
Biuletyn InformacyjnyBiuletyn InformacyjnyBiuletyn InformacyjnyBiuletyn InformacyjnyBiuletyn Informacyjny
Spó³dzielni MieszkaniowejSpó³dzielni MieszkaniowejSpó³dzielni MieszkaniowejSpó³dzielni MieszkaniowejSpó³dzielni Mieszkaniowej

SZOBISZOWICESZOBISZOWICESZOBISZOWICESZOBISZOWICESZOBISZOWICE

WRZESIEÑWRZESIEÑWRZESIEÑWRZESIEÑWRZESIEÑ 2018 2018 2018 2018 2018

Z    
     

       


        


        


        
        

        
     
     
      
     
     

ZAPRASZAMY MIESZKAÑCÓW NA SPOTKANIA

S   
       
      
        
  

    
    
       
     
       
     
      
       
   

    
        

      
    
      
     

      
       
       
     
      
      
      
  

     
     

P            
            
                 
         

 DZIÊKUJEMY ZA JU¯ DZIÊKUJEMY ZA JU¯ DZIÊKUJEMY ZA JU¯ DZIÊKUJEMY ZA JU¯ DZIÊKUJEMY ZA JU¯
I LICZYMY NA RÓWNIEI LICZYMY NA RÓWNIEI LICZYMY NA RÓWNIEI LICZYMY NA RÓWNIEI LICZYMY NA RÓWNIE

DU¯¥ AKTYWNOŒÆ PRZYDU¯¥ AKTYWNOŒÆ PRZYDU¯¥ AKTYWNOŒÆ PRZYDU¯¥ AKTYWNOŒÆ PRZYDU¯¥ AKTYWNOŒÆ PRZY
URNACH WYBORCZYCH!URNACH WYBORCZYCH!URNACH WYBORCZYCH!URNACH WYBORCZYCH!URNACH WYBORCZYCH!

   



22222 Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM „SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”

S    
    
    
    
   
     
     
   
     
    
     
      
      
     

     
   
   
  
 

  
   
   
   
     
     
   
   
      

    
   
   
    
  

     
   
   
    
   
   
    
    
  

SEGREGACJA WSZYSTKIM SIÊ OP£ACASEGREGACJA WSZYSTKIM SIÊ OP£ACASEGREGACJA WSZYSTKIM SIÊ OP£ACASEGREGACJA WSZYSTKIM SIÊ OP£ACASEGREGACJA WSZYSTKIM SIÊ OP£ACA

Pamiêtaj! Posprz¹taj po swoim psie!
       

        

Rozpoczêcie sezonu grzewczego
        

      
  

Zmiana regulaminu ciep³a
         

         
          
        
  

        
         
          
        
    

Miejsca parkingowe przy ul. Sztabu Powstañczego
do wynajêcia na wy³¹cznoœæ

           
       
      

Nadal porz¹dkujemy sprawy u¿ytkowania pomieszczeñ wspólnych
       

          
         
   

           
          
            
         
          

KOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKAKOMUNIKATY SPÓ£DZIELNITY SPÓ£DZIELNITY SPÓ£DZIELNITY SPÓ£DZIELNITY SPÓ£DZIELNI

      
   
    
     
    
     
      
 

   
     
     
    
    
    
     
   
     
   
  
  

    
    
  
   
    
    



  

   

 DZIÊKUJEMY DZIÊKUJEMY DZIÊKUJEMY DZIÊKUJEMY DZIÊKUJEMY
ZA JU¯...ZA JU¯...ZA JU¯...ZA JU¯...ZA JU¯...



33333Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM „SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”

C    
   
  
    
   
    
     
    
    
    

   
     
    
   
   
    
     
      
   
     


     
     
    
    
    
     
  
    
    
    
     
   
       
  
   


     
   
    
     
     
     
    
     

   
     
     
 

     
     
    
    
    
   
    
  

    
   
 
Z  

    
   
     
  
  
  
    
      

    
    
 

  
   
   
     
    
    
      
    
   
      
     
    
   


    
   
      
    
      
     


     
  
      
    
     
     
  

    
    
    
   
   
   
    
    
     
  
    
    
   

Kilka rKilka rKilka rKilka rKilka refleksji przedwyborefleksji przedwyborefleksji przedwyborefleksji przedwyborefleksji przedwyborczychczychczychczychczych
PREZESA SM "SZOBISZOWICE"PREZESA SM "SZOBISZOWICE"PREZESA SM "SZOBISZOWICE"PREZESA SM "SZOBISZOWICE"PREZESA SM "SZOBISZOWICE"

RAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLA
MO¯EMY DU¯O ZROBIÆ DLA SZOBISZOWIC!MO¯EMY DU¯O ZROBIÆ DLA SZOBISZOWIC!MO¯EMY DU¯O ZROBIÆ DLA SZOBISZOWIC!MO¯EMY DU¯O ZROBIÆ DLA SZOBISZOWIC!MO¯EMY DU¯O ZROBIÆ DLA SZOBISZOWIC!

   



44444 Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM „SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”

SZANOWNI PAÑSTWO,SZANOWNI PAÑSTWO,SZANOWNI PAÑSTWO,SZANOWNI PAÑSTWO,SZANOWNI PAÑSTWO,
DRODZY WSPÓ£MIESZKAÑCY!DRODZY WSPÓ£MIESZKAÑCY!DRODZY WSPÓ£MIESZKAÑCY!DRODZY WSPÓ£MIESZKAÑCY!DRODZY WSPÓ£MIESZKAÑCY!
Zapewne wielu z Was zna mnie z mojej dzia³al-Zapewne wielu z Was zna mnie z mojej dzia³al-Zapewne wielu z Was zna mnie z mojej dzia³al-Zapewne wielu z Was zna mnie z mojej dzia³al-Zapewne wielu z Was zna mnie z mojej dzia³al-

noœci spó³dzielczej, ale tak dla porz¹dku przypomnê:noœci spó³dzielczej, ale tak dla porz¹dku przypomnê:noœci spó³dzielczej, ale tak dla porz¹dku przypomnê:noœci spó³dzielczej, ale tak dla porz¹dku przypomnê:noœci spó³dzielczej, ale tak dla porz¹dku przypomnê:
nazywam siê PIOTR GOGOLIÑSKI, mam 58 lat, znazywam siê PIOTR GOGOLIÑSKI, mam 58 lat, znazywam siê PIOTR GOGOLIÑSKI, mam 58 lat, znazywam siê PIOTR GOGOLIÑSKI, mam 58 lat, znazywam siê PIOTR GOGOLIÑSKI, mam 58 lat, z
których blisko po³owê prze¿y³em mieszkaj¹c na osie-których blisko po³owê prze¿y³em mieszkaj¹c na osie-których blisko po³owê prze¿y³em mieszkaj¹c na osie-których blisko po³owê prze¿y³em mieszkaj¹c na osie-których blisko po³owê prze¿y³em mieszkaj¹c na osie-
dlu Szobiszowice. Mam zatem pe³ne prawo, aby po-dlu Szobiszowice. Mam zatem pe³ne prawo, aby po-dlu Szobiszowice. Mam zatem pe³ne prawo, aby po-dlu Szobiszowice. Mam zatem pe³ne prawo, aby po-dlu Szobiszowice. Mam zatem pe³ne prawo, aby po-
wiedzieæ, ¿e jestem st¹d, ¿e Szobiszowice to taka mojawiedzieæ, ¿e jestem st¹d, ¿e Szobiszowice to taka mojawiedzieæ, ¿e jestem st¹d, ¿e Szobiszowice to taka mojawiedzieæ, ¿e jestem st¹d, ¿e Szobiszowice to taka mojawiedzieæ, ¿e jestem st¹d, ¿e Szobiszowice to taka moja
ma³a Ojczyzna, z któr¹ jestem zwi¹zany od lat nama³a Ojczyzna, z któr¹ jestem zwi¹zany od lat nama³a Ojczyzna, z któr¹ jestem zwi¹zany od lat nama³a Ojczyzna, z któr¹ jestem zwi¹zany od lat nama³a Ojczyzna, z któr¹ jestem zwi¹zany od lat na
dobre i na z³e, i której problemy znam jak ma³o kto.dobre i na z³e, i której problemy znam jak ma³o kto.dobre i na z³e, i której problemy znam jak ma³o kto.dobre i na z³e, i której problemy znam jak ma³o kto.dobre i na z³e, i której problemy znam jak ma³o kto.

Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem - ciep³owni-Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem - ciep³owni-Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem - ciep³owni-Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem - ciep³owni-Z wykszta³cenia jestem in¿ynierem - ciep³owni-
kiem, absolwentem Politechniki Œl¹skiej. Ukoñczy-kiem, absolwentem Politechniki Œl¹skiej. Ukoñczy-kiem, absolwentem Politechniki Œl¹skiej. Ukoñczy-kiem, absolwentem Politechniki Œl¹skiej. Ukoñczy-kiem, absolwentem Politechniki Œl¹skiej. Ukoñczy-
³em tak¿e m.in. podyplomowe studia z zarz¹dza-³em tak¿e m.in. podyplomowe studia z zarz¹dza-³em tak¿e m.in. podyplomowe studia z zarz¹dza-³em tak¿e m.in. podyplomowe studia z zarz¹dza-³em tak¿e m.in. podyplomowe studia z zarz¹dza-
nia przedsiêbiorstwami w UE. Od lat zarz¹dzamnia przedsiêbiorstwami w UE. Od lat zarz¹dzamnia przedsiêbiorstwami w UE. Od lat zarz¹dzamnia przedsiêbiorstwami w UE. Od lat zarz¹dzamnia przedsiêbiorstwami w UE. Od lat zarz¹dzam
spó³dzielniami mieszkaniowymi na terenie naszegospó³dzielniami mieszkaniowymi na terenie naszegospó³dzielniami mieszkaniowymi na terenie naszegospó³dzielniami mieszkaniowymi na terenie naszegospó³dzielniami mieszkaniowymi na terenie naszego
województwa.województwa.województwa.województwa.województwa.

W przesz³oœci by³em - jak zapewne pamiêta wieluW przesz³oœci by³em - jak zapewne pamiêta wieluW przesz³oœci by³em - jak zapewne pamiêta wieluW przesz³oœci by³em - jak zapewne pamiêta wieluW przesz³oœci by³em - jak zapewne pamiêta wielu
z Pañstwa - tak¿e prezesem SM "Szobiszowice", a odz Pañstwa - tak¿e prezesem SM "Szobiszowice", a odz Pañstwa - tak¿e prezesem SM "Szobiszowice", a odz Pañstwa - tak¿e prezesem SM "Szobiszowice", a odz Pañstwa - tak¿e prezesem SM "Szobiszowice", a od
ponad piêciu lat aktywnie dzia³am na rzecz Spó³-ponad piêciu lat aktywnie dzia³am na rzecz Spó³-ponad piêciu lat aktywnie dzia³am na rzecz Spó³-ponad piêciu lat aktywnie dzia³am na rzecz Spó³-ponad piêciu lat aktywnie dzia³am na rzecz Spó³-
dzielni (a tak¿e osiedla) jako cz³onek i Przewodnicz¹-dzielni (a tak¿e osiedla) jako cz³onek i Przewodnicz¹-dzielni (a tak¿e osiedla) jako cz³onek i Przewodnicz¹-dzielni (a tak¿e osiedla) jako cz³onek i Przewodnicz¹-dzielni (a tak¿e osiedla) jako cz³onek i Przewodnicz¹-
cy Rady Nadzorczej SM "Szobiszowice".cy Rady Nadzorczej SM "Szobiszowice".cy Rady Nadzorczej SM "Szobiszowice".cy Rady Nadzorczej SM "Szobiszowice".cy Rady Nadzorczej SM "Szobiszowice".

W mojej ocenie spó³dzielnie mieszkaniowe w zna-W mojej ocenie spó³dzielnie mieszkaniowe w zna-W mojej ocenie spó³dzielnie mieszkaniowe w zna-W mojej ocenie spó³dzielnie mieszkaniowe w zna-W mojej ocenie spó³dzielnie mieszkaniowe w zna-
cz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do zmiany wizerun-cz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do zmiany wizerun-cz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do zmiany wizerun-cz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do zmiany wizerun-cz¹cy sposób przyczyniaj¹ siê do zmiany wizerun-
ku osiedli mieszkaniowych, sprawiaj¹c, ¿e ludziomku osiedli mieszkaniowych, sprawiaj¹c, ¿e ludziomku osiedli mieszkaniowych, sprawiaj¹c, ¿e ludziomku osiedli mieszkaniowych, sprawiaj¹c, ¿e ludziomku osiedli mieszkaniowych, sprawiaj¹c, ¿e ludziom
mieszka siê na nich coraz wygodniej i przyjaŸniej.mieszka siê na nich coraz wygodniej i przyjaŸniej.mieszka siê na nich coraz wygodniej i przyjaŸniej.mieszka siê na nich coraz wygodniej i przyjaŸniej.mieszka siê na nich coraz wygodniej i przyjaŸniej.
Powy¿sze stwierdzenie dotyczy w ca³ej rozci¹g³oœci SMPowy¿sze stwierdzenie dotyczy w ca³ej rozci¹g³oœci SMPowy¿sze stwierdzenie dotyczy w ca³ej rozci¹g³oœci SMPowy¿sze stwierdzenie dotyczy w ca³ej rozci¹g³oœci SMPowy¿sze stwierdzenie dotyczy w ca³ej rozci¹g³oœci SM
"Szobiszowice", której dorobek jest b. wysoko oceniany"Szobiszowice", której dorobek jest b. wysoko oceniany"Szobiszowice", której dorobek jest b. wysoko oceniany"Szobiszowice", której dorobek jest b. wysoko oceniany"Szobiszowice", której dorobek jest b. wysoko oceniany
przez mieszkañców, o czym m.in. œwiadczy prze-przez mieszkañców, o czym m.in. œwiadczy prze-przez mieszkañców, o czym m.in. œwiadczy prze-przez mieszkañców, o czym m.in. œwiadczy prze-przez mieszkañców, o czym m.in. œwiadczy prze-
bieg corocznych Walnych Zgromadzeñ Cz³onków, alebieg corocznych Walnych Zgromadzeñ Cz³onków, alebieg corocznych Walnych Zgromadzeñ Cz³onków, alebieg corocznych Walnych Zgromadzeñ Cz³onków, alebieg corocznych Walnych Zgromadzeñ Cz³onków, ale
tak¿e co wynika z moich rozmów z mieszkañcamitak¿e co wynika z moich rozmów z mieszkañcamitak¿e co wynika z moich rozmów z mieszkañcamitak¿e co wynika z moich rozmów z mieszkañcamitak¿e co wynika z moich rozmów z mieszkañcami
osiedla.osiedla.osiedla.osiedla.osiedla.

