UL. TARNOGORSKA

Mi'ajuż dwai pól roku od uka.
zania się pielwszego numenr naszej
spól&ielczej gazdy' Dzisiaj p|4"pada
jejjubi]ęusz- numer 10i' tak sięskładą
na pomysljej
taki 11' Gdy \łpadłam
pokazałam,
i
wydawatria
ze ' da się to
zrobić , miałanni-dziojąż a1ajdziesię
ktośw nasz}mosiedlu,kto zastąpimnie
,wjej redagowaniu.Zawodowozajmuje
!4 grafikąi dlalegonie cfuję siękompetenlnądo tej pracy, ale niestetydo dzisiaj nikt nie chce za].ąćmojegomiejsca'
Na szczĘście,
redakcjęstylistycanązgodała się Wziąćna swojebarki pani rcd'
zofia Dilleniusi prz}Łajmniejto robione
iest profesjona.lnie.
Nasfa pismonie jestjed}o}mt€go o'pu
w mieście.Lrkazujesię ich co ajmniej
kilkanaściei stalepŹybFła' Taka jest
chyba potźebaczasu - rcśnicświado.
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moŚc' ie mozna \Ą'pł}$ać
na Jakość
s$'ojegoŹycią w}'korzyst}'$,ać
szansę'
jakąniesiedemokacja' warto wiedźeć
k1o i jak gospodarz;'naszymi pieniędzni'
Poló$'l1ującnasząGazetęz inn}mi publil€clarni tego t]pu w mieście,mam!,
z nich wszystkichchybanald|L|zsz.\
slaŻ,
najmnie]sząobjętość
i' Ztegoco dotychczas $'idĄalam, nienajgolsząszatęgraliczrą Jakojcd}mateżjeś Ioanoszona
bezpłahiedo kaźdegomieszkania.
UIZądMiejski wrocławia pocz}nil już
pewnekoki' aby zintegrowaćtęloka-lną

akt}.$'nośc'w związku Z tym rnam
nadfieję.ze niedługowięcej o bratlllch
gafetkachbędęmogłanapisac
Dlatego raz jeszcze chciałab}łnZachęjak rówcjć n szystkichdo \r,spolpracy.
ruezi do pisanialistów do Gafety spółdae]lxajestnaszą$.łasnością
i funkc]oI1u]ez naszejkieszęni'To co mogędać
z siebiejako członekspółdzielni,to
plóba przeka4waniainformacjipopźez
BazetĘ..o n1e4laczy, żEmain osobiście
pollosic większąodpowiedzia]ność
za
nasząkondycjęod kogokolwiek Telaz
TWÓJ ruch Kochany współmięszkancu- łapZapióIo i pis1 jayśżeIzeazy
opt]blikowanemają zdecydowanie
większąmoc odt,vchtylko pzegadanych
z sąsiadami.
Mi chali na C i eś
li koy]ska-Kul ną\)cka

zdjęcie lrochę się zdezńkt|ldlizowało' ba nzebrano j z b|ldy pa pn|,eJ stftnie' ale skqneczka

