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APEL
spółdzielni możesię z nifii zapoznać Zgodniez obowiązującąobecnje
ustamieszkaniowych
Co IokL|Zachęcamy
Państwa i przyjśćna zebranie z konkrelnymi wą o spółdzie1niach
możnabyćczłonkięm
RN przezdwic
do udziah w WalnymZgromadzcniu wnioskami i pyta.iarni.
(liczone
między kolejne kadcncje
od chwili
czlonków spóldzielni'Z roku na rok w tym roku rozmawialiśmy
w zebraniachtych uczęstniczyco- innymi o telromodemizacjibudyn- wejściaw życienowelizacjiustawy,
raz rrrlie.josób-W nasfej spółdzielni ków. na jakich warunkachmogłaby czyli ad 2007 roku).Co to oznacza
uprawnionychdo udziałuw Walnym być przeprowadzona'jakie kosŹy o l a n a s . f , e \ \ ' r u 4 r o [ ' u o l | e p r a N o
RadyNadkaidy z nas i czy sięniezmieni ze..sta|ęj''
Zgromadzeniujest około850 osób' musiałbyponieść
staćna takiein- forcZejbędąmogł]kand-vdować
tyL
tymczasemna czerwcowyrnzebranirl w ogó1espółdfie]nię
równieżo ko 2 osoby'Pozostałe
10trucbabędfie
wydanofaledwic 54 mandaĘ'.szko- węstycje'Dyskutowaliśmy
szczególniepalącymproblemie,czy- wyłonićspośród
członkóu.spółdzieJ.
da,żejestich tak mało'
54 osoby chcialy dowiedzieć się, 1i o budowienowychśnietnikówi o ni obecnychna WalnymZgromadre
jaka jest kondycjaspółdzie]nii jakie problemach
z ich usytuowaniem.
lnne niu' Mem nadzieję,żedo tego czasrr
poruszone
przez
przyztłyczaimy
plany
osoby
spółdziel.
sięjużdo m}ili.żciY
na
następny
rok.
54
członkólv
są
jak
podzię]imy
o tym,
nikwęstieto regulacjasieciCo' moż n J s z ] m \ ł s p o I n y ] n| n l e l c s ] e] e s l . a D )
zdęcydowały
bilansowąidojakiej mak- liwośćmontowania]icznikówciepła, jak najwięcejosób ucfestniczyłow
nadwyż,kę
symalnej wysokościmoże Zefzą|l wymiana bmm w poszcuególnych Walnym Zgromadzeniu,intęręsowaremon|ydróg ło się problemaminaszc.jspółdziclni
SMKM zaciągnąćhedyt, gdyby po- kiatkachschodonrych,
jawiłasiętakakonieczność'
$' jej
54 osoby i chodnikó$',spmwabezpieczęństwa i chciałoaktywnieuczestniczyć
na tercnieosiedla.
życiu'l żebędziemymieliz kogou'y.
wybmłynowąRadęNadzorczą'
czemu slużyWalnę Zglomadzenie? spofo uwagi, na prośbęzębranych, bmćnowąRadęNadzorczą
takŹe omó*,icniu kon.
Przedewszystkimma charaktęrspra- poświęoono
jakie
możemieć*,pro*,a. sk}łd noBcj Rady Nadzorczejl
wozdawczy.Prezesspółdzielniin1br- sekwęncji'
działaniach dzcnie planowychzmian w usta$'ie 1.Maria Bułhakowska
muje o najważniejszych
pźcz Zarżądw cią- o spóldzie|niachmieszkanio\rych,
z 2. BeataCiemicwska
podęjmowanych
to,
że
spółgu ostatnich12 miesięcy,o sytuacji którychnajwaŹniejsząjest
3. Mariusz Czekała
jako
zastępcapżewodniczącego
RN
takic stopniowomogą
spółdzielni liczbiecfłoŃów,prze. dzielnie
za]e- być pozbawianemajątku'a poszcze- 4. Maręk Ga]ecki
kształceniach
własnościowych,
głościach
w opłatachczynszowych' gć'ne budynki mogą micć poważne 5' JoannaGrzęśkowiak-stepowicz
z prowadzęniem
rcnontów
regu- trudności
sekretaŹRN
stanięńająlkow}mspółdzielni,
6' Urszu]aJędrzelolvska
]acjach aszych miesięcznychopłat' i pracmodemizacyjnych.
komisjicZM
Głównaksięgowamówi o kondycji Jak widać,są to problemydotyczącę pŹewodnicząca
przedstawia
{'szystkich,
tak
warine
7.
Barbara
Kra\vczyk
nas
dlatego
ńnansowej spółdziclni'
przewodnicząca
komisjispołecznotzw wskazniki płynnościfinansowej jest' abyjak najwięcejosób przychoto onepozwalająocenić,czy s}'tua dziłona Walnezgromadzenia'
8. Zbignien Kulewicz
dobraczy nie' czy
cja spółdzie1nijest
grożąnań powa]inektopoty' czy moNOWA RADA NADZORCZA
9. Ewa Malkowska
przewodnicfącaRN
I jeszczejedna infonnacjażemybyćspokojni'
\łT' 10.Alicja MaNZałek
Wa]neZgromedzenie
oczywiście,same sprawozdaniaf tęgorocznę
definiciinie nalężądo porywających blałonowąRadęNadzorcząZgodnię 11.Monika Wadas
- to nię powieść,
którą czyta się Z zę stafutęmnaszejspółdzielni,Rada 12' E]żbietawowrzeczka
przewodniczala komisji ckonowypiekani na twarzy.Ale to ważne nusi liczyć 12 członkó\v-w wybo
'. ' miczno-rewizyjnęj
