}'tów z niżej przed- wygodne).Proszę o cieĘ]iwośćdo
o: ponownezainsta
we samochody,elementyscenogra- stawionąprośbą
przyszłegorcku'
lowanie
pod
ławki
topolą u Zbieguu].
lii, zwłaszczaplopagaldowe plakaty
w sprawie,,edukacjibabć''może7.- .
pisanecyrylicąpŹypominaĘ epokę, Katowickiej i Chorzowskiej (od q'łu chciałabyPani wystąpićz apelemw\e/
APTEKI), którąplzed 2.3 tarypżeniektóra minęlaspmwiew Gazeciespółdzie]ni
Mieszscenaliusz ilmu oparty został na siononauliczkęmiędzydawnąpoczą kaniowej Księże Małe, kórą mamy
książcewojciecha Kondusza,'Mała a biurami zarządu'Użędujący teraz famiarwydaćw najbiiższ}m
czasie.
Moskwa". (Bardzo ciekawe spotka- na niej panowię pijaczkowie i panie
nie Z autoremodbyłosię we wrześniu płacuki prezentująnam zachowania 5.10.2007Z serdecznymi
pozdrowiei odzywki rodemz bruku i meliny.
w naszejlokalnejbibliotece.)
ntamr
WywieszenieDa tablicach SM
Pewneniedogodności
były,ale minęPrezes Z]rządu
prośby
do tych babć,które, wspiera.
Ę a obftz nasfegoosied]apozostanie jąc
B arbąra os ińska. omelan
swe wnuczętadatkamina piwo
na taśmie
fi]moweji z tęgomożnasię
papierosy'
i
wówczasgdymiejsceich
ty]ko cieszyć'i niecielpliwieczękaó
jest w szkolelub w domu,dokładają SALONIK FRYZJERSK]
na Bremleręnlmu'
Michalina Cię;slikowska Kl małcka swe kamyczki do ich demoralizacji.
,,BARBARA"
Dziatki te' choćnie]iczne,lecz hałaul.Katowicka23
ś]iwei nie$zecae, prefentującswe
Od Redakcji:
blaki wychowawcze, utrudniająnam Infonnujemy, że $'Ycbodząc napŹę.
na
Fi]m tereniesM KM byłkręcony spokojneżyciei dajązłeświadectwo ciw Pństwa oczękiwaniom,zatrudniliśmydodatkowypersone].Moż. -.
za zgodąZarządn.spółdzielniauzy- o mieszkańcach
osiędla.
Śkałaza to wynaglodzenie, które za06'09'2007Z szacunken pozostdję u nas również zadbać o swoje p\'/
przychody
manicure,żesiliło
spółdzielni.
mgr WatxdaGizela Le\)icka znokcie,proponujemy:
lowanie,tipsy.
Twoja kamacjanie Zadawalacię?!
Zapraszamyna solarium.
Szczegółowe
informacje
i rezerwacja
pod nr 071 342 17 22
Serdecznie zapnszamy naszych stałychklienlów orazbędzicnamba fo
miłopowitaćnowych'

I W pazdziemikowych wyborach
do sejm[ i senatuna Księzu Małyn
rr'ygała Plat|orma obyrvatelska
zdob}$'ajac73%głosów.
wydanaza pomocąsM KsięŹeMałe'
''cazeta',została
komitet redakcyjny:Michalina cieślikowskaKulmatycka, zofia Dillenius, JoannaGrześkowiak'
opracowaregrafiĆzne:
MichalinaCieślikowska.KulmaĄjcka,
numer złożonydo druku 21 listopada2007 r
GAZETA SM "KslĘŻE MAŁE", NR 35' 2007