visi i czeka na listl

SPRAWOZDANIE
Z PRACY ZARZĄDU
SPoŁDZIELNI
Jak wsfyscy Państwo zauwa. ró\\'nieżo ńesadzeniekzewów i drzew
zy]i, na obszace osiedlaspóldzielczego ponieważWtmkcielobót lub urządzania
plo$adzone są róinego rodzajuroboty żele i zgodniez oplacowanądoklmen.
Iemonlowe,jakŹeuciąaiwe dla miesf- tacją może zaistniec koniecznośćich
kańcórv' ale niestetytaka jest uloda usull1ęoa.
wsrystkich remontów.
sprawa następnato remontyw bud''nkiórc
będą
Ńlkon}.lvane
w
okreRobót'
kach:Juz zŹl.ońcuonoprakt}'carieskusie nejbli^zych 2 - 3 lat będzie duzo, !\'ade lynków, k1óIe były pod wodą'
szczególnię na telenie tzw. osicdla Następny e1apto remonl wszys1kich
suEego.
drzwi ivejściowychdo budynłów'
Zaczn1jmyod żeleni, która została\ł. DrzŃi te będądemonto$'ane
i lemonto.
Aby wane w Zak.ładziestolarskim olaz po
czasiepowodzis&asadeaniszczonauniknąćodtwa]zaniazieleń w sposób uzupelnieniu zniszczonych clementów
amato$ki' spółdzie]niazleciłaopląco- będą osadzanepoi\tórnie Nastąpr
ranie dokumentacjisraty zieleni $' wymiaflaokuc' ale wkładkido zamków
Basz}m osiedlu pracowoi proiek1oŃE zos|ająfacho$'ane nie powodująckoSztuka ogrodów'', Plojeld zieleni na. niecznościw}miany kluczy '.domowiązuje do historycznęgozałożenia' fonoFych'' Drzwi 1e są t}']kopokr}te
Dokumentacjata po uzgodnieniuz farbani grunfującymi,$4aści\łalarba
konsenvatoremuabytkó\YorazWydzia. zostalie nałożona
po $''.r'konaniu
t}Tków
łemochlo'y i KsŹahowania Ślodou,l- i wyma1o$.aniu
klatek schodoń'ach'
ska Urzędu Mie]skiegobędżq realizo- Planowanajest równjeżwymlana
rr.ana,w roku 1998 pmce pź'a zieleni okienek pi$nicznych olaf nie(1órych
ograniczą się pral1ycznie do l\'ycinki okien na ldatkach schodołfch. DŹwi
krzewów i drzewuschniętych'
$.e\łnętla1e(wahad1olve.do piwnic,
w całym osiedlu będą wymieniane kolnórek' pod schodami itp') są
kable enelgetycmeniskiego napięcia' Iemotnowanesukces}.\miesiłamiw1aldóre w pź}sżościzape\tniąnam bez- snymi Spółdzielń' Natomias1prfy
(w
awarJiną doslawęenergii elektry'ca1ej' malolvaniu klatek schodo.ń7ych
pokosztów
tych
robót
przyszłości)
stolalka
większą częśc
będzienapra$'1a]la
ky1{a lząd szwe.bki w ramachpomocy schodów
dla powodzian' Roboty 1ejuż zośały Kładzenieno\rTchtynków jest uzaścian(pomiary'
rozpoczętęi powinnyzostaćzakończone leinione od \łrlgotności
której zleciliśmyna ze.i\.nątlz),ale na
w III kwarlalebr.
śecigazo- peńnopotnr'ają2. 3 lata'
Przeciągasięterńin \ł},rniarly
Ńej \iaz z pIzry1ą.zanido bud]łIków. W związku z lv1rrrianąkab]i instalacji
rólmicż do zasilającychczekanasaniana przyłączy
spółdzielnia .firys1ąpiła
MPwiK' o \\5'rnianęmocno]nż.zl'ż',tE (ZK) na zewnątrz budyŃów onz w
sieci Nodociągow€j, ale na raziejeŚ to zwjązku Z t''m \\Ymiana(pŹ}'najmniej
c4ści)we\mętra1ej
elekĘcatj instalatenat otwarty.
na klatkach schodowych'
Roboty te mają fwiązek z fleleoią. cji zasilŻljącej
kablc
enelgetyczne,
ZauwaŻyl|kończonejuż
bowiem
Jak
Państwo
zarówlo
jak
przęgazociągi i rury wodociągowę
sąlobo' rcrnontowew 2 lokalachspolbiegająprzez tereny żelone (przynaJ- d-Ziehiprry ul' Katowickiej23' z l'1órych
Zwracamysiędo mie- jęden zostanieprzekazany Policji i
mnięjczęścios.o),
i w)aozumiałość,stlał MiejskĘ, natomiastdrugi został
cierpliwość
szkańcówo
odt$,arzanie zieleai potrwa. Prosim,Y $}najęt'.vna Załładflyzjerski i soia:..
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um. Wlremontowany iokal przy u1
choEowskiej 3 8 j est\Ą,Fajętyna oŚrodek szkolenia kielowców wcześniej
zostałzakończonyremont w lokalu
opolska 77. l'1óry będziepelniłfunkcję
Iokaiuna ekmisje.
PIfy ul. siewielskie] i Gogolińskioj
będzieIównieżprzeplowadzanyremont
częścibudyrków uszkodzonychptzśz
powódź.
Wszystkiew}mienionerobotysąw}łnusfoneprzezpowódŹ'Robotyte pŹekraczają wielokotnię .,norma]ny zakes
remontowz lat przedpowodrioi\ych.
Ponadto$Tkonywanesą ''noma]ne'
(p1ano\\.ane)
robory remonto\łe.takie
jak: $'}miana pokycia dacho\i€go na
27-45.u]' Cho.
bud,vnkach
ul' Kato\Ą.lcka
rzołska57-59, 24.38' ul. siewierska911 olaf częściowona bu.lynku !r].
Tamogórska 1'
Plowadmna jes| już .W]mianapionó\ru
która obejmie
wodno-kanaliZacyjnych.
okolo 90 rnieszkar W okresie letnin
będąprowadzoncdalszcloboty prąY
instalacjic'o',takiejak Ęar1ianaza\łorów pod pionami. na grzejnikach ZaIówno w star'vch'jał i no$'ychbud}nkach' Będzię\ł}mienianai uzupe]niMa
jzo]acjasiecic'o olaz fuboty'l.1óresię
jeszczemogąr!łl.rric r,vtrakcie rozpocfętychplac'
placc lomontoq€ o
Będą\'v}'kon}.wane
mliejszlm zakresie,j ak wymianaokien,
inŚalacji clek1rycaej i inne (dotycz,v|o
mieszkań)\ałasn}misjłami
PonadtobędąploNadzoneroboty pż)bud}nkachmieszkalnychna ze\łlątlz.
między innyml będą wykonywat\ż
(jzolaga,chodniki
opaskifundamentowe
z brul'.u)przy budynkachul. Katowicka
24 - 64 od stronypodwórck' Kato$,lcka
27 - 45 od stony boiska, ChorzowskaI
.17 od Śrcny pętli tam$ajo\łęj oraf
pr4 budFko ul' Tamogólska1,
Robótjestnapra$dęduzo'Trzebatak\q'remontowaćpomieszcfeniawa]szta'
towe i nagazynowe Spółdże]nioraz
\q'konac wiele irmychplac, możedlobniejszych, ale .ównie Ważnychd1a
funkcjonowaniaSpołdże]ni'
jesfcfe
Zakres robót, e \Ąyobraża]ny
lok |emu'jeŚ plowadzof'yprnzspci
dzie]nię'któIęj stan osobowf się nie
j estprzewidzianydo
umieniłi właściwie
funkcjonowaniaSpółdzielni w warunkach no.malnych, a dziśte warunki
Dokończe