dokuńenty,z których moŹnasię do- rach do nowejRedy kandydo$'ało
jest ]2 osób, z czego ]0 to czlonkowię
wicdzieć,czy naszaspółdzie1nia
Na zakończeniechciałabym
Dlategowańo ich RN popżedniej kadencji. Wyboly
dobrzefarządzana.
któŹy
fomalnościłPrzykre podziękowaćtym *,sfystki11l'
wysłuchać.l podyskutowaćna ich byływłaściwie
temat,poniewaŹi na to jęst miejsce jestto.ż.9nie ma chętnychdo pracyw 4 czerwca 2011 r uczestuiczyliw
na walnym Zgromadzęniu.Zawszę organie'którcgozadaniemjęst pilno- Walnyn Zgromadzeniu.wieŹę, że
przed WZ w siedzibie spółdzięlni wa:r'ie,czy zafz.ąd właściwiewyko- za rok będzienasznacznie\lięcejwyłożonesą materiały,które będą nujeswojeobowiązkii czy należycie
Jo a nna c rze śkou ia k.St epowicz
przedmiotenobmd' Każdy cz]łonęk dba o intefcsyczłonkó$ spółdzie]ni'
E Ą Ł E . N R 4 6 '2 0 | 1
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pamiętaó
o czym powinniśmy
Spółdzielnia Mieszkaniowa stą)iłoroziiczeniefużyciawody po tenz musząlokatoży.- Prosfę Pańduiala na podstawieobowiązDjącego raz pierwszywg nowegoregulaminu. stwa Spółdzielniato MY odkądjest
plawa'oprócz tego każdaspółdziel- Ańyku]y natęmatdopłalza Co i roz' to Spółdzielnia
KsiężęMałe.cuyli na
nia ma własnystatuti regu]aminy' ]iczęniawody na kolejnychstronach. pewnood 1995r. nie dostajeonaznidla
Poniżejdokumenrynajwaznie.jsze
Chciałabym przypomnieć kąd żadnych pieniędzy.
wszystkichopłat,czyli w efekciedla parę,,prawdoczy.lvistych,',
o których . W feńvoŹe dyskusjiustysfałam,że
naszegopońfe]a.
nie zawszepamiętamy'
Rada Naduorczajestod tegoieby bro- spółdzielniato MY
1. Statut
nić członków społdzielniprzed wzrogospodarki
2. Regulamin kosz.ów
Spółdzielnianie dostajeŹadnych stem oplat. Nie bardzo rozul1riem:
i ustalania pieniędzy'znikąd'
zasobamimieszkaniowymi
namy namawiać Zarząd aby spółSpó|dzielnianie ma wpływuna clzie1nia
nie$aciłarachunków?
opłatza użylvanjęlokali w SMKM
podzialu
Regulamin
obowiązceny
1m.
wody
anj
tęż
na
cenę
lcJ
Dopłaty
wywotującetyle emocji od3.
ków międzySMKM a uź}'tkowników energii cieplnej.
noŚiłysię do roku2010-Właśnie
tęgo
]okali w pżedmiocie technicznego - Jako użytkownicymamy wp\.w na roku doĘczyło ostatnieWalnę Zgrc.
i ńnansowania
konserwa- oszczędzanie
ufuzymania
wody i energii.
maduenie' wzięły w nim udział 54
cji, rcmontówi modemizacjibudyn- - Telemyzielonesąwłasnościąwspól-osoby' Ze sprawozdaniem,
wyłoŹo.
ków (nieruchomości')
SMKM
nym w spółdzielni2 tygodnieprzed
.
zapoznały
siędwieosoby'
. Regulamin kosztówfużyciawody - Nie zawszesprawa,któm wydaję zebranięm,
jest rzeczy.
Yodprouadzanra sciekowr\ lokalach się łatwado załatwienia
prosta.Jęsteśmy
Spółdfielni Mieszkaniowej lśięże wjście
wpisanidoIe
PYTANIA
jestru
Małe
zabytkówi każde',grzebnięcie''
Dlaczego nie interesujenas
5. Regulamin rozliczania kosŹów w ziemi wymagap]anów,zezwoleń. Ącie spóldzielcze w ci€ u loku?
dostawyenergiicieplnejj dokonywa- uzgodnieńitp. i pżede wszystkim Dlaczegonie zadajemyw ciaguroku
pytań'] Do kazdego rcz|iczenia z
niarozliczęń z uĄtkownikamiloka]i pieniędzy'
'
za cęntralneogrzewanieipodgrzanie
KaŹda nieruchomość(budynki mieszkańcamidołączonajest inforwody
mieszkalnei garaże)rozliczanajest macjaza co płacimy.Dlaczegozanin,r
Na podstawietych regula- oddzielnie.Wszystkieprace remon- spokojniewyjaśnimyczego dotyczą
minów są usta1aneza1iczki czy1i Izw. towe mogą być fl11ansowane
rylko w dopłatypielwsząreakcjąjestnie za.
cz1tlsz,który płacimyco miesiąc.Po ramachfunduszuremontowegodanej płacę?Każdeniepłacenie
rachuntów
powoduje powstawanie zaległości
zakończeniuroku, sporządzeniubi- nięruchomości.
lansu i przyjęciu sprawozdaniafinani naliczal e odsetek.Chyba nie o to
sowegoprzez Walne Zgromadzenie
DYSKUSJA
chodzi.
roz1iczenię
z mięszkańcami. Na koniecchciałabym
następuję
się odnieść
do
w tym roku dopłacaliśmy
za energię głosów,które do mniedotarły:
Evą Mdrkowska
.
ciep]nązakupionąw 2010t oraznaDo tej pory płaciła
spółdzielnia,a
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ROZLICZENIE

