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Magia świąt

J

uż od początku grudnia ulice naszych miast mienią się
kolorowymi ozdobami świątecznymi, a wystawy sklepów pełne są bożonarodzeniowych akcentów. Jednym
słowem –w idą Święta... I chociaż w ostatnich latach Boże Narodzenie bardzo się skomercjalizowało, to w przedświątecznym kieracie nie zapominajmy o najważniejszym – rodzinnej
atmosferze, kolędowaniu i staropolskiej tradycji wigilijnej.
W polskiej tradycji najważniejszym dniem Świąt Bożego Narodzenia jest Wigilia. Już samo to słowo wywołuje w nas w ciepłe uczucia i przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. To właśnie o wigilijnej nocy tak pięknie śpiewał swego czasu zespół
Czerwone Gitary:
„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich,
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.”
W wigilijny wieczór każdy z nas zatrzymuje się na chwilę, by
złożyć sobie życzenia, przełamać się opłatkiem i celebrować
tradycje, które w naszych domach przekazywane są z pokolenia na pokolenia. Jedną z najpiękniejszych tradycji jest
zwyczaj ubierania choinki. W okresie przedchrześcijańskim
choinka była związana z kultem wiecznie zielonego drzewka,
będącego symbolem życia i odradzania się, trwania i płodności. Do Polski zwyczaj ten przywędrował z Niemiec na przełomie XVIII i XIX wieku. Wieczerzy wigilijnej nie sposób wyobrazić sobie również bez opłatka. Dziś już mało kto pamięta,
że tradycja łamania się opłatkiem wywodzi się od prastarego
zwyczaju tzw. eulogiów, jaki zachował się z pierwszych wieków chrześcijaństwa – pamiątki Ostatniej Wieczerzy. W polskich domach jest to symbol wzajemnego poświęcenia się dla
bliźnich. To właśnie dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia i wybaczmy urazy. Podczas wieczerzy spożywamy także specjalne dania. W zależności od regionu na świątecznym
stole pojawiają się: kutia, moczka, makówki, barszcz z uszkami, zupa grzybowa, karp, kapusta z grzybami i grochem oraz
kompot z suszonych owoców. Pod obrusem powinna znaleźć
się też wiązka siana, jako upamiętnienie ubogiej betlejemskiej
szopy, w której narodziła się Boża Dziecina.
Te piękne zwyczaje, nie powinny jednak przesłonić nam najważniejszego – wspólnie spędzonego czasu z najbliższymi.
Gdy zasiądziemy przy blasku choinki, zapomnijmy o wzajemnych urazach, problemach, ciesząc się wspólnie spędzonym
czasem, którego na co dzień tak nam brakuje.
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Gwiazda
Świeciła gwiazda na niebie
srebrna i staroświecka.
Świeciła wigilijnie,
każdy ją zna od dziecka.
Zwisały z niej z wysoka
długie, błyszczące promienie,
a każdy promień – to było
jedno świąteczne życzenie.
I przyszli – nie magowie
już trochę podstarzali –
lecz wiejscy kolędnicy,
zwyczajni chłopcy mali.
Chwycili w garść promienie,
trzymając z całej siły.
I teraz w tym rzecz cała,
by się życzenia spełniły.
Leopold Staff

Na Święta Bożego Narodzenia
i nadchodzący Nowy Rok
życzymy wszystkim
mieszkańcom
zdrowia, pogody ducha,
rodzinnej atmosfery,
spełnienia marzeń,
zawodowej satysfakcji
i wielu sukcesów
Rada
Nadzorcza
Zarząd
i pracownicy
Spółdzielni