Ale jako osoba z d³ugoletnim doœwiadczeniem za-Ale jako osoba z d³ugoletnim doœwiadczeniem za-Ale jako osoba z d³ugoletnim doœwiadczeniem za-Ale jako osoba z d³ugoletnim doœwiadczeniem za-Ale jako osoba z d³ugoletnim doœwiadczeniem za-
rz¹dczym, znaj¹ca osiedlowe realia a zarazem œwia-rz¹dczym, znaj¹ca osiedlowe realia a zarazem œwia-rz¹dczym, znaj¹ca osiedlowe realia a zarazem œwia-rz¹dczym, znaj¹ca osiedlowe realia a zarazem œwia-rz¹dczym, znaj¹ca osiedlowe realia a zarazem œwia-
doma oczekiwañ mieszkañców, zdajê sobie sprawê,doma oczekiwañ mieszkañców, zdajê sobie sprawê,doma oczekiwañ mieszkañców, zdajê sobie sprawê,doma oczekiwañ mieszkañców, zdajê sobie sprawê,doma oczekiwañ mieszkañców, zdajê sobie sprawê,
¿e potencja³ spó³dzielni dotycz¹cy samodzielnego¿e potencja³ spó³dzielni dotycz¹cy samodzielnego¿e potencja³ spó³dzielni dotycz¹cy samodzielnego¿e potencja³ spó³dzielni dotycz¹cy samodzielnego¿e potencja³ spó³dzielni dotycz¹cy samodzielnego
wp³ywania na podnoszenie standardu zamieszki-wp³ywania na podnoszenie standardu zamieszki-wp³ywania na podnoszenie standardu zamieszki-wp³ywania na podnoszenie standardu zamieszki-wp³ywania na podnoszenie standardu zamieszki-
wania na osiedlach jest, niestety na wyczerpaniu.wania na osiedlach jest, niestety na wyczerpaniu.wania na osiedlach jest, niestety na wyczerpaniu.wania na osiedlach jest, niestety na wyczerpaniu.wania na osiedlach jest, niestety na wyczerpaniu.
Dzia³aj¹c samemu, na d³u¿sz¹ metê nie da siê byæDzia³aj¹c samemu, na d³u¿sz¹ metê nie da siê byæDzia³aj¹c samemu, na d³u¿sz¹ metê nie da siê byæDzia³aj¹c samemu, na d³u¿sz¹ metê nie da siê byæDzia³aj¹c samemu, na d³u¿sz¹ metê nie da siê byæ
efektywnym. SM "Szobiszowice" by³a i jest otwartaefektywnym. SM "Szobiszowice" by³a i jest otwartaefektywnym. SM "Szobiszowice" by³a i jest otwartaefektywnym. SM "Szobiszowice" by³a i jest otwartaefektywnym. SM "Szobiszowice" by³a i jest otwarta
na wspó³pracê z wszystkimi, którzy deklaruj¹ chêæna wspó³pracê z wszystkimi, którzy deklaruj¹ chêæna wspó³pracê z wszystkimi, którzy deklaruj¹ chêæna wspó³pracê z wszystkimi, którzy deklaruj¹ chêæna wspó³pracê z wszystkimi, którzy deklaruj¹ chêæ
dzia³ania na rzecz naszego osiedla.dzia³ania na rzecz naszego osiedla.dzia³ania na rzecz naszego osiedla.dzia³ania na rzecz naszego osiedla.dzia³ania na rzecz naszego osiedla.

Ale takich sojuszników nie mieliœmy zbyt wielu,Ale takich sojuszników nie mieliœmy zbyt wielu,Ale takich sojuszników nie mieliœmy zbyt wielu,Ale takich sojuszników nie mieliœmy zbyt wielu,Ale takich sojuszników nie mieliœmy zbyt wielu,
szczególnie wœród radnych lokalnego samorz¹du.szczególnie wœród radnych lokalnego samorz¹du.szczególnie wœród radnych lokalnego samorz¹du.szczególnie wœród radnych lokalnego samorz¹du.szczególnie wœród radnych lokalnego samorz¹du.
Warto wiedzieæ, ¿e to w³aœnie tam zapadaj¹ kluczo-Warto wiedzieæ, ¿e to w³aœnie tam zapadaj¹ kluczo-Warto wiedzieæ, ¿e to w³aœnie tam zapadaj¹ kluczo-Warto wiedzieæ, ¿e to w³aœnie tam zapadaj¹ kluczo-Warto wiedzieæ, ¿e to w³aœnie tam zapadaj¹ kluczo-
we decyzje maj¹ce wp³yw na ¿ycie mieszkañców osie-we decyzje maj¹ce wp³yw na ¿ycie mieszkañców osie-we decyzje maj¹ce wp³yw na ¿ycie mieszkañców osie-we decyzje maj¹ce wp³yw na ¿ycie mieszkañców osie-we decyzje maj¹ce wp³yw na ¿ycie mieszkañców osie-
dli. Zaanga¿owany w sprawy osiedla radny, zde-dli. Zaanga¿owany w sprawy osiedla radny, zde-dli. Zaanga¿owany w sprawy osiedla radny, zde-dli. Zaanga¿owany w sprawy osiedla radny, zde-dli. Zaanga¿owany w sprawy osiedla radny, zde-
terminowany w walce o jego interesy - jest napraw-terminowany w walce o jego interesy - jest napraw-terminowany w walce o jego interesy - jest napraw-terminowany w walce o jego interesy - jest napraw-terminowany w walce o jego interesy - jest napraw-
dê w stanie wiele dobrego zrobiæ dla danego osiedla.dê w stanie wiele dobrego zrobiæ dla danego osiedla.dê w stanie wiele dobrego zrobiæ dla danego osiedla.dê w stanie wiele dobrego zrobiæ dla danego osiedla.dê w stanie wiele dobrego zrobiæ dla danego osiedla.

Zw³aszcza je¿eli potrafi znaleŸæ wspólny jêzyk z do-Zw³aszcza je¿eli potrafi znaleŸæ wspólny jêzyk z do-Zw³aszcza je¿eli potrafi znaleŸæ wspólny jêzyk z do-Zw³aszcza je¿eli potrafi znaleŸæ wspólny jêzyk z do-Zw³aszcza je¿eli potrafi znaleŸæ wspólny jêzyk z do-
minuj¹cym podmiotem na osiedlu, tj. spó³dzielni¹minuj¹cym podmiotem na osiedlu, tj. spó³dzielni¹minuj¹cym podmiotem na osiedlu, tj. spó³dzielni¹minuj¹cym podmiotem na osiedlu, tj. spó³dzielni¹minuj¹cym podmiotem na osiedlu, tj. spó³dzielni¹
mieszkaniow¹. Razem naprawdê mo¿na zrobiæ du¿omieszkaniow¹. Razem naprawdê mo¿na zrobiæ du¿omieszkaniow¹. Razem naprawdê mo¿na zrobiæ du¿omieszkaniow¹. Razem naprawdê mo¿na zrobiæ du¿omieszkaniow¹. Razem naprawdê mo¿na zrobiæ du¿o
wiêcej, lepiej i szybciej!wiêcej, lepiej i szybciej!wiêcej, lepiej i szybciej!wiêcej, lepiej i szybciej!wiêcej, lepiej i szybciej!