WODY

W |ipcu br' otr7ymaliśmy a suma.odcfytów wodomierzy loktor\rszyscy rozlicreniewody pihcj za skich' Różnicą. któla $ynika f |}ch
2010 rok' wokół tcgo rcz]iczenia odcrytów' obciążasię lokalolów blobyly iicznc konkowersje.
ku propofcionalnie do zużycia lvocly
Zasady rczliczania wody sa w ich micsrkaniach.
naslępuiącc:
w starych zasobach każdaklatka
W Spóldzie]ni obo$'iąZuje
ma wodomierzg]ówny.który micLy ..Regu]aminrozlicfenia kosftó , ZLLi]ość
$ody wpbĄvającej
do tej klaiki' życia \łody i o.lprowadzaniłście\Vodonicrz jes| obsługiwanypl7ez kó\\'".' Rcgulamin jęSt dostępny w
MPWiK (odczyty.legalizacja,$T
siedribie SMT<M.
mianaJ'Na podstewiesurnyodcZytów WodonieLe indywidualnę i glówne
rlodomierzy głównychSpółdziehia po\\.jnnybyć odczytyu'anew tyll sa
p.IaciZa\YodęZużytąa caIyn osied- mym cfasie' olrzyma się \\'tcdyżcl0' oplatysąWnoszone
do MP\\riK. czy\łisty oblaz poboru wody i elvenposiadaswój indy- tuahleniepraw]dlowości
KaŹdemies7kanię
są }anviejsze
widualny\l,odomiclz'k|óry tvykazu- do t'yclrrrryccnia' B]wają lokatorzy.
je i]ość
u'ody fuzytej w ty1nlokalu' któ|z}' \\,'pro1adająfaklócenia n'e
suma odczytów rych wodomierf) pr7ekazując rv odport'iedninrczasie
da.jeobfaz poboruwod) pLez loka- odcfytu swojego licznika' Są xiwnieŹ
gdybyróżnica tac}'.któr7y uniernożliwiaia.pracow
torów.Idęałemb}łob}..
międzyodczytamiwodomicŹygłó\Ą'- nikowi Spółdzielni dos|ępdo \ł.odo.
nych i loka|orskichwynosiła7ero' nlicrza i dokonania odc7ytu.
Niestety to jest niemoż]i\ł'e.
\\iodo
U\łAcA
lnie|7e\ł' loka]achmięszka]nychsą Na n1ocy w/w Regulamjnu i\g Ś 4
n'rniej precyzyjne od \lodonicży rv plzypadku dwukotnego nie pżegłównych'PrzyjętoZanormędopusz- kazania \łskezari licznika lub unieczalną różnicę\\' odcz}tachwodo mozliwienia dokonanla odcz)$.
+ 5%' Spółdzielnia zastosujc !9Z4{Iqj!3
mierzygłównychi lokatorskich
Wszystkie odzyty\ł.graniachbłędu oDł.ltcrycfJłlową nalic7aną7godnie
(! 5%)sąprzyJęte
za \ł']aściwezś]'Lrst'7'l . dla \łodyzimnej j s].
w nowych zasobach \łodomież ust'7'2 - dla u'ody ciepłej'opłata ry'
głó\łnyobs.Iuguje
więcej njż icdną czałt(xvadla wody zinncj to koszl l0
klatkęschodowa.'
alc fasadaIoZlicZeń mr wody na każdąosobęfanieszkeła.
jęst identycfna'C]opół roku lokato w lokalu 7a kaŻdy niesias; czy]i 76
fzy sa.rczliczanjzc zuŻyciawolly na 7,łrazy ilośćosób- Np. iv lokalu Za.
podsta\rieindywidua]nych
\łodomie. mieszkalym przez 3 osoby wYniesie
ży 4ajdujQcychsię \\.lnieszkaniach. 228 zl na miesiąc. DotychĆzas taka
opróoz tego każdyblok. czyli nie. opłata nic została zastosowana' a]e
jest roz]iczanyoddziel mieszkańcy, którzy nie udostępnili
ruchomość,
nie r wody rakupionejwyucronejZ swoich liczników rv czernvcu i nie
różnicymiędzy sumąodczytówwo
udostcpnią licznika na koniec gruddomierryg]ó\\'n],ch
w l.latkachbloku niE musza się z tvm liczyć.
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wAŻNE
wyciąg z Regu|aminu kosztów
zużycia wody i odplowadzaDia
ściękóww lokalachS MKM:
. .1
$ 1 ,u s t 7
..''. Spółdzielniazastosujęopłatę ryczałtowąza zl|życie ziIlt1\ęj
wody i odprowadzanieścieków
obliczoną d]a każdej osoby zamieszkującejw iokalu mieszka1nym wg wzoru:
1 0 [ m 3 ] x C z w l z ł l mr ] = R z w
|zł]'gdzie:
10 mr ilośćm3 wodyzimnej
pŹyjęta do wyliczenia ryczahu
na j edt1ąosobę
Czw - cenazimnei wodv i odorr.
wadzania ściekó; \Ą,gaktualnĘ
taryfy z MPWiK
R zw - r.vrysokość
opłatyryczahowej za znirycie zllr'r'ej wody i odprowadzanięściekówwyliczona
najednąosobę,na rniesiąc
$1,ust.7.2
'.. Spółdziehiazastosu,ję
opłatę ryczałtowąza podgrzaniewody
obliczoną dla kazdej osoby zamieszkującej w lokalu mięszka1nym wg wzom:
5 [m r] x Cpw lzłlm 3] = R crł
|złl,gdzle:
5m3 ilośćm 3podgrzanejwody
Fzyjęta do wyliczenia ryczattu
najędnąoSobę
Cpw - cenapodgrzanejj wody \,łŹaktualnej stawki ustalonej przez
Spółdzielnię
R zw - wysokośćopłatyryczahowej za podgrzaniewody wyliczona najednąosobę.na miesiąc
inż' Urs:ulu Jedrzejovska