i, nd rfu 1

Dokańcze ie ze str' 2

absolutfe norma]rcnię Ę'
Pisząc to chciałb}mw imiq\in ZaIząl|l
prośćo wFozumia.łość
i chociażmoń]ne wspajcie,abyśmy
wspótniedoczeprz''tłTóceniaosiedla
kali pomyś]nego
do wygląduz ldóregobędfiemywszyscy
zadowoleni.
Aby uzrnysłowićmieszkańcomnaszej
Spółdfielnichociazw zarysiedodatkowe
problemy,z jakimi sĘ równieżborykamy' inforrnujemy, że lobóty te będą
fnansowanęZ cŹelęch źTódeł:
l ' Fundusfuremon1o\\€goSpołdzie]ni
odszkodowan1az PzU
2' częściowego
na
3' Krędltu baŃowego zaciąBnięte8o
usuwanieskutków powodzi
4' Dofinanso$żniaz budż€tu miaŚa w
zabesie żeleni'
wszysci którzy zetknęli się z pfoble' iami finanso\ł}mi'wiedzą, że aby
\ótJz},lllać odszkodowanie,tzeb& wyko-

nac ogromĘ placę w zaloesie dokumatacJl,
Rozliczanie lobót zarówlo z Pzu, jak i
z bankiem l\'Fnaga lównież bardzo
skrupulatnejdokumentacji.
o kwotach,jakię zostałyi zostanąurlrchomione'napiszemypźy nmejokaai'
Zarząd spółdfielni zwTacauwagę' Ż€
obowiązekkonselwowania(malo$ania)
stolarki okiennejz obu shon spoczy\,irl
na uż}'tko$łikumieszkania' zgadr,ief
wFnogiem konsei^'atomzab]tków na
zewnątfz należy malować wyłącmie
białąfalbą' wymiana okienw mieszkańu przysługuje
nz (zaŚęl)owaniestolalki poniemieckiej noFą)' ApęĘęmy o
odnowienieokien od fewnątlz oraf o
uwagę,cą' sposóbdop.owadzeniaaŁlen
RTV nie powodujezamakaniatltrku w
cfasiedesfczu'w nasĘpnychnumeIach
''Gaze6,,opub]ikujemy. R€ulamin Remon1owysM KM',, który szczegołowo