Z tych wszystkich moich doœwiadczeñ, i jako zawo-Z tych wszystkich moich doœwiadczeñ, i jako zawo-Z tych wszystkich moich doœwiadczeñ, i jako zawo-Z tych wszystkich moich doœwiadczeñ, i jako zawo-Z tych wszystkich moich doœwiadczeñ, i jako zawo-
dowego zarz¹dcy nieruchomoœci, i jako spo³ecznika,dowego zarz¹dcy nieruchomoœci, i jako spo³ecznika,dowego zarz¹dcy nieruchomoœci, i jako spo³ecznika,dowego zarz¹dcy nieruchomoœci, i jako spo³ecznika,dowego zarz¹dcy nieruchomoœci, i jako spo³ecznika,
ale tak¿e mieszkañca osiedla Szobiszowice narodzi³aale tak¿e mieszkañca osiedla Szobiszowice narodzi³aale tak¿e mieszkañca osiedla Szobiszowice narodzi³aale tak¿e mieszkañca osiedla Szobiszowice narodzi³aale tak¿e mieszkañca osiedla Szobiszowice narodzi³a
siê idea, abym - jako reprezentant interesów Szobi-siê idea, abym - jako reprezentant interesów Szobi-siê idea, abym - jako reprezentant interesów Szobi-siê idea, abym - jako reprezentant interesów Szobi-siê idea, abym - jako reprezentant interesów Szobi-
szowic - wystartowa³ w paŸdziernikowych wyborachszowic - wystartowa³ w paŸdziernikowych wyborachszowic - wystartowa³ w paŸdziernikowych wyborachszowic - wystartowa³ w paŸdziernikowych wyborachszowic - wystartowa³ w paŸdziernikowych wyborach
do Rady Miasta Gliwice. Tyle¿ sympatycznym dlado Rady Miasta Gliwice. Tyle¿ sympatycznym dlado Rady Miasta Gliwice. Tyle¿ sympatycznym dlado Rady Miasta Gliwice. Tyle¿ sympatycznym dlado Rady Miasta Gliwice. Tyle¿ sympatycznym dla
mnie co i jednoczeœnie mocno zobowi¹zuj¹cym by³mnie co i jednoczeœnie mocno zobowi¹zuj¹cym by³mnie co i jednoczeœnie mocno zobowi¹zuj¹cym by³mnie co i jednoczeœnie mocno zobowi¹zuj¹cym by³mnie co i jednoczeœnie mocno zobowi¹zuj¹cym by³
fakt, ¿e do kandydowania do samorz¹du namawia-fakt, ¿e do kandydowania do samorz¹du namawia-fakt, ¿e do kandydowania do samorz¹du namawia-fakt, ¿e do kandydowania do samorz¹du namawia-fakt, ¿e do kandydowania do samorz¹du namawia-
³o mnie wielu mieszkañców osiedla.³o mnie wielu mieszkañców osiedla.³o mnie wielu mieszkañców osiedla.³o mnie wielu mieszkañców osiedla.³o mnie wielu mieszkañców osiedla.

Tak, proszê Pañstwa, zdecydowa³em siê na kan-Tak, proszê Pañstwa, zdecydowa³em siê na kan-Tak, proszê Pañstwa, zdecydowa³em siê na kan-Tak, proszê Pañstwa, zdecydowa³em siê na kan-Tak, proszê Pañstwa, zdecydowa³em siê na kan-
dydowanie do Rady Miasta Gliwice. Jakimi bymdydowanie do Rady Miasta Gliwice. Jakimi bymdydowanie do Rady Miasta Gliwice. Jakimi bymdydowanie do Rady Miasta Gliwice. Jakimi bymdydowanie do Rady Miasta Gliwice. Jakimi bym
siê zaj¹³ sprawami w samorz¹dzie, gdybym zasiê zaj¹³ sprawami w samorz¹dzie, gdybym zasiê zaj¹³ sprawami w samorz¹dzie, gdybym zasiê zaj¹³ sprawami w samorz¹dzie, gdybym zasiê zaj¹³ sprawami w samorz¹dzie, gdybym za
spraw¹ Pañstwa g³osów znalaz³ siê w tym gre-spraw¹ Pañstwa g³osów znalaz³ siê w tym gre-spraw¹ Pañstwa g³osów znalaz³ siê w tym gre-spraw¹ Pañstwa g³osów znalaz³ siê w tym gre-spraw¹ Pañstwa g³osów znalaz³ siê w tym gre-
mium? Poni¿ej przedstawiê kilka kwestii, które - wmium? Poni¿ej przedstawiê kilka kwestii, które - wmium? Poni¿ej przedstawiê kilka kwestii, które - wmium? Poni¿ej przedstawiê kilka kwestii, które - wmium? Poni¿ej przedstawiê kilka kwestii, które - w
mojej ocenie - s¹ wa¿ne dla Szobiszowic, ale jednocze-mojej ocenie - s¹ wa¿ne dla Szobiszowic, ale jednocze-mojej ocenie - s¹ wa¿ne dla Szobiszowic, ale jednocze-mojej ocenie - s¹ wa¿ne dla Szobiszowic, ale jednocze-mojej ocenie - s¹ wa¿ne dla Szobiszowic, ale jednocze-
œnie chcia³bym dodaæ, ¿e bardzo liczê na Pañstwaœnie chcia³bym dodaæ, ¿e bardzo liczê na Pañstwaœnie chcia³bym dodaæ, ¿e bardzo liczê na Pañstwaœnie chcia³bym dodaæ, ¿e bardzo liczê na Pañstwaœnie chcia³bym dodaæ, ¿e bardzo liczê na Pañstwa
sugestie w tej mierze. Program dla Szobiszowic masugestie w tej mierze. Program dla Szobiszowic masugestie w tej mierze. Program dla Szobiszowic masugestie w tej mierze. Program dla Szobiszowic masugestie w tej mierze. Program dla Szobiszowic ma
byæ naszym wspólnym programem.byæ naszym wspólnym programem.byæ naszym wspólnym programem.byæ naszym wspólnym programem.byæ naszym wspólnym programem.

A oto tematy, którymi chcia³bym siê miêdzy in-A oto tematy, którymi chcia³bym siê miêdzy in-A oto tematy, którymi chcia³bym siê miêdzy in-A oto tematy, którymi chcia³bym siê miêdzy in-A oto tematy, którymi chcia³bym siê miêdzy in-
nymi zaj¹æ jako radny:nymi zaj¹æ jako radny:nymi zaj¹æ jako radny:nymi zaj¹æ jako radny:nymi zaj¹æ jako radny:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZED SIE-
DZIBĄ SPÓŁDZIELNI

Chcia³bym, aby by³a to prawdziwa wizytówka osie-Chcia³bym, aby by³a to prawdziwa wizytówka osie-Chcia³bym, aby by³a to prawdziwa wizytówka osie-Chcia³bym, aby by³a to prawdziwa wizytówka osie-Chcia³bym, aby by³a to prawdziwa wizytówka osie-
dla, pe³na roœlinnoœci, elementów architektury kra-dla, pe³na roœlinnoœci, elementów architektury kra-dla, pe³na roœlinnoœci, elementów architektury kra-dla, pe³na roœlinnoœci, elementów architektury kra-dla, pe³na roœlinnoœci, elementów architektury kra-
jobrazu, przyjazna dla osób starszych, mog¹cych tujobrazu, przyjazna dla osób starszych, mog¹cych tujobrazu, przyjazna dla osób starszych, mog¹cych tujobrazu, przyjazna dla osób starszych, mog¹cych tujobrazu, przyjazna dla osób starszych, mog¹cych tu
pospacerowaæ i odpocz¹æ na ³awkach, dla mam zpospacerowaæ i odpocz¹æ na ³awkach, dla mam zpospacerowaæ i odpocz¹æ na ³awkach, dla mam zpospacerowaæ i odpocz¹æ na ³awkach, dla mam zpospacerowaæ i odpocz¹æ na ³awkach, dla mam z
dzieæmi i wszystkich innych mieszkañców osiedla.dzieæmi i wszystkich innych mieszkañców osiedla.dzieæmi i wszystkich innych mieszkañców osiedla.dzieæmi i wszystkich innych mieszkañców osiedla.dzieæmi i wszystkich innych mieszkañców osiedla.