1

Kolejny rok za nami
2011

rok był rokiem szczególnym ze względu na występujące coraz trudniejsze uwarunkowania makroekonomiczne, które
jednak nie wpłynęły na właściwie i sukcesywnie realizowany przez Zarząd zatwierdzony przez Radę Nadzorczą plan
finansowo-gospodarczy w tym plan
remontów. Szczególny nacisk jak w poprzednich latach położony został na
stan spółdzielczych finansów prowadząc w tym zakresie odpowiednią politykę, co przełożyło się na wysoką bieżącą płynność finansową i znajdowało
swoje odzwierciedlenie w terminowym
a nawet w wyjątkowych wypadkach
wcześniejszym regulowaniu zobowiązań Spółdzielni w tym w stosunku do
urzędu skarbowego, zakładu ubezpieczeń społecznych, urzędu miejskiego,
zakładu cieplnego i energetycznego,
wodociągów jak i do innych podmiotów i wykonawców.
Na comiesięcznych posiedzeniach Rady
Nadzorczej Zarząd przedstawiał realizację poszczególnych wytyczonych
zadań w tym realizacji planu finansowego, remontów, analizy zaległości
czynszowych jak również innych bieżących tematów.
Zaległości czynszowe to bardzo ważny
element mający wpływ na działalność
finansową Spółdzielni. Na bieżąco prowadzona jest kontrola systematyczności wpłat czynszowych a w przypadku
wystąpienia zaległości prowadzone
są natychmiastowe działania w celu likwidacji zaległości poprzez rozmowy,
wezwania, zawieranie porozumień na
spłatę ratalną, a w ostateczności kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego, aż niestety do eksmisji
włącznie.
Bardzo ważnym elementem działania
to realizacja planu remontów a tym samym dbałość o stan techniczny i estetyczny naszych zasobów.
W trakcie bieżącego roku nie tylko
wykonano w pełni plan, ale również
ze względu na pilne potrzeby wynikłe
w trakcie roku czy to z zagrożenia budowlanego, zaleceń kominiarskich czy
innych wykonano między innymi następujące remonty:
– remont dachu przy ul. Opolskiej 16
w Chorzowie,
– ankrowanie budynku, wykonanie
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izolacji przeciwwilgociowej pionowej,
remont kominów przy ul. Pułaskiego 19
w Chorzowie,
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej przy ul. Pułaskiego 8
w Chorzowie,
– remont balkonów, remont posadzek
w piwnicy i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej dylatacji przy
ul. Brzozowej 11-17 w Chorzowie,
– remont klatek schodowych, remont
przykanalika kanalizacji sanitarnej
i deszczowej przy ulicy Granicznej 7480 w Chorzowie,
– wymiana instalacji zw, cwu i cyrkulacji
w dwóch pionach mieszkań, wymiana
przekładni windy, remont klatki schodowej, wykonanie dojazdu do budynku
przy ul. Krakusa 20 w Chorzowie,
– odtworzenie muru wraz z remontem pomieszczeń gospodarczych, remont kominów przy ul. Katowickiej 102
w Chorzowie,
– wymiana 4 sztuk pionów wodnych
w budynku na Placu Waryńskiego 4-8
w Chorzowie,
– wymiana rynien i pasów nadrynnowych przy ul. Katowickiej 106 w Chorzowie,
– remont gzymsu przy ul. Karpackiej 38
w Chorzowie,
– remont połaci dachu przy ul. Bałtyckiej 2 w Chorzowie,
– remont kominów przy ul. Katowickiej
106 i ul. 11 Listopada 23 w Chorzowie,
– remont rynien i rur spustowych przy
ul. Wileńskiej 8 w Chorzowie,
– odwodnienie piwnicy (izolacja) przy
ul. Prostej 8 w Chorzowie,
– remont kominów, docieplenie połaci
dachu w niektórych mieszkaniach i docieplenie dylatacji, przy ul. Grottgera
14-22,
– remont balkonów przy ul. Grottgera
10-12 w Gliwicach,
– remont okien w pomieszczeniach gospodarczych przy ul. Marusarzówny 2a6a w Jastrzębiu Zdroju,
– wymiana 5 sztuk pionów wodnych,
wymiana lin, łożysk i kół wind, remont
rynien, przy ul. Królewskiej 2 w Raciborzu,
– modernizacja instalacji c.o., likwidacja glonów i malowanie elewacji wraz
z obróbkami blacharskimi i zabezpieczeniem antygraffiti ścian szczytowych
budynku przy ul. Konecznego 11-19
w Tychach,

– modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji elektrycznej administracyjnej na klatkach schodowych i galeriach, modernizacja placu zabaw przy
ul. Lencewicza 30 w Tychach.
Należy podkreślić, iż ważną rolę
w utrzymaniu w odpowiednim stanie technicznym naszych budynków
ma grupa konserwatorów usuwająca
wszelkie awarie i dokonująca niezbędnych drobnych napraw.
Nie możemy pominąć istotnego elementu funkcjonowania naszej Spółdzielni jakim jest działalność kulturalno-oświatowa. Mieszkańcy polubili
organizowane od lat spółdzielcze imprezy i chętnie w nich uczestniczą.
Tradycyjnie w lutym w hali sportowej
Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie odbył się IX Noworoczny Turniej Halowej Piłki Nożnej,
we wrześniu mieszkańcy wzięli udział
w Jubileuszowym Złazie Rodzinnym
Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych
Województwa Śląskiego na terenie
Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Także we wrześniu bawiliśmy się w Miejskim Domu Kultury „Batory” na kolejnej
Biesiadzie Sąsiedzkiej. Pragniemy podkreślić, że organizowane imprezy finansowane są wyłącznie dzięki wsparciu
różnych firm i instytucji.
W kolejnym numerze Biuletynu przedstawimy Państwu plan finansowo-gospodarczy na 2012 rok, w tym plan
remontów. Mamy nadzieję, że nasze
starania przyczyniają się do poprawy
warunków bytowych wszystkich mieszkańców Spółdzielni, a jednocześnie
zdajemy sobie sprawę, że pozostaje
jeszcze wiele rzeczy do zrobienia.

***
Realizując zadania remontowe Zarząd
na podstawie dokonanych w połowie
roku przeglądów budynków w tym
z przedstawicielami Rady Nadzorczej,
opracował zakres potrzeb remontowych na kolejne 5 lat przedstawiając
szacunkowy ich koszt oraz stawkę jaka
musiałaby obowiązywać w tym czasie
dla zbilansowania przewidywanych
kosztów.
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Międzynarodowy

Rok Spółdzielczości

N

adchodzący rok 2012 Organizacja Narodów Zjednoczonych
ogłosiła
Międzynarodowym
Rokiem Spółdzielczości (International
Year of Cooperatives). ONZ chce w ten
sposób zainteresować opinię publiczną
i rządy państw członkowskich problematyką spółdzielczą, jej rolą i znaczeniem dla ludzi oraz trwałego rozwoju świata. Rezolucja ONZ z grudnia
2009 r. wzywa do wspierania rozwoju
i wzrostu spółdzielni na całym świecie.
Stwierdza ona, że spółdzielczy model
przedsiębiorczości jest kluczowym
czynnikiem urzeczywistnienia rozwoju gospodarczego i społecznego, gdyż
w maksymalnym stopniu umożliwia
ludziom partycypację w tym rozwoju,
zarówno w krajach rozwiniętych, jak
i rozwijających się. Dokument wzywa
zatem rządy, instytucje międzynarodowe, spółdzielnie i wszystkie inne
zainteresowane strony do wspierania
rozwoju i wzrostu spółdzielni na całym
świecie. Rezolucja podkreśla również
konieczność budowy lepszej świadomości na temat spółdzielczości i propo-

nuje rządom państw członkowskich, by
dokonały przeglądu swojego ustawodawstwa dotyczącego spółdzielni tak,
by gwarantowało ono spółdzielniom
możliwości wzrostu i trwałości.
Zdaniem Elinor Ostrom, laureatki nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii
w 2009 r., efektywność wspólnego gospodarowania w dłuższym czasie może
być nawet większa niż efektywność
systemu komercyjnego czy sektora publicznego, gdyż sprzyja optymalizacji
ludzkich decyzji.
Warto dodać, że Bronisław Komorowski, Prezydent RP, w tegorocznym liście
z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości napisał:
„Historia spółdzielczości w Polsce sięga
już półtora wieku. Do jej prekursorów
należą postacie tak zasłużone dla gospodarczego i cywilizacyjnego rozwo-

ju naszego kraju jak Stanisław Staszic.
Z dumą pamiętamy, że polska spółdzielczość wywodzi się z dawnych, rodzimych form współdziałania. W szczególny sposób rozwinęła się w okresie
zaborów, gdy ruch spółdzielczy stał
się sferą bezkrwawej, ale zaciętej walki
o zachowanie bytu narodowego i modernizację wielu obszarów polskiego
życia gospodarczego. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w Polsce to
pamięć o ważnym wątku naszej historii
i uroczyste wydarzenie, wspólnie dziś
przeżywane przez 9 tysięcy podmiotów
gospodarczych, 400 tysięcy pracowników i miliony członków spółdzielni.
Współczesny świat coraz wyraźniej dostrzega znaczenie sektora spółdzielczego dla zrównoważonego rozwoju oraz
podnoszenia jakości życia w wielu krajach.”