ZEBRANIE CZŁoNKow
nasi nowo \łYbraniolzedstawiciele
17 stycznia bI' odbyłosię zebńnie
l
cżonków Społdzie]ni'na któł.rn wybń.
nodeĘatow na Zeb]:anie
Przedstawicleli.
którzy będąnasreprczentowaópżeznajbliższe 3 lata' Przedstawiciele.i\Yłonili
spośródsiebie Radę Nadzolczą' o jak
najliczniejszyudziałwzebmniui oprzemyślanewybory apelowałna łamach
Gazety NI 9 Plzewodnicący popżed-niel Rady p. Zbigniew Koncewicz.
Na 870 uplawnionych do głosowania
\rdonków na zebraniepEybyło l 15osób,
stanowito tylko 13%.
oto Iista 36 DelegatóWna zebmnie

określapodziałobowiąfków między
społdzie|niąa B4'tko\Ąłikamimieszkń
w tyn rakaesie.
Jestgotowaękspefiyfatechnicurastanu
zawilgoc€nia bud},rkówspołdfielni'wg
opinii rzeczoana$cym. in " .niestwierdzono wyŚępowania grzybó\ł.pleśńosych w piwnicachbudylkóW mieszkal.
nych, także na ścianach,które mają
pod\!-vższoną
wilgo1nośćDotychczesowedżałania
wladzsM ''Księżę
Male,.
po powoŁi ocelli.unjako pmwidlowc
Dfięki mobi]izacji i determinac]iwładz
oraz cżonków spóldfielni, w kótkim
czzsie uslrniętoskutkipo\.i.odzi,
a skute.
cnte osuszanie zala,nychpomieszczeń
przeplo\\ądzonow na]tńsfy mofi$y
sposób z \{ykorfystaniemsił i zjąWisk
prz}.rody- w sposóbnaturalny''
Ja1Wrlęk

SPOŁDZIELNI

Przedslavricieliwybranychw trzech
grupachcżoDko$skich:
Leł!p4z!9!L9.v!łą:-clścd!E!!!ą
DariuszGogolewski.1.Katowicka4215
Józef Grodzicki' ul' Ka1owicka44i2
Zbignie$'Konce\\'icąl'Kalowicka23/3
Barbam Krawczyk ul. Katowicka 2712
Leon Miniewicr, ul. Katoivicka 7/2
HenrykNoivakowski,ul Katowicka2o2
Jolantaokupską ul' Katowicka 526
JanuszPaĘuk, u]' Katowicka45/5
JadwigaPictkiei{iceul. Kalowicka4414
HalinaPodralska.ul. Katowicka35/3
Ma,łgożata
Pomcrsk.Lul' Katowicka39/l

An]la Prus- u1.Katowicka l4l1
wiesławRachwalik' ul Ka1oi,icka 39/3
Barbam Sawicka, ul. IGlowicka 38/4
llgruoa członkowska
- ul. Chorzowskai Opolska
zdzisławBęski, ul' opolska81/3
Michalina Cieślikowska-Ku]lnarycką
ul. Chorzowska59/3
Irenaczajkowska. ul' choPo.iłska2914
Ierz! Czar'ry, ul. Chorzowska33/l
Adam Canucho$'ski. ul. Opolska 87/2
zofi a Dilleńus' r ' opolska73/9
Maria Dulska.u1'Chożowska51/3
Jerz} Fekecz' ul' Chorzo\łska2/6
wiesławGogolewski'ul' Chorzowska8ż
ZbigniewGrębowiec.ul' Chorm$śka3ó/l
AgnieszkaKarcz. ul. Opolska87/5
JózefKosiuĘ ul, choŹo\łska28/2
Boleslaw Linie*Ącz, ul' choźo\łska7/2
Anfuzcj Marko\łski'ul. Chorzowska32Ź
BeataMilicką ul' Chorzo\łska10/6
Stanisła\łaskomoolskąul,
chożolłsl(a5ż
JolantaSmolis,ul. Opolska85/5