,,DrogieciepŁo,,

Dział tęchnicznyprcwadzi co foku
prace związane z naprawą konserdziałaniasiewacjąi usprawnianiem
ci cieptowniczej' Inwestujemynaszę
w pieniądzew wymianęwyęksp]oatocfyn. ję to naiycbmiastodzwierciedlenie
o q/m,żew wysokośÓ
szu wnoszoDęgoco miesiQcwlicza' rachuŃach za energięcieplną spół- wanego systemu dystrybucji ciepła
tzw.pogo- na osiedlu, a w ramach firnduszu
ne są zaliczki (o stałęjwysokości) dzielniama zainstalowaną
wymieniamystolarkę
wyłącza spółdzielczego
który
czyli
automat,
d}'nkę,
na opłacenięzalupionego .,ciępła''
jeśii
nas inwestycjew
powlelTza
w
czekają
okienną
temperatura
wszyscywiemy' wiemy Iównież,że pompy
powie, że możKtoś
płaconezaliczki sąjedynieplognoza. zimięjestwyższaniż13.C' a W lecie węzełcieplny.
po za- nyższaniż 8oc. Ma to dużywpływ na więceji lepiej.t pewnieJak zwyopłati żerozliczenienastępuje
i po na zużycieenergiicieplnejrv sezonre kle przy okazji głoszeniatego typu
mknięciuokresuroz]iczeniowego
tzn' w maju' ĆZelwcu stwierdzeń ma rację. Nie znfenia to
''Walnym''.Fak, że plognozy mogą przejścio\łYm,
pogo- jednak faktu, żę ZA ZAKUPIoNE
Niestetywłączenlę
różnićsię od rzeczywistegozużycra i wrześniu.
dyŃi w tych okesach powoduje,że clEPŁo TRZEBA ZAPŁAclc.
na pewnonikogonie dziwi.
Analizując pracę innych mu
Mając powyższąwiedzę nie w dzialętechnicznymurywająsię leprzy
okazjizadećsobiepytanie
'jest nam zimno, simy
do końca rozumiemskądwśródnie. lęfonyz żądaniami
których z Nas bierze się przekonanie, płacimyza to żebymieć ciepło',.Za czy i my nie mamy źadnegowpływu
że z tą dopłatądo ciepłychka]oryfę- ciepłokupioneiv 20l0 r spółdzię]nia na ilośćzużylejenergiicieplnej?
Może walto ptfy tej okazji
w tęminie. PotemZgodnie
okresulozlicze- zapłaciła
rów z poprzędniego
z Ręgulaminemrozliczaniakosztów zwrócić uwagęna kilka istotnychele.
niowęgojestcośnie tak'?
Cfyż}y fakt, żenie kupujemy dostawyeneĘii cięplneji dokon)nva- nentów oszczędnegogospodalowania
Vi
ciepłasami' w okienku, przerywałw da rozliczeń z u:btkownikami lokali, ciepłem.Czy pamiętamyo możliwood maja2004r, na- ściregulowania tempelahrly kalory
nas więź, którcj doświadczamyza- który obowiązuje
jak co roku,rozticzenie'Ty]e ferów? czy pamiętamyo kótkim, a]e
wsze gdy kupujemycośw sklepie. stąpiło,
intens)'wnlm wietrzeniu naszych
punkcie usługowym, czyli zakup w skócie o rozliczęniach.
ma
poziom
opłat
naszyĆh
mieszkań, zamykaniu okien na klaiNa
ńwna się zapłata?A możefakt, źe
nakach. odsłonięciukaloryferów,itp.?
zgodbiez metra- również wpływ stan techniczny
dzielimy należność
Matek Galecki
żemnaszychmieszkańbudzi w nas szej wewnętrznejsieci przesyłowej.
czy płacimyza swoje?
wąipliwość
]stotnię mamy pomiędzy
sobą(platnikiem)a sprzedawcą,ńImą
FoRTUM, jeszczepośrednikaZASPoŁRZĄD, PRACowNIKow
DZIELNI. Powierzamyim swojePieniądze' pokładamyw nich zaufanie,
Źe solidnie i uczcjwie rczliczą nas
ze spŹedawcą w naszej spółdzie]plł sprawamilozliczęniazajmująsię
\fracownicy działów:technicznęgoi
Przyjrzyjmy się zatem
księgowości.
temuprocesowl.
Najpierw Dział Techniczny
pżeprowadfakalkulację.Bięrze się
pod uwagęilośćciepłazakupionąw
poprzednimsezonie,długoterminową
prognozępogody omz, na.jwaŹniejsze,cenę1 kilodżula0ednostkaenelgii cieplnej).Fima FORTIIM tylko
sygnalizuje,żew następnymsezonie
planowanajest podwyżka.obecna
dopłataw}nika z tozliczęr,ia za rok
f0l0, czy1j za energięL.upionąod
stycznia do 3 czeńłca (ostatni dzień
do 3l
gzania w 2010)i od września
gnrdnia' obe.jmuje to częśćsezonu
zimowego 2009/10i częśćsezonll
2010/t1.Byty todwiekolejneoshzel
szezimy po kilku lagodnychZnajduGAZETASM "KsIĘzE MAŁE", NR 4ó' 20]l
|,j) eh1onlav.a,'' .ho|lnik pż! nl, (hażo||lkiej'
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ROBOTY REMONTOWE
w 2011r.