EKOLOGIA
SM "Szobiszowice" upora³a siê ju¿ z azbestem naSM "Szobiszowice" upora³a siê ju¿ z azbestem naSM "Szobiszowice" upora³a siê ju¿ z azbestem naSM "Szobiszowice" upora³a siê ju¿ z azbestem naSM "Szobiszowice" upora³a siê ju¿ z azbestem na

spó³dzielczych budynkach. To niew¹tpliwie jest dzia-spó³dzielczych budynkach. To niew¹tpliwie jest dzia-spó³dzielczych budynkach. To niew¹tpliwie jest dzia-spó³dzielczych budynkach. To niew¹tpliwie jest dzia-spó³dzielczych budynkach. To niew¹tpliwie jest dzia-
³anie proekologiczne, dobrze s³u¿¹ce zdrowiu miesz-³anie proekologiczne, dobrze s³u¿¹ce zdrowiu miesz-³anie proekologiczne, dobrze s³u¿¹ce zdrowiu miesz-³anie proekologiczne, dobrze s³u¿¹ce zdrowiu miesz-³anie proekologiczne, dobrze s³u¿¹ce zdrowiu miesz-
kañców osiedla. Chcia³bym stworzyæ mechanizmy,kañców osiedla. Chcia³bym stworzyæ mechanizmy,kañców osiedla. Chcia³bym stworzyæ mechanizmy,kañców osiedla. Chcia³bym stworzyæ mechanizmy,kañców osiedla. Chcia³bym stworzyæ mechanizmy,
które sprawi¹, ¿e i inni w³aœciciele nieruchomoœciktóre sprawi¹, ¿e i inni w³aœciciele nieruchomoœciktóre sprawi¹, ¿e i inni w³aœciciele nieruchomoœciktóre sprawi¹, ¿e i inni w³aœciciele nieruchomoœciktóre sprawi¹, ¿e i inni w³aœciciele nieruchomoœci
œci¹gn¹ azbest ze swoich budynków. Chcia³bym tak¿eœci¹gn¹ azbest ze swoich budynków. Chcia³bym tak¿eœci¹gn¹ azbest ze swoich budynków. Chcia³bym tak¿eœci¹gn¹ azbest ze swoich budynków. Chcia³bym tak¿eœci¹gn¹ azbest ze swoich budynków. Chcia³bym tak¿e
doprowadziæ do sytuacji, ¿e na osiedlu wszyscy ko-doprowadziæ do sytuacji, ¿e na osiedlu wszyscy ko-doprowadziæ do sytuacji, ¿e na osiedlu wszyscy ko-doprowadziæ do sytuacji, ¿e na osiedlu wszyscy ko-doprowadziæ do sytuacji, ¿e na osiedlu wszyscy ko-
rzystaj¹ z ekologicznego ciep³a systemowego, rezygnu-rzystaj¹ z ekologicznego ciep³a systemowego, rezygnu-rzystaj¹ z ekologicznego ciep³a systemowego, rezygnu-rzystaj¹ z ekologicznego ciep³a systemowego, rezygnu-rzystaj¹ z ekologicznego ciep³a systemowego, rezygnu-
j¹c z palenia w piecach wêglem lub mia³em; wiado-j¹c z palenia w piecach wêglem lub mia³em; wiado-j¹c z palenia w piecach wêglem lub mia³em; wiado-j¹c z palenia w piecach wêglem lub mia³em; wiado-j¹c z palenia w piecach wêglem lub mia³em; wiado-
mo, jak tzw. niska emisja jest szkodliwa dla na-mo, jak tzw. niska emisja jest szkodliwa dla na-mo, jak tzw. niska emisja jest szkodliwa dla na-mo, jak tzw. niska emisja jest szkodliwa dla na-mo, jak tzw. niska emisja jest szkodliwa dla na-
szych p³uc i nie tylko. Chcia³bym, aby na osiedluszych p³uc i nie tylko. Chcia³bym, aby na osiedluszych p³uc i nie tylko. Chcia³bym, aby na osiedluszych p³uc i nie tylko. Chcia³bym, aby na osiedluszych p³uc i nie tylko. Chcia³bym, aby na osiedlu
zosta³ zainstalowany czujnik mierz¹cy jakoœæ po-zosta³ zainstalowany czujnik mierz¹cy jakoœæ po-zosta³ zainstalowany czujnik mierz¹cy jakoœæ po-zosta³ zainstalowany czujnik mierz¹cy jakoœæ po-zosta³ zainstalowany czujnik mierz¹cy jakoœæ po-
wietrza. Szczególnie by³oby to wa¿ne dla ludzi star-wietrza. Szczególnie by³oby to wa¿ne dla ludzi star-wietrza. Szczególnie by³oby to wa¿ne dla ludzi star-wietrza. Szczególnie by³oby to wa¿ne dla ludzi star-wietrza. Szczególnie by³oby to wa¿ne dla ludzi star-
szych, schorowanych, a tak¿e dla matek z dzieæmi.szych, schorowanych, a tak¿e dla matek z dzieæmi.szych, schorowanych, a tak¿e dla matek z dzieæmi.szych, schorowanych, a tak¿e dla matek z dzieæmi.szych, schorowanych, a tak¿e dla matek z dzieæmi.
W sytuacji gdy czujnik wskazywa³by wysoki poziomW sytuacji gdy czujnik wskazywa³by wysoki poziomW sytuacji gdy czujnik wskazywa³by wysoki poziomW sytuacji gdy czujnik wskazywa³by wysoki poziomW sytuacji gdy czujnik wskazywa³by wysoki poziom
zanieczyszczenia powietrza ró¿nymi py³ami lu-zanieczyszczenia powietrza ró¿nymi py³ami lu-zanieczyszczenia powietrza ró¿nymi py³ami lu-zanieczyszczenia powietrza ró¿nymi py³ami lu-zanieczyszczenia powietrza ró¿nymi py³ami lu-

List otwartyList otwartyList otwartyList otwartyList otwarty
do Mieszkañców Szobiszowicdo Mieszkañców Szobiszowicdo Mieszkañców Szobiszowicdo Mieszkañców Szobiszowicdo Mieszkañców Szobiszowic



55555Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM Biuletyn Informacyjny SM „SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”„SZOBISZOWICE”
dzie ci powinni - w trosce o zdrowie i samopoczuciedzie ci powinni - w trosce o zdrowie i samopoczuciedzie ci powinni - w trosce o zdrowie i samopoczuciedzie ci powinni - w trosce o zdrowie i samopoczuciedzie ci powinni - w trosce o zdrowie i samopoczucie
- jak najkrócej przebywaæ na zewn¹trz.- jak najkrócej przebywaæ na zewn¹trz.- jak najkrócej przebywaæ na zewn¹trz.- jak najkrócej przebywaæ na zewn¹trz.- jak najkrócej przebywaæ na zewn¹trz.