Ill głcp4.g!gfu*4

- ul. Gogolińskai Siewierska
JanuszBieański' ul, Gogolńska 9/3
Malcin cieśltkolvski,ul, sie\\ierska7/5
JoannaGrabo\\'ska,
ul. Gogolinska9/10
IzabelaKJeyczL ul' Go8olńska 3/8
Bo8um]ła
Patcze\łska
d Gogo]ińska
11,
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gpBIl.!ĘĘgatów

wYbrano Nową

BadsNad"g4Eą.!.sBad!Ł
Zbigniew Koncewicz, Barbara
Krawczlk, Janusz Patejuk, Jadwiga
Pietkiewicz, Halilta Podralska'
MałgolzalaPomolską Zdzisła\łBęski'
lefzy Czatny, Adam czmucho\łski,
Boleslawli ewicąMarcin cie.dikowski
i lzabela Kreycż'
PrzewodniczącąRaĄ fostała lzabela
Kreyczi,a zasĘrcąMaJcin cieślikowski,
Przewodniczącypoprzedniejkadencjip'
Zbignielv Konce\łicf lrie chcia.łkandy.
dowaćnab stanowiskoz powodużego
stanuzdrowia.
MC-K
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KONCEWICZ

moŹliwośclpodziałuolblz]Ąniej wlocławskiej spółdzie]ni MieszkadoweJmlE
trud uś\\jadomienia
Dodelmu]e
ze
wvdzls1
sztalcom rsęza Malego.
lenie się f molocha' ]akim ]estwsM,
oplaca się ekonomicanie Do swo]ego
rapońu plzygotowuje się działając
4
.
0
2
1
9
9
8
1.04.1926
najpierw$ Komitecie Obryalelskim, a
mśępnic$ Radfie Nad4rczęj wsM,
Kiedy pod koniec 1994r'dochodi do
faktycaego podziału'podęjmujeslę
pżez trudu kierowania Radą Nadzorczą
już18tat'by uniknąća,rcsztowania
Minęłytrzy miesiąceod ch\ł1li
z oddzialemAK wycofał oddzielonej już spółdzielni Miesukakiedy na cmentarzuparafia]n}łnpożp- NK\\E, wraz
,,KsiężeMa.te,'Po pielwsz}Ąn
Po foma,]n}łn niowej
Zbigniewa Koncewicza, sięna Rzeszo\\'szczya1ę'
gnaliśmy
Msze]
w roku samodzielnejdźałalności
Rady Nadzorczej roałiązaIriu Amrii Krajowcj zdajc
plze.iYodniczącego
że
Jego
symu.
się'
okazało
Spółdzie]ni
w tr]'bie ękstemistyca}m
spółdzielni Mieszkaniowej''Kslęże JarosłaNiu
była
trafiona'
tzw. małąmaturęw l 945 I' i wież'dfa 1acjaekonomiczna
Małe,..
''ziemie odzyskane.''
odejście,po kólkiej chorobie'
Urcdził sięwe Lwowie w rodzi. na Zachód na
Konce{lcza z naszejspołe'
zbigniewa
magl'
pIacę \V ulzędzte
nie zawodowegowojsko*ego.Ojciec Podęjmuje
w Nowej Rudzie i zda]ę ca1ościlokalnejjes1niepowelowan2
Jego b},łw czasie I wojny świato\ł€j stlacki
ń 1946r' w ]iceum stlatą' Był człowiekiem'k|óIy cały}r,
żolnielzem Armii genelała Józefa egaminmafura]ny
poma]eswoJą pr4 szlą swoim ŹyclemWJkafał,że doblo nle
t1allela.we Lwo.lviemłodegowÓwczas wNowej Rudae
i w 1ymteżroku pIZe- |ylko rodziny, a]e każdegolnnego
żonę'biorą ś1ub
działaTa
gimnadaliŚę dosięgły
YojeTe
gdae otzycfłowiekajest ważne.swo]ą poŚawą
we wześniu1939' a następ e oKupac]a noszą się do wrocławia.
i cierpliuościąolaz głęboką
zrzą- mują skromne mieszkan1cw ccn1trm spokojem
sowiecka'Tylko szczęśliwemu
Podejmujestudiaw Wyzszej Ńiedząeko'o111icaąi spolecurąpokafeł
dzeniu losu zawdzięczałuniknięcle miasla.
Zajęci.1odb1"łaĘsę się najbliższymwspołplaco\\TlkomE.
gdżedcpol- szkoteHand]o1\,e.j'
$fqózki do Ka"Zachstanu'
po południu'co umożliwiałoplacę Radzie Nadzorczej ofaz w za ądńę
towano Jego matkę i dwie slostry,
w 1948r' ZbignlewKonce- jako czło\łjekskromny,ale ot\1a.fyIra
wcześniejarcsztowanoojca za d2iałal- zarobkową
kończy I stopień nauki' zdaje wyavanie, jakie niosły zmuny ustroośćw lajnej olgadzacji wojskowej. wicz
na dyplonoNanego biegłego jowe kraju. na polrzebyinnych lltdzi.
ojciec wllawdae skorrystałz amnestll egzamin
UkończenietI Śopnia stu. iegnając ś'p'zbigńewa Koncewicfa
\ł 1942 r.' ale zmalł w dlodzc do księgowego'
Jeg9 prace na
magistelskichumożliwiłyMu winniŚmy kont}'nuo\łać
miejsca'gdzieformo$a.łasięArmra gen. diów
Izecz członkówspółdfielnii baczyc,
przemiany
Po I956 !.
Andersa' Nie ptzei-y|a zsytkl takż'e dopiero
przenos1
by robić to równie rozhopńe i konserodzina
Do osiędlaKsięŹęN4ałe
malka
k$entnie.
KonceNicz do czelwca l941I' sięw l950r'
Zblgnie.ił.
Koncewicz
zbigniew
wlocła$iu
ukrywal się lve Lwowie' W b'n czasie we
ZastępcaPlzewodniczącegoRady
jako księgowy. Po plfepraco.
pmcuie
jŃo
żoł elz
mstal tęż zŁpt4siężDny
Nadrorczej
44 lat' będąc]uż emer}tem.ale
Armii Krajowej i ukończyłkurs pod' waniu
CieślikD\|sk
Mąrcin
gdy tylko powstały
w luĘm 1944 roku' ma.]ąc pełnyrrenergii'
choląźrych.