Jużod kilku lat każdybudynek w naszą'Spółdzielnirozlicuany
jest oddzie]nie.Posiadawięc s*,oję
środkifunduszuren,rontowlgo'
Pracę
planowane
poszczeremonrcwę
na
gó]nych budynkachi garazach sąuza.
leżnioneod wie]kości
tegofllnduszu.
W ramachtegorocznego
planulemonprace:
tów wykonanonastępujące

murowane, zadaszone, z estetycfl]ą lizacyjnych-Iństalacjakanalifncyjna

e]ęwacjąi bramkami zamykan5mi poza budynkiemnalezydo MPWiK,
na ]ducf. Pierwszedwa śnietnikisą dlategoteżwszystkiete pracęZostajuż $ykonywanena zaplęczuul' Ka. ły wykonanei s1inansowane
przezto
towickiej2-22. Kolejne cŹęry będą pżedsiębio|stwo.
budowanew następnych]atach.BuPodzicmne ścianyi fllndajest Z mel1tyzostałyosuszonei zabezpie.
do.\ł'a
śmiehikówńnansowana
dochodówspółdzielniz działalnościczonęprzedwilgocia.obecnje stopgospodarczej,głó\mie z dochoduz nie są \\''produkcjii w najbliższyrr
wynajmu lokali użytkowych'Doty. czasie Zostanązamontolvanę.
Koszt
RoBoTY DEK-ĄRSKIE
cfy io Ę']ko cfłonków spółdzielni. budońT Schodów,oprócz robót inW roku 2011 byly kontynu Mieszkańcy nie będącyczłonkami, stalacyjnychsfinalizowanzchpuez
owanerobotydekarskię,które objęły zgodnie ze statutem'będą musie MPWjK, zostaniepokr)'tyz lunduszu
kolejnepartiebudynkówremonlowa- li Ucfeslniczyćw kosztachbudowy. remontoircgo budynku.
nych w poprzednimroku. Roboty te Jednocześnie
irlformuję,żęwszystkie
nie były doraźnąnaprawąpęknięći dodatkoweloboty budowlane,któ
ROBOTY BRUKARSKIE
i uszkodzeńpapy' ale obejmowały re wynikaĘ Z pomy]łki
wykonawcy,
*rJ.,ut uliq Chorzo$ske
całkowitąlvymianępokryciadacho- były przez niego uykonane na włas .l 4_- )-^
w zosral \\]Konan] chollnrK z
w.-go po uprzednim sprawdzeniu, ny koszt.Spółdzielnianie poniostaZ kostkigranitowęj'Chodnik|enzostal
uzupe'łnicniu
i zaimpregnowanirr
de- tego powodużadnychdodatkowych w całości
sńnansowanyprzez Cmisek połaciowych'Dokonanotcz wy. obciążeń
ńnansowych.
nę Wrocław Brukarue wykonllasy
miany obróbekb]acharskich,
chodnikpobieraliWodęz hydrantów'
rynien.
rur spuslowychi naprawypodbitek
SCHODY
woda \ł hydnntech nie jest wodą
okapowyclr.PŹy okezji uporządko
przy ul. KATOWICKIEJ
pitną nie pżechodziprzezinstalacje
wano anteny dachowe.Tak \rykonaobecnię sł kontlnuowanc \łodociągowe
i \ł'odomięrze
i nie obny remontgwamntujekilkunastolet- roboiybudowlane
pży Zewnęlrznych ciążamieszkańców.
nie użytkowanie
dachubez naprawy' schodachna ulicy Katowickiej.
Wzdfużulicy Cholzorvskiej
Remontyn:rko1ejnyoh
daehachbędą
Zabytkowe schody byĘ rv \\'ykonano
teżpodęjścia
od chodnika
Kontlmuoware.
tak złymstanie,że nle nadawatysię do klatekschodowychnr 1.1-59.
RoboĘ'dekarskiesąfinanso- do 11aprawy.
Koniccznebyłoich wy- Robotyte zostalyzleconei sfinansowane z funduszuremontowegobu bużenie a potem odhvorzenieich wane pżcz Spółdfielnjęz |unduszu
dynku,któregodachjest pokr}.wany. konstrukcji'wszystkie prace muszą remontowego
bloku.
Roboty dekarskiegarażysą finanso- być $Ykonywanew uzgodnieniuz
wanez funduszuremontowego
właś- Korrserwatorem
Zabytków
INNE
garaźu'
ciwego
Po zdemontowaniustopni i
Do lisly prac wykonanyb,
ścianbocmych,ukazałasię przecho lv 20]1 r dochodzirenon! koĄltaNowE ŚMIETNIK1
dzącapod schodami'całkowiciesko rzy pirvnicznych.
wykonanic izolaoji
Realizuje się kilkuletni plan Iodowanarura stanowialaprzyłącfe murów podziemnychi fundamentó.lv
uporządkowaniaśmietnikóWStare kanalifacyjnedo budynku'Na]eżato ga|aży.$Tmlana i montażzawoIów
śmietnikibęd.1sukcespvrliewybu- wykonaćnowe przyłączeolaz dodat CO i innedrobneprace.
źane.a w ich miejsce]ubwg nowej ko\\,oprzęglądi oczyszczeniepozoloka]izacjibędąwykonywanenowc: stałychp|zyłącfyi studzienekkanainż. Ursz1]laJęzfzej a,Nska
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JESZCZE
W SPRAWIE
REMONTOW

przy placu macji w celach sprzęcznych z interc.
wę osłonśmietniko['ych
integracyjnym
o jeclensegment.
selll Spółdzielni'Każdy wniosek jest

