Zebrania Grup Cz³onkowskich
Lp.

Osiedle

Termin

Miejsce zebrania

Godz

1.

Osiedle I Zagórska 
Pó³noc

8 maja
poniedzia³ek

Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych nr 12,
ul. Kujawska 18

1700

2.

Osiedle II Zagórska - 10 maja
Po³udnie
roda

OKK Miniatura
ul. Zagórska 65

1700

3.

Osiedle III Sady

12 maja
pi¹tek

OKK Polonez
ul. Pocieszka 17

1700

4.

Osiedle IV
Sandomierskie

15 maja
poniedzia³ek

OKK S³oneczko
ul. Romualda 3

1700

5.

Bieliny

16 maja
wtorek

Szko³a Podstawowa
w Bielinach

1700

6.

Bodzentyn

16 maja
wtorek

Budynek KSM
w Bodzentynie

1700

Kompleksowe ubezpieczenie
mieszkania...
...to nasza nowa oferta skierowana do tych, którzy myl¹ o bezpieczeñstwie swojego
mieszkania. Proponujemy najwygodniejsz¹ formê ubezpieczenia: op³atê comiesiêcznej sk³adki wraz z op³atami za mieszkanie. Nie musisz odk³adaæ sumy na jednorazow¹ sk³adkê roczn¹.
Wysokoæ sk³adki - ju¿ od 3,75 z³otych miesiêcznie - jest przystêpna dla ka¿dego
gospodarstwa domowego. Wystarczy, ¿e wype³nisz za³¹czony wniosek.

Nowa forma ubezpieczenia
 Mieszkanie
Twoje mieszkanie mo¿e zostaæ ubezpieczone wg jednego z wariantów:
Warianty ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

l - Kompleks - ustalenie odszkodowania wg wartoci rzeczywistej

Kompleksowe ubezpieczenie - ustalenie odszkodowania wg wartoci rzeczywistej w zakresie:
1. ognia i innych zdarzeñ losowych,
2. kradzie¿y z w³amaniem i rabunku,
3. zalania,
4. odpowiedzialnoci cywilnej.

Il - Kompleks - ustalenie odszkodowania
wg wartoci odtworzeniowej (nowej)

Zakres ubezpieczenia jak w wariancie
l, lecz ustalenie odszkodowania wed³ug
wartoci odtworzeniowej (nowej).

Wype³niony wniosek przeka¿ do zarz¹dcy budynku. Jeli masz dodatkowe pytania, odpowie na nie nasz pracownik.
STRONA 2

Porz¹dek obrad
na zebraniach
Grup Cz³onkowskich:
1. Otwarcie zebrania i wybór prezydium.
2. Sprawozdanie z dzia³alnoci za 2005
rok:
 Rady Osiedla i realizacji wniosków z
poprzedniego Zebrania;
 Zarz¹du Spó³dzielni;
 Rady Nadzorczej.
3. Zapoznanie z porz¹dkiem obrad Zebrania Przedstawicieli, w tym ze zmianami
statutu Spó³dzielni.
4. Dyskusja nad z³o¿onymi sprawozdaniami.
5. Przyjêcie wniosków.

W lipcu, w Warszawie

Targi
Spó³dzielczoci
Krajowa Rada Spó³dzielcza oraz Targi
Kielce zapraszaj¹ do wziêcia udzia³u w
Miêdzynarodowych Targach Spó³dzielczych, które odbêd¹ siê w Pa³acu Kultury
i Nauki w Warszawie, Plac Defilad l
w dniach 8-9 lipca 2006 roku.
Miêdzynarodowe Targi Spó³dzielcze to
najwa¿niejsza impreza promocyjna polskiej
spó³dzielczoci. S¹ one miejscem spotkañ
spó³dzielni i organizacji spó³dzielczych z
kraju i zagranicy. G³ównym celem tych targów jest prezentacja efektów gospodarczych spó³dzielni ró¿nych bran¿ - w tym
zw³aszcza ich wyrobów i mo¿liwoci us³ugowych. W tym roku targi odbêd¹ siê w
Warszawie w Pa³acu Kultury i Nauki po³¹czone z obchodami Dnia Spó³dzielczoci.
Podczas targów istnieje mo¿liwoæ sprzeda¿y prezentowanych produktów w czasie Wielkiego Kiermaszu Produktów Spó³dzielni.
Zwiedzaj¹cy maj¹ mo¿liwoæ zakupu prezentowanych towarów bezporednio od
producentów, a wystawcy mog¹ nawi¹zaæ kontakt bezporednio z klientami odbiorcami wytwarzanych przez siebie
wyrobów, czy proponowanych us³ug.
Targom towarzyszy bogaty program spotkañ, seminariów i konferencji powiêconych najbardziej aktualnym tematom wa¿nym dla spó³dzielczoci. Odbywaj¹ siê
równie¿ wystêpy spó³dzielczych zespo³ów
artystycznych i sportowych, które podkrelaj¹ specyficzny, odwiêtny charakter
tej wystawy.