Odczyty wodomierzy
W dniach 27 – 29 grudnia w zasobach
naszej Spółdzielni zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy przez
naszych pracowników. Odczyty będą
przeprowadzone w godzinach rannych
oraz popołudniowych. O szczegółach
zostaną Państwo powiadomieni przez
ogłoszenia na tablicach informacyjnych.

Terminarz odczytów
Chorzów
27.12.2011 r. w godzinach 10.0013.00 oraz 15.00 – 18.00:
Brzozowa 11-17
Katowicka 158, 160,162, 166, 168, 188
3 Maja 121
Opolska 16
Prosta 8abc
Wileńska 8
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Chorzów
28.12.2011 r.
w godzinach 10.00 – 13.00 oraz
15.00- 18.00:
Armii Krajowej 82-86
Bałtycka 1-2
Graniczna 74-80
Karpacka 38
Nowa 5, 7
Plac Waryńskiego 4-8
Pułaskiego 8, 19
Styczyńskiego 54
Chorzów
29.12.2011 r.
w godzinach 10.00 – 13.00 oraz
15.00- 18.00:
Ficka 8
Krakusa 20
Katowicka 102, 106
11 Listopada 23

Gliwice
28-29.12.2011 r. w godzinach 16.00
– 20.00
Jastrzębie Zdrój
28-29.12.2011 r. w godzinach 16.00
– 20.00
Racibórz
28-29.12.2011 r. w godzinach 16.00
– 20.00
Tychy
28-29.12.2011 r. w godzinach 16.00
– 20.00
Mając na uwadze szybkie i sprawne
przeprowadzenie odczytów prosimy
o przebywanie w tym czasie w domach
osób dorosłych. Dziękujemy.
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Dokończenie ze str. 2

W tym momencie stało się jasne, iż aby
zrealizować zadania ujęte w planie remontów stawki funduszu remontowego na niektórych nieruchomościach
muszą niestety ulec ponownej zmianie.
Jak już nadmienialiśmy wielokrotnie,
kwoty wpływające z odpisów na fundusz remontowy są w wielu wypadkach
nieadekwatne do potrzeb. Przykładowo
w jednym z naszych budynków roczny
odpis na fundusz remontowy wynosi
jedynie 9.912,06 zł, a koszt remontów,
które należałoby tam przeprowadzić to
146.000,00 zł. w związku z czym stawka funduszu remontowego musiałaby
ulec znacznemu podwyższeniu nawet
do 12,11 zł/m², co oczywiście z przyczyn
ludzkich i społecznych jest niemożliwe.
Dlatego też Rada Nadzorcza po dokładnym przeanalizowaniu na ostatnim
posiedzeniu materiału dostarczonego
przez Zarząd, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia w najbliższych latach stosownych remontów,
podjęła uchwałę o zmianie wysokości
stawki w niektórych nieruchomościach
jedynie maksymalnie do 0,50 zł – w zależności od tytułu prawnego – eksploatacyjnej i utrzymania nieruchomości,
której elementem jest fundusz remon-