Koniec scronu budowlanego
blisko. ejesfcfe tlwająprace budorvlane zaplanowancna 201l r wykań
czane są d\\ie obudowy śmietnikowe
na tereniemiędzy Katowicką a opol.
ską trwa odbudowa szęściuroze.
branych schodów Zewnęffnych przy
Kalowickiej 2-22 i 24-64.
Wykonalvcy robót Z]ecanych
przez spółdzie]nię.a szcfególnie zadań o macznęj wańości' wybierani
są najczęściejw plfetalgu nicograniczonylll' ogłaszanymna st()Ilię inteme|owej i na tab]icachogloszeń na
..)renie Spółdzie1ni.Jak dot-\chczas
chętnychnie bmkowa.Io'w tylll foku
było inaczcj' Zgłosila się tylko jedna
firma do obydt,u zadań' og]loszeniai
dodatkoweposzllkjwania nie dĄ rezultatów, a pracc .ofpoczęiy się póŹ
niej niż zamierza]iśmy.

osŁoNY SMIETN]KoWE

indy1vidualnieocęnjany'
SCHODY
Upuwnienie do szerokiego
odbudowa schodóW Ze- dostępu do informacji w Spółdziel
wnęfu
Znychpży Katowickiejzakrt'a- ni ma Rada Nadzorcza z racji spm
lifikowanychdo ro7biórkize \ł'zglę- wo\łania kontroli i nadzoru nad jej
du ne Zb, stantechniczny.,potknęła duiałalnością
w imieniu jej członkówsię.'na początkuo przylapzakanali- w ce]u $Ykonan]a swoiclr zadń RN
zacyjne.S0Jetnierury karalizacyjne może żądać od Zarządu wszelkich
dochodzące
do budynkurozsypylva. sprawozdań i wyjaśnień'przęg]ądać
ły się luszone łopatąprzy pmcach księgi i dokumenty oraz sprawdzać
rozbiórkowych.
bezpośrcdniostan majątku spółdzjelWykony_vvane
roboty pro- ni' W związku z tym Rada Nadzorcza
wniosków
wadza-do odtworzeniaoryginalnych jesl właściWymadlcsa|c111
prawidłorvości
działań
schodów (koloryst'vkii wia.zń ce- o sp|a\ł'dzenie
gicł' cfcN'onej balwy betonu'skła- Spółd7ielni'
Poza tym: działalnośćspółdu i frakcjikruszyrvana powierzchni
stopnici podestów)'przy uwzględ dzielni mieszkaniowych nie dotyczy
nicniu aktualnych p|zepisów do- 7adań pub]icznych' nie dysponują
tyczącyclr proporcji\\' \łymiarach one majątkiempubliczllyl ani nie replezentują osób, którę dysponują ta
stopniorazporęcf}''
Do dobrania \ł'łaściwego
odcienia kiln majątkiem.nie na]eżądo sektora
banł'ionegona cfeLwono bctollu finansóu' publicznych i nie rca]izują
plc1.abrykatów
potrzebnebyło wy' tych fi nansó$'. In|orrnacjeposiadane
konaniekolejnychbart'nychpróbek. pźcz Spółdziclnienie mają chalakleZakończonojuż przebudo\\,'ę
fllnda' ru pub1icznychw lofumleniu usla\ł'y'
mentó$' schodów;w ffakciewyko'
Spółdzielnie mieszkaniowe
nania w $fJnvómi są prc|abrykaty zgodnie f ań 3 ustawy prawo spó1.
stopni i podestóu''Poręc7eze steli dzielcze są podmiotemprywatnym'

Budowa osłon śmiętnikowych $.brc\ł'pozolomnie okaza.lasię
zadanien banalnym' Różnolodność nierdfe$'neJteż \łykona spęcja]ie, muro- sryczlannDa.
techno]ogii(roboty Źelbeto\ł
Roboty odtwoŻenio\ł.e
1\''ywe. sta]owc. izolac)'jne i wykończe
nio\\.e)'wynaganę. duŹa dokladność magajądoblcgo vykonalvstwai są
' bardziejczasochbnnc.
f
$ykonania i befwfględne Zgodność
plojektem sprawiłylvykona$'cy |obót
pe\\'nckłopoB' Posta\'ione już mlLry
Zaró\lno budowa osłon
.lykonawcanlus]ałtozebnć i \łyko- śmietnikowych,
a szczcgó1nie|ó7budowaścian'jak
Već od nort'a \ł'szystkona wlasny bjórka i po\łtórna
- wzbudzały
po
niektórych
i
odbudowa
schodólv
koszt
uzupe}nieniu
pominięĘchiZolacji.
uajntereso\łanie
miesZkeńcóW
obscI
roboty'
Jcszcze w tym rok |nięs7- \\'ujących
kańcy Kato\'/ickicj 2 22' opolskic.j Wpłynąłwniosekod członkaSpóŁ
dokuncntaci
i
65-89, Chorzowskiej 1 i 3 oraz najem- dzielnio udostępnicnie
k]uczy. lychzadari$ oparciuoprzepisypl.a\va
cy Z Tamogófskiej otrz}-'mają
do informacjipublicznej'
ki do nouych osłon śmietnilrowych' o dostępie
W większyn obickcic. napżeciw ga
DoSTĘP
raży,przelvidziano wydzicloną cZęść
DO INFORMACJI
na sk]adowanie odpadó\\, wie1koga.
CzłonkomSpółdziclniprzy
barytowych. W osłonachbędzie |eż
prawo zapoznawaniaŚię Z
pojemniki
sh9ljc
na
do
segregacji
]Iięjsce
dokumentamiSpółdfieLniw ograniodpadó\\'.
Przy okazji: Zaftall Zieleni czonymzaklesie.Moga.być okaza|e
Micjskiej \ł'yraziłZgodę na budo\Yę np' umowy zał,ieraneprzez SpóŁ
dwócb osłon śmietnikorvych:przy dzie]niępod \'arunkiemjcdnak. że
Chorzowskiej 21 i 49 cojeszcze nie- nie naruszato pra\łosób lrzccichlub
dawno stanowiłoploblcm. Uzyskaii- nie powodu.jeuzasadnionychobaw
śmyńwnież pozwolenie na rozbudo- wykorzystaniapozyskanych in1_or
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DROGA
Remont dlogi pży budyl (L|
ChoŻowska 19 49 (etap I): przy
jęto opracowanicKonccpcji f agospodalovuania|elenunicruchonościprzy
ul. Chorzowskiej19 49. od zaplecza
budynkrr'Koncepcja dobŹc lealifuje
cele: odwodnienia lerenu. komunikacji i postoju pojazdtht.oraz uporząd.
kowania terenu prry budynku. Przewiduję \'ykonanie przyogródków
połoŹonychbcupośrędnio
prfy opasce chodnikolvej. chłonącyoh rvodę
opado\łąf nrl spustowych budynku.
pasa utwaldzoncgo podloŹa do jednokicnrnkot'ego Plfemicszczania się
samochodów osobo\łJchz 1110Źliwością postojtt' i kawęŹnika drogowego
rr'zdtużgranicy działki'
w tym roku ten teren zostałjed}'nie
rtyrównany' Dokunen|acja .jest w
Zedanie powinno być zrealizowanerv 2012 roku jak i budov'a
dlvóoh os]on śrlietnikowych do ob.
slxgi budynLu.
Zdrząd SM KM