BANKOMAT
Z mojej pracy w Radzie Nadzorczej Spó³dzielniZ mojej pracy w Radzie Nadzorczej Spó³dzielniZ mojej pracy w Radzie Nadzorczej Spó³dzielniZ mojej pracy w Radzie Nadzorczej Spó³dzielniZ mojej pracy w Radzie Nadzorczej Spó³dzielni

wiem, ¿e wiele osób postuluje, aby takowy zosta³ za-wiem, ¿e wiele osób postuluje, aby takowy zosta³ za-wiem, ¿e wiele osób postuluje, aby takowy zosta³ za-wiem, ¿e wiele osób postuluje, aby takowy zosta³ za-wiem, ¿e wiele osób postuluje, aby takowy zosta³ za-
instalowany na osiedlu. Deklarujê, ¿e tê sprawê za-instalowany na osiedlu. Deklarujê, ¿e tê sprawê za-instalowany na osiedlu. Deklarujê, ¿e tê sprawê za-instalowany na osiedlu. Deklarujê, ¿e tê sprawê za-instalowany na osiedlu. Deklarujê, ¿e tê sprawê za-
³atwiê w trybie pilnym!³atwiê w trybie pilnym!³atwiê w trybie pilnym!³atwiê w trybie pilnym!³atwiê w trybie pilnym!

STACJA ROWERU MIEJSKIEGO
Gliwicki Rower Miejski robi prawdziwa furorê wGliwicki Rower Miejski robi prawdziwa furorê wGliwicki Rower Miejski robi prawdziwa furorê wGliwicki Rower Miejski robi prawdziwa furorê wGliwicki Rower Miejski robi prawdziwa furorê w

naszym mieœcie. I nic dziwnego - jest to alterna-naszym mieœcie. I nic dziwnego - jest to alterna-naszym mieœcie. I nic dziwnego - jest to alterna-naszym mieœcie. I nic dziwnego - jest to alterna-naszym mieœcie. I nic dziwnego - jest to alterna-
tywny, ekologiczny, a przy tym tani i wygodnytywny, ekologiczny, a przy tym tani i wygodnytywny, ekologiczny, a przy tym tani i wygodnytywny, ekologiczny, a przy tym tani i wygodnytywny, ekologiczny, a przy tym tani i wygodny
sposób przemieszczania siê. Uwa¿am, ¿e urucho-sposób przemieszczania siê. Uwa¿am, ¿e urucho-sposób przemieszczania siê. Uwa¿am, ¿e urucho-sposób przemieszczania siê. Uwa¿am, ¿e urucho-sposób przemieszczania siê. Uwa¿am, ¿e urucho-
mienie takiej stacji na terenie Szobiszowic by³obymienie takiej stacji na terenie Szobiszowic by³obymienie takiej stacji na terenie Szobiszowic by³obymienie takiej stacji na terenie Szobiszowic by³obymienie takiej stacji na terenie Szobiszowic by³oby
ogromnym u³atwieniem dla mieszkañców.ogromnym u³atwieniem dla mieszkañców.ogromnym u³atwieniem dla mieszkañców.ogromnym u³atwieniem dla mieszkañców.ogromnym u³atwieniem dla mieszkañców.

POMOC LUDZIOM STARSZYM I NIEPEŁNO-
SPRAWNYM

Na pomoc tym ludziom jestem szczególnie wyczu-Na pomoc tym ludziom jestem szczególnie wyczu-Na pomoc tym ludziom jestem szczególnie wyczu-Na pomoc tym ludziom jestem szczególnie wyczu-Na pomoc tym ludziom jestem szczególnie wyczu-
lony. Wszêdzie, gdzie pracowa³em, stara³em siê imlony. Wszêdzie, gdzie pracowa³em, stara³em siê imlony. Wszêdzie, gdzie pracowa³em, stara³em siê imlony. Wszêdzie, gdzie pracowa³em, stara³em siê imlony. Wszêdzie, gdzie pracowa³em, stara³em siê im
pomagaæ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie ina-pomagaæ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie ina-pomagaæ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie ina-pomagaæ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie ina-pomagaæ w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Nie ina-
czej bêdzie, gdy zostanê wybrany do Rady Miejskiej.czej bêdzie, gdy zostanê wybrany do Rady Miejskiej.czej bêdzie, gdy zostanê wybrany do Rady Miejskiej.czej bêdzie, gdy zostanê wybrany do Rady Miejskiej.czej bêdzie, gdy zostanê wybrany do Rady Miejskiej.
Bêdzie to na pewno jeden z moich priorytetów.Bêdzie to na pewno jeden z moich priorytetów.Bêdzie to na pewno jeden z moich priorytetów.Bêdzie to na pewno jeden z moich priorytetów.Bêdzie to na pewno jeden z moich priorytetów.

BEZPIECZEŃSTWO NA OSIEDLU
Dla wielu osób - wiem o tym z rozmów, jakie prze-Dla wielu osób - wiem o tym z rozmów, jakie prze-Dla wielu osób - wiem o tym z rozmów, jakie prze-Dla wielu osób - wiem o tym z rozmów, jakie prze-Dla wielu osób - wiem o tym z rozmów, jakie prze-