Z

godnie z prawem budowlanym,
służby Spółdzielni co roku przeprowadzają w Państwa mieszkaniach przeglądy gazowe i kominowe
oraz sprawdzają wentylację. Informacje o dacie przeprowadzenia takiego
przeglądu zawsze dostarczamy lokatorom odpowiednio wcześniej. Niestety,
często zdarza się, że mieszkańcy nie
udostępniają swoich mieszkań, mimo
iż zgodnie z obowiązującym Statutem
oraz Regulaminem porządku domowego zobligowani są zezwolić na wstęp do
lokalu każdorazowo, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia przeglądu. Chodzi przecież przede wszystkim
o Państwa bezpieczeństwo – sprawna
sieć gazowa i dobrze działająca wentylacja to czasem kwestia życia i śmierci.
Dlatego też to Państwu w szczególno-
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towy oraz czynszu. Nowe stawki będą
obowiązywały od 1 kwietnia 2012 roku.
Poniżej wymieniamy nieruchomości,
w których uległy one zmianie.
1. O 0,30 zł/m2 wzrośnie stawka dla
mieszkańców nieruchomości przy ul.
3 Maja 121 w Chorzowie.
2. O 0,50 zł/m2 wzrośnie stawka dla
mieszkańców następujących nieruchomości:
Chorzów, ul. Bałtycka 2
Chorzów, ul. Ficka 8
Chorzów, ul. Katowicka 102
Chorzów, ul. Katowicka 106
Chorzów, ul. Katowicka 158
Chorzów, ul. Katowicka 160
Chorzów, ul. Katowicka 162
Chorzów, ul. Katowicka 166
Chorzów, ul. Katowicka 168
Chorzów, ul. Katowicka 188
Chorzów, ul. 11 Listopada
Chorzów, ul. Nowa 5,7
Chorzów, ul. Opolska 16
Chorzów, ul. Pułaskiego 8
Chorzów, ul. Pułaskiego 19
Chorzów, ul. Styczyńskiego 54

Trzeba podkreślić, że przyjęty wzrost
nie rekompensuje i tak w pełni kosztów
zadań przewidzianych do realizacji.
Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wzroście od 1 stycznia
2012 roku stawki za dzierżawę terenu
pod wyłączną działalność rekreacyjną. Należy podkreślić, że stawka ta dla
mieszkańców obejmuje jedynie takie
elementy jak, płacony przez Spółdzielnię za ten teren, podatek od nieruchomości, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatek VAT, a jej wzrost
jest jedynie spowodowany podwyższeniem w/w składników na przestrzeni lat
2007-2011.
I tak stawka ta przy ul. Katowickiej 158160 w Chorzowie wynosić będzie:
– dla osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni 0,086 zł/m²
– dla osób niezamieszkujących w zasobach Spółdzielni 0,098 zł/m²
przy ul. Katowickiej 162-168 w Chorzowie wynosić będzie:
– dla osób zamieszkujących w zasobach Spółdzielni 0,074 zł/m²
– dla osób niezamieszkujących w zasobach Spółdzielni 0,086 zł/m² .

Trzeba dbać
o bezpieczeństwo
ści powinno zależeć na udostępnianiu
mieszkań do przeprowadzenia stosownych przeglądów.
Oprócz corocznych przeglądów, o prawidłową wentylację mieszkania należy
dbać: odpowiednio wietrzyć, nie zasłaniać kratek wentylacyjnych, nie uszczelniać okien „na sztywno”.
SKUTKI ZŁEJ WENTYLACJI
Zbyt słaba wymiana powietrza w pomieszczeniach powoduje negatywne
skutki zarówno dla osób korzystających
z takich pomieszczeń, jak i dla samego
budynku. Część skutków jest widoczna,
ale wpływ na zdrowie może być odczuwalny dopiero po latach.
Widoczne skutki złej wentylacji to:
• grzyb i pleśń na nadprożach, oście-

żach okiennych, pod parapetem, w narożach pokoi, za meblami;
• para wodna skroplona na chłodnych
powierzchniach ścian i przedmiotach;
zaparowane szyby w oknach;
• nawiew powietrza przez kratki wywiewne w kuchni, łazience lub WC;
• pęcznienie drewnianych mebli i podłóg.
Niewidoczne skutki złej wentylacji
to:
• złe samopoczucie – bóle i zawroty
głowy, zmęczenie, podrażnienia błony
śluzowej nosa, podrażnienia gardła,
podrażnienia skóry, uczulenia, alergie;
• niszczenie konstrukcji budynku –
wnikanie wilgoci do ścian i ich stopniowe niszczenie.

grudzień 2011 • Nr 4 • BIULETYN

Śmieci na śmietnik!