W dniu 12 czerwca20ll r które upiek.ly członkinię Klubu Ak'
odbyłsię festyl osiedlowypod ha- tywnegoseniorapży Radzieosiedla
seniork prowasłem''Lato na osiedlu,,Zorganizowa- Księżę.Sympatycznę
Pony przez Radę osiędla KsięŹe.Im dziłyńwnież ]elniąkawiaJenkę.
gościnności
preza odbytasię dzięki
grill i napoje
częstunekuzupełniały:
Spółdzielni Mieszkaniowej Ksjęże pod parasolami.
wystęMałe na boisku spoltowymznajdu- Początekfestynuto tradycyjne
jącymsię międzyul. KatowicĘ i ul' py dzieci z lrzedszko1aNr 57 Mały
chorzowskŁ Lokalizacjaokazałasię Książęi zespofulskierka ze sfkoły
Nr 99.W czasiefestynu
być bardzotrafna,bowiem przest.zeń Podstawowej
i naturalnazieleń sprzyjaływspó]ne- odbywĄ się licme pokazy,kolkul
mu biesiadowariu.
sy i koncerty'Nagrody za udziałw
Festyn rozpocząłsię poczęstunkiem konku$ach uflrndowałaRada osiedla
ch}e- Księże, Spółdzie]niaMięszkaniowa
symboiicznąloomĘwiejskiego
i ogór- KsiężęMałe'lokalni sponsorzyoraz
ba z wybornymsmarowidłe1rl
Podkiem małosohymoraz pieczon}.mi prezesiogródków działkowych.
ziemniakami' Wielu nieszkańców sumowującstwierdzićnależy'żęlrzemiałorównieżokazjędelekiowaćsię ci fcst}'n zorganizowany pżez Radę
wyśmienityn domowym ciastem' osiedla Księżeodbyłsię w atmosfe-
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rze ,,wlbomejzabawy"i sloneczrej
pogody' Z sarysfakcjąobserwowa]iśmydzieci,i.1órez zaanga'Żowaniem
w różnychgrach,konuczęstniczyły
kulsach' tworzyły kolorowe bańki Z
mydła'bawiłysię na f.jeŻdżallii w
i
zaczarowanymzan*u (bezpłal1ie)
z uśmiechem
\łyszukiwałycukietki
Spadając€',z nieba,''wielkim zaintercsowaniemciesfył się pokaz sztuk
walki Szkolnego Klubu Karate KYOKUSHINKAY oftz pok.Ź, brazytijskiejsztuki walki Capoęira'wielu
mieszkańców kibicowało uczestnikom kon](ursówm'in-ekologicfnych
ze stowaŹyszeniemETNA. Długa
kolejka dzieci ustaiviałasię do kP cika po oryginalnymakłaz twarĄź
Mieszkańcyosiedlamieli okazjępo-

nakryć
\zilviać urodę i pomysłowość
glowy' gdy ich wtaścicieleZ Clrrną
j e zebranym' obecni na
prezcnto\ł'ali
mięjscu policjanci Zrakowali chęt
nym Io\ęry
Entuzjaścizdrowego trybu ż-vcianlo.
gli poch\'alić się lviedfa.ogrodnicza'.
Uczestników fist'vnu f ach\rfciłB$T'
stawa lloryslycuna. Kompozyc.jc ivykonali miesfkańcy osiedla skupieni r".
po
Klubie.Ąkry\nego Seniora.któr.'Y-'
wo}ałaRada osiedle Księże $ stycz.
niu bieżącegoIoku'
E locje $ zbudzil-Konkur\ t.ncc
_z
l. swrcrszcTem.Potrudzrlon \\relu
mieszkańców do..pląsania...które
PŻerod7ih się $' |anlastyc7nąlaba.
\źi taneczrą i pozwoliło na $yłonje
nie jego laurcató\\.'Muzyka torra