prowadzam z mieszkañcami - jest to niezmiernieprowadzam z mieszkañcami - jest to niezmiernieprowadzam z mieszkañcami - jest to niezmiernieprowadzam z mieszkañcami - jest to niezmiernieprowadzam z mieszkañcami - jest to niezmiernie
istotna kwestia przes¹dzaj¹ca niekiedy o ocenie stan-istotna kwestia przes¹dzaj¹ca niekiedy o ocenie stan-istotna kwestia przes¹dzaj¹ca niekiedy o ocenie stan-istotna kwestia przes¹dzaj¹ca niekiedy o ocenie stan-istotna kwestia przes¹dzaj¹ca niekiedy o ocenie stan-
dardu zamieszkiwania na osiedlu. Spó³dzielnia wdardu zamieszkiwania na osiedlu. Spó³dzielnia wdardu zamieszkiwania na osiedlu. Spó³dzielnia wdardu zamieszkiwania na osiedlu. Spó³dzielnia wdardu zamieszkiwania na osiedlu. Spó³dzielnia w
tym temacie zrobi³a wiele dobrego w ostatnich latachtym temacie zrobi³a wiele dobrego w ostatnich latachtym temacie zrobi³a wiele dobrego w ostatnich latachtym temacie zrobi³a wiele dobrego w ostatnich latachtym temacie zrobi³a wiele dobrego w ostatnich latach
(wspomnijmy chocia¿by o monta¿u kamer monito-(wspomnijmy chocia¿by o monta¿u kamer monito-(wspomnijmy chocia¿by o monta¿u kamer monito-(wspomnijmy chocia¿by o monta¿u kamer monito-(wspomnijmy chocia¿by o monta¿u kamer monito-
ruj¹cych osiedle pod³¹czonych, co wa¿ne, do Œl¹skiejruj¹cych osiedle pod³¹czonych, co wa¿ne, do Œl¹skiejruj¹cych osiedle pod³¹czonych, co wa¿ne, do Œl¹skiejruj¹cych osiedle pod³¹czonych, co wa¿ne, do Œl¹skiejruj¹cych osiedle pod³¹czonych, co wa¿ne, do Œl¹skiej
Sieci Metropolitalnej), co procentuje tym, i¿ staleSieci Metropolitalnej), co procentuje tym, i¿ staleSieci Metropolitalnej), co procentuje tym, i¿ staleSieci Metropolitalnej), co procentuje tym, i¿ staleSieci Metropolitalnej), co procentuje tym, i¿ stale
zmniejsza siê iloœæ wykroczeñ odnotowywanych przezzmniejsza siê iloœæ wykroczeñ odnotowywanych przezzmniejsza siê iloœæ wykroczeñ odnotowywanych przezzmniejsza siê iloœæ wykroczeñ odnotowywanych przezzmniejsza siê iloœæ wykroczeñ odnotowywanych przez
policje na osiedlu. Tym niemniej, uwa¿am, ¿e jestpolicje na osiedlu. Tym niemniej, uwa¿am, ¿e jestpolicje na osiedlu. Tym niemniej, uwa¿am, ¿e jestpolicje na osiedlu. Tym niemniej, uwa¿am, ¿e jestpolicje na osiedlu. Tym niemniej, uwa¿am, ¿e jest
jeszcze wiele w tej kwestii do zrobienia i niew¹tpli-jeszcze wiele w tej kwestii do zrobienia i niew¹tpli-jeszcze wiele w tej kwestii do zrobienia i niew¹tpli-jeszcze wiele w tej kwestii do zrobienia i niew¹tpli-jeszcze wiele w tej kwestii do zrobienia i niew¹tpli-
wie jako radny zechcê wykorzystaæ wszelkie mo¿li-wie jako radny zechcê wykorzystaæ wszelkie mo¿li-wie jako radny zechcê wykorzystaæ wszelkie mo¿li-wie jako radny zechcê wykorzystaæ wszelkie mo¿li-wie jako radny zechcê wykorzystaæ wszelkie mo¿li-
woœci, aby jeszcze poprawiæ poczucie bezpieczeñstwawoœci, aby jeszcze poprawiæ poczucie bezpieczeñstwawoœci, aby jeszcze poprawiæ poczucie bezpieczeñstwawoœci, aby jeszcze poprawiæ poczucie bezpieczeñstwawoœci, aby jeszcze poprawiæ poczucie bezpieczeñstwa
mieszkañców Szobiszowic.mieszkañców Szobiszowic.mieszkañców Szobiszowic.mieszkañców Szobiszowic.mieszkañców Szobiszowic.

LATARNIE
W 2019 r. miasto powinno wymieniæ na naszymW 2019 r. miasto powinno wymieniæ na naszymW 2019 r. miasto powinno wymieniæ na naszymW 2019 r. miasto powinno wymieniæ na naszymW 2019 r. miasto powinno wymieniæ na naszym

terenie latarnie. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby ta in-terenie latarnie. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby ta in-terenie latarnie. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby ta in-terenie latarnie. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby ta in-terenie latarnie. Do³o¿ê wszelkich starañ, aby ta in-
westycja zosta³a przeprowadzona w jak najlepszywestycja zosta³a przeprowadzona w jak najlepszywestycja zosta³a przeprowadzona w jak najlepszywestycja zosta³a przeprowadzona w jak najlepszywestycja zosta³a przeprowadzona w jak najlepszy
sposób i z korzyœci¹ dla nas.sposób i z korzyœci¹ dla nas.sposób i z korzyœci¹ dla nas.sposób i z korzyœci¹ dla nas.sposób i z korzyœci¹ dla nas.

OSIEDLOWE ULICE
Niektóre s¹ w dobrym stanie, ale wiele od lat prosiNiektóre s¹ w dobrym stanie, ale wiele od lat prosiNiektóre s¹ w dobrym stanie, ale wiele od lat prosiNiektóre s¹ w dobrym stanie, ale wiele od lat prosiNiektóre s¹ w dobrym stanie, ale wiele od lat prosi

siê o kapitalny remont. Chcia³bym doprowadziæ dosiê o kapitalny remont. Chcia³bym doprowadziæ dosiê o kapitalny remont. Chcia³bym doprowadziæ dosiê o kapitalny remont. Chcia³bym doprowadziæ dosiê o kapitalny remont. Chcia³bym doprowadziæ do
tego, ¿e w bud¿ecie miejskim znajd¹ siê œrodki natego, ¿e w bud¿ecie miejskim znajd¹ siê œrodki natego, ¿e w bud¿ecie miejskim znajd¹ siê œrodki natego, ¿e w bud¿ecie miejskim znajd¹ siê œrodki natego, ¿e w bud¿ecie miejskim znajd¹ siê œrodki na
ten cel.ten cel.ten cel.ten cel.ten cel.

WSPÓŁPRACA ZE SPÓŁDZIELNIĄ
Chcia³bym w pracy radnego wykorzystaæ fakt, ¿eChcia³bym w pracy radnego wykorzystaæ fakt, ¿eChcia³bym w pracy radnego wykorzystaæ fakt, ¿eChcia³bym w pracy radnego wykorzystaæ fakt, ¿eChcia³bym w pracy radnego wykorzystaæ fakt, ¿e

jestem równoczeœnie dzia³aczem spó³dzielczym. Uwa-jestem równoczeœnie dzia³aczem spó³dzielczym. Uwa-jestem równoczeœnie dzia³aczem spó³dzielczym. Uwa-jestem równoczeœnie dzia³aczem spó³dzielczym. Uwa-jestem równoczeœnie dzia³aczem spó³dzielczym. Uwa-
¿am, ¿e tylko we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Miesz-¿am, ¿e tylko we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Miesz-¿am, ¿e tylko we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Miesz-¿am, ¿e tylko we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Miesz-¿am, ¿e tylko we wspó³pracy ze Spó³dzielni¹ Miesz-
kaniow¹ "Szobiszowice" bêdê w stanie skuteczniekaniow¹ "Szobiszowice" bêdê w stanie skuteczniekaniow¹ "Szobiszowice" bêdê w stanie skuteczniekaniow¹ "Szobiszowice" bêdê w stanie skuteczniekaniow¹ "Szobiszowice" bêdê w stanie skutecznie
realizowaæ swoje projekty jako radny. Chcia³bym tak-realizowaæ swoje projekty jako radny. Chcia³bym tak-realizowaæ swoje projekty jako radny. Chcia³bym tak-realizowaæ swoje projekty jako radny. Chcia³bym tak-realizowaæ swoje projekty jako radny. Chcia³bym tak-
¿e wspieraæ swoim doœwiadczeniem starania¿e wspieraæ swoim doœwiadczeniem starania¿e wspieraæ swoim doœwiadczeniem starania¿e wspieraæ swoim doœwiadczeniem starania¿e wspieraæ swoim doœwiadczeniem starania
Spó³dzielni o pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,Spó³dzielni o pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,Spó³dzielni o pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,Spó³dzielni o pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,Spó³dzielni o pozyskiwanie œrodków zewnêtrznych,

które pos³u¿¹ potem szeroko rozumianej moderniza-które pos³u¿¹ potem szeroko rozumianej moderniza-które pos³u¿¹ potem szeroko rozumianej moderniza-które pos³u¿¹ potem szeroko rozumianej moderniza-które pos³u¿¹ potem szeroko rozumianej moderniza-
cji osiedla.cji osiedla.cji osiedla.cji osiedla.cji osiedla.