W

ostatnim czasie w naszych budynkach odnotowaliśmy wiele przypadków zatkania odpływów kanalizacyjnych zbiorczych – kolektorów ściekowych,
co prowadziło czasem do poważnych awarii i zalań, zarówno
mieszkań jak i piwnic.
Do kanalizacji trafiają szmaty, środki higieny, kości, rybie ości,
martwe zwierzęta domowe i wiele innych, czasem zupełnie
nieprawdopodobnych – rzeczy. Wszystko to zbiera się i zatyka rury odpływowe. Ich udrożnienie to nie tylko koszt, który
ponosimy wszyscy, ale także spore niedogodności dla mieszkańców dotkniętego awarią budynku.
Zbliżają się święta, czas wielkich porządków i jak co roku apelujemy do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na to, co
wrzucamy do toalet.

M

INFORMACJA

ając na względzie stosunkowo wysokie koszty ponoszone przez Spółdzielnię z tytułu prowadzenia
konta w Kredyt Banku o/Chorzów informujemy, iż
z dniem 31.12.2011 r. nastąpi zamknięcie rachunku o numerze 26 1500 1894 1218 9001 0413 0000.
Począwszy od 1 stycznia 2012 roku, wszystkie osoby dotychczas dokonujące wpłat na w/w konto prosimy o uiszczanie
opłat na pozostałe funkcjonujące rachunki Spółdzielni :
PKO BP SA – nr konta 27 1020 2368 0000 2702 0022 9427
ING Bank Śląski – nr konta 95 1050 1243 1000 0022 6622 7582

Oferujemy do sprzedaży
lub do wynajmu
niżej wymienione lokale:
• Lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym
i udziałem w nieruchomości wspólnej położony w Chorzowie przy ul. Katowickiej 106/1. Lokal o powierzchni użytkowej 40,90 m² wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową położony jest na parterze, w skład
którego wchodzą 1 pokój, kuchnia
• Lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym
i udziałem w nieruchomości wspólnej położony w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 86/3. Lokal o powierzchni
użytkowej 29,75 m² wyposażony w instalacje wodną, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania
położony jest na parterze, w skład którego wchodzą 1 pokój, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój.
• Lokal użytkowy o powierzchni 46,00 m² w Chorzowie
przy ul. Opolskiej 16 położony na parterze (oferta ważna
od 1 marca 2012 roku).
• Lokal użytkowy o powierzchni 20,50 m² w Chorzowie
przy ul. Katowickiej 102 położony na parterze.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko-organizacyjny pod numerem telefonu
32 246 -16 -25, 32 246 -62 -12 wew. 38
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Zaproszenie
na turniej

Z

apraszamy bardzo serdecznie wszystkich miłośników piłki nożnej i nie tylko do udziału w X Jubileuszowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej organizowanym przez naszą Spółdzielnię.
Turniej odbędzie się dnia 3 marca 2012 roku tradycyjnie już w Hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
przy ul. Dąbrowskiego 113 w Chorzowie. Mecze rozgrywane będą tradycyjnie w dwóch kategoriach wiekowych: drużyny młodsze od 7 do 13 lat, drużyny starsze od 14 lat wzwyż.
Udział w turnieju należy zgłosić do 31 stycznia 2012 r.
do Pani Lucyny Piszczek. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę drużyny, imię i nazwisko uczestnika, rok
urodzenia, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz nr
telefonu opiekuna drużyny.
Zapewniamy wiele atrakcji między innymi: bezpłatne
korzystanie z urządzeń zręcznościowych (cymbergaj,
darty, piłkarzyki, basen z piłkami).
Dla wszystkich uczestników tort.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Zakład
Elektroinstalacyjny

Adam Golec
uprawnienia SEP nr G1/E 2393/2003

•
•
•
•

Usługi:
elektroinstalacyjne
instalacje odgromowe
pomiary
remonty

tel. kom. 602 709 739
e-mail: agolec@interia.pl
41-100 Tychy, ul. Brzozowa 31/2
NIP: 646–108–05–89
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REKLAMA

ZAKŁAD
OGÓLNOBUDOWLANY
H. Mierzwiak
A. Włodarczak

Telefony kontaktowe:

32 24 27 639
692 167 979
604 730 554
ul. Górnicza 42
41–600 Świętochłowice
NIP: 627–10–08–040
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