rfyszyła uczęstnikom |csiynu aż do jcgo
Dfiękuję rnieszkeńcom . za
uśmiechi akty\'!'ne
uczcstnictlv'ow fabawie'
Serdecznie dziękuję sponsorc , cf'ło.kom
K'bu ALqttncqo \ęr'.''d /l
c/'')|.Il
z]czljwośći akt'vwność,
a tJkże {,spółorganizatorom |es|ynu: SM '.Księże Małe..'
RoD im' T. Kościuszkioraz RoD ''Fio}ck','
Pragnę podzięko\\''ać
radnym Rady osiedla
Księże.któŹy $,ykazali slę niezwyk1ymzaangażo\łanienw rce1izacjitego projektu'
Z satysf.akcjąsl\\.iclduićmogę' żc
'fćstyn stałsię d]a nas inspirac.jądo dalszego działaniana Źecz |nieszkańcrirt'naszego
osicdla.

PŹe\'odnjcząc},
Radyosied1aKsięże
Wiesłd|,Jllrasz
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DZIAŁALNoŚC SPoŁEcZNA
I oŚWrATowo - KULTURALNA
5]JULLJZIELNl

k o n t y n u a c | at ę L n a -

tu z majov,'ego,45
numeruGazety.

We wrzęśniu
bI' spółdzie]nia
zakończyłaremonti wypQsażanic
lokalu przy u1.opolskiej 77' Ręmont
byłg n|owny,trwałrelatywniedługo' głównie z powodów technirz
nychttynki i posadrkiwykonlwane
późnąjesieniąi Zimą bardzo długo
nie \łysychały'Wybór i zakup wypo
sażanja,
montażnebli wykona]iplaco$.nicySpółdzie]ni,międzyi.nymi
obowiąZkami,
sukcesylvnie.
Członkowie Towarzystwa
Ziemi Księskiej ora'z Klubu seniora,
od srycznia 2001 r. byli wyłącmFni
uz)'tkownikamit,egomiejsca'''Bęzdonmi.' w czasię ręmontu, wyTażali
zaniepokojenięi obawę o likwidację
ich siedzibya zaproszeni
do lokalupo
reńoncie zręzy8nowaliz jego najmu'
przenosząc
działalność
w innemiejsce'
Dlacrego?
Znieohęcające
są pewnieza.
sadyobowiązującc
spółdzie]nię
przy
udostępnianiulokalu stowarzyszenromr umowa najmu, ,,ovatowany"
czynsz,czyli warunkiprawiekomercyjne' Pewnie też brak entuzjazmu
\łobec dzielenia loka]u z innymi

t0

użytkownikami'MoŹe obawaprzed towanym lokalu oraz chętnychdo
LLszkodzeniem lub zniszczenięm pracyspołecznej
na necf spo|ecznoprzędmiotówstanowiących
własnośćściosiedla'Loka] ma być miejsccm
TZK, m.in. pianino,telewizor,obra- spotkań intęgrujapychśrodowisko'
zy i innedrobneprzedmioty.
Tego,co Zgodniez zainteresowaniami
miesupozostałoTowarzystwu po dwukro! kańców mogą się rt niej odb1'rvać
nym włananiu i kxadzieżechftęczy różnefajęcia,np:naukajęzykaobceprzechowylvanych
w czasieremontu go. kurs hal]u,naukaszydcłkowania'
w wolnym pomieszczeniupŹy Tar- lobót nadrutach'koju i szycia'kursy
nogórskięj'
kulinamei wiele innych.Dzieci pod
Mimo skrupulatnychdziałańpoiicji, opiekądorosłychmogąspędzaćlam
brakna mzie dobregoZakończęnia
tej wolny czas. Zalezy io wyłąoznieod
bardzo przykJej sprawy.
pomysh ludzi chcących ko'ystaćMamy ładnie zagospodaro- z p]ęKn]e.q}remonrowlną
| u y\Ź
wane pomjęszczeniaprzy opolskiej sazoneJ
sclkt,
MusLtn]
to
soblesaml
,7,7/1a. pokaże,
jak zostanąwy. Zolganizo\'ać.
Czas
Konisja napisała
prokorzystane,
zapmszamy.
loka]u'
.]ektręglllaminuduiała]ności
Kontakt z Komisją Społecu.
we wrześniuprzez pięć dni
no Samolządową
RadyNadzorczej, członkowieRN czekali na chętnych
prowadzącą
sprawykorzystaniau lo. mieszkańców,
którzymie]ibypomysły
pośreduictwęm
ka]u, za
seketadatll jak wykożystaćsalkę.Niestetyprzy
Spółdzielni.
sz]}ob'lko kilka osób. R aczęj przysz|i
Inlonnacje: na stronie in- z ciekawości,
naoczniesprawdfićjak
temętowejspółduielni, na tablicach wyglądasalkapo remoncie.
ogłoszeńiw oknie]okalu'
Zwracam się do Państwau
B arbara o sińska' o ne lan golącymapęlem:jest miejsce'gdzie
możnasię spotkać i miło spędzać
czas' To tylkozależyod was.
DZIAŁALNoŚĆ sPoŁEcZNA'..' Czekamyna propozycje.
c. d.
KomisjaSpoieczno SamoBarbartl Kravłczyk
rządowaRady Nadzorczejczeka na
- samożalowa
KomisjaSpołeczno
propozycjedziała1ności
w wyremon.
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Tojest Punia.
Po Puni sprząta
Małgosia,

Tbjest Ha\pa.
Po Hdwie sp|ząta
Hąnka i Maia'

i Adam.
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ll

jnSla].cji3a7o1łcj'
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