Jak ju¿ napisa³em wy¿ej, oczekujê z Pañstwa stro-Jak ju¿ napisa³em wy¿ej, oczekujê z Pañstwa stro-Jak ju¿ napisa³em wy¿ej, oczekujê z Pañstwa stro-Jak ju¿ napisa³em wy¿ej, oczekujê z Pañstwa stro-Jak ju¿ napisa³em wy¿ej, oczekujê z Pañstwa stro-
ny sugestii odnoœnie tego, co mo¿emy razem przed-ny sugestii odnoœnie tego, co mo¿emy razem przed-ny sugestii odnoœnie tego, co mo¿emy razem przed-ny sugestii odnoœnie tego, co mo¿emy razem przed-ny sugestii odnoœnie tego, co mo¿emy razem przed-
siêwzi¹æ dla poprawy jakoœci zamieszkiwania na-siêwzi¹æ dla poprawy jakoœci zamieszkiwania na-siêwzi¹æ dla poprawy jakoœci zamieszkiwania na-siêwzi¹æ dla poprawy jakoœci zamieszkiwania na-siêwzi¹æ dla poprawy jakoœci zamieszkiwania na-
szym osiedlu.szym osiedlu.szym osiedlu.szym osiedlu.szym osiedlu.

Je¿eli mój program Pañstwa przekonuje, je¿eli rów-Je¿eli mój program Pañstwa przekonuje, je¿eli rów-Je¿eli mój program Pañstwa przekonuje, je¿eli rów-Je¿eli mój program Pañstwa przekonuje, je¿eli rów-Je¿eli mój program Pañstwa przekonuje, je¿eli rów-
nie¿ ¿ywicie przekonanie, ¿e naszemu osiedlu po-nie¿ ¿ywicie przekonanie, ¿e naszemu osiedlu po-nie¿ ¿ywicie przekonanie, ¿e naszemu osiedlu po-nie¿ ¿ywicie przekonanie, ¿e naszemu osiedlu po-nie¿ ¿ywicie przekonanie, ¿e naszemu osiedlu po-
trzebny jest kompetentny radny, mocno zaanga¿o-trzebny jest kompetentny radny, mocno zaanga¿o-trzebny jest kompetentny radny, mocno zaanga¿o-trzebny jest kompetentny radny, mocno zaanga¿o-trzebny jest kompetentny radny, mocno zaanga¿o-
wany w rozwi¹zywanie problemów Szobiszowic -wany w rozwi¹zywanie problemów Szobiszowic -wany w rozwi¹zywanie problemów Szobiszowic -wany w rozwi¹zywanie problemów Szobiszowic -wany w rozwi¹zywanie problemów Szobiszowic -
zapraszam 21 paŸdziernika br. do urn wyborczychzapraszam 21 paŸdziernika br. do urn wyborczychzapraszam 21 paŸdziernika br. do urn wyborczychzapraszam 21 paŸdziernika br. do urn wyborczychzapraszam 21 paŸdziernika br. do urn wyborczych
i do zag³osowania na moj¹ osobê!i do zag³osowania na moj¹ osobê!i do zag³osowania na moj¹ osobê!i do zag³osowania na moj¹ osobê!i do zag³osowania na moj¹ osobê!

I jeszcze jedno - zdecydowa³em siê kandydowaæ doI jeszcze jedno - zdecydowa³em siê kandydowaæ doI jeszcze jedno - zdecydowa³em siê kandydowaæ doI jeszcze jedno - zdecydowa³em siê kandydowaæ doI jeszcze jedno - zdecydowa³em siê kandydowaæ do
Rady Miasta Gliwice z listy Komitetu WyborczegoRady Miasta Gliwice z listy Komitetu WyborczegoRady Miasta Gliwice z listy Komitetu WyborczegoRady Miasta Gliwice z listy Komitetu WyborczegoRady Miasta Gliwice z listy Komitetu Wyborczego
Wyborców Zygmunta Frankiewicza. To z jednej stro-Wyborców Zygmunta Frankiewicza. To z jednej stro-Wyborców Zygmunta Frankiewicza. To z jednej stro-Wyborców Zygmunta Frankiewicza. To z jednej stro-Wyborców Zygmunta Frankiewicza. To z jednej stro-
ny wyraz mojego szacunku dla dokonañ Pana Pre-ny wyraz mojego szacunku dla dokonañ Pana Pre-ny wyraz mojego szacunku dla dokonañ Pana Pre-ny wyraz mojego szacunku dla dokonañ Pana Pre-ny wyraz mojego szacunku dla dokonañ Pana Pre-
zydenta, z drugiej natomiast przekonania, ¿e bêd¹czydenta, z drugiej natomiast przekonania, ¿e bêd¹czydenta, z drugiej natomiast przekonania, ¿e bêd¹czydenta, z drugiej natomiast przekonania, ¿e bêd¹czydenta, z drugiej natomiast przekonania, ¿e bêd¹c
radnym w³aœnie z tej listy bêdê mia³ najwiêkszeradnym w³aœnie z tej listy bêdê mia³ najwiêkszeradnym w³aœnie z tej listy bêdê mia³ najwiêkszeradnym w³aœnie z tej listy bêdê mia³ najwiêkszeradnym w³aœnie z tej listy bêdê mia³ najwiêksze
mo¿liwoœci realizacji moich planów dzia³ania namo¿liwoœci realizacji moich planów dzia³ania namo¿liwoœci realizacji moich planów dzia³ania namo¿liwoœci realizacji moich planów dzia³ania namo¿liwoœci realizacji moich planów dzia³ania na
rzecz Szobiszowic. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt,rzecz Szobiszowic. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt,rzecz Szobiszowic. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt,rzecz Szobiszowic. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt,rzecz Szobiszowic. Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt,
¿e nie jest to lista partyjna - chcia³bym w swojej przy-¿e nie jest to lista partyjna - chcia³bym w swojej przy-¿e nie jest to lista partyjna - chcia³bym w swojej przy-¿e nie jest to lista partyjna - chcia³bym w swojej przy-¿e nie jest to lista partyjna - chcia³bym w swojej przy-
sz³ej pracy samorz¹dowej unikaæ jakichkolwiek ak-sz³ej pracy samorz¹dowej unikaæ jakichkolwiek ak-sz³ej pracy samorz¹dowej unikaæ jakichkolwiek ak-sz³ej pracy samorz¹dowej unikaæ jakichkolwiek ak-sz³ej pracy samorz¹dowej unikaæ jakichkolwiek ak-
centów politycznych, szukaj¹c sojuszników do wspie-centów politycznych, szukaj¹c sojuszników do wspie-centów politycznych, szukaj¹c sojuszników do wspie-centów politycznych, szukaj¹c sojuszników do wspie-centów politycznych, szukaj¹c sojuszników do wspie-
rania Szobiszowic w ro¿nych œrodowiskach.rania Szobiszowic w ro¿nych œrodowiskach.rania Szobiszowic w ro¿nych œrodowiskach.rania Szobiszowic w ro¿nych œrodowiskach.rania Szobiszowic w ro¿nych œrodowiskach.
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RAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLARAZEM Z RADNYM Z NASZEGO OSIEDLA
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LIKWIDACJA WIECZYSTEGO
U¯YTKOWANIA W MIESZKANIÓWCE