AIGNIEW

I
Ś.p Zbigniewa Konce\{'icza
maliśmyod przesżo cŹerdziestu la1'
Pżez te ]atałącfyłanas serdecmapŹyia:źńz całąrcdziną państwa KonceDżsiaj z żalemwĘominamy te czasy'
kiedy razem chodziliŚmy z naszymi
dziecmi na basen w Brochowie lub
jeźdfiliśmyrow€rani podwrocławskimi
ścieŹkami,kiedy bawiliśnrysię na
zabawach kamawałoB'ych,ale tatfe,
coraz częścięj,
na plfyjemnych pry.
wa&ach.
wielkim $'ydarzeńem$. nasz}.rnfyciu
sąsiedzkimbyłosspólne uczestnict$o
w pielgrz)mcedo Wloch, pry{,at{a
wiz}'taw watykanie u Jana Pawła II'
ZwiedzanleMonte Cassino. Asyżu i
t'Jdlych miejscowości.
szcfegó]nie wielce cenimy sobie nasze
cot).godniowespotkania przy kawie,
któIe 1rwająjuż od wielu lat. B}'Ę to
baldzo o$ocne spotkania,na których
dysklrtowaliśmy'kształtującnasfe
opinie na róme temat!.,w tym takŹe
porusane byłyspmwynaszegoosiedla'
Pielęgnowaliśmy
wspó]nienasząprzy.
jam, gdyżbyłanam bard.zopotrzobna.
Jako najbliisi sąsiedfi w]rażarnyduże
nznańe dlaZbysz*azĄ I egoplrykladne
zy'ciercdzinnąopieĘ i troskliwośćnad
swoimi .Iziecmi i Ń1ruczętami,a tal.że
o dobrosąsiedzkiestosuŃi, o dbałość
któIe zawsze fabiegał' Był plzy tym
za\rŚze lvJrozumiały. cechowała Go
.. *że Melka uDrzeimośc
i pościinośc'
. o"ugl"odńcre Zbyszka
\i",poao"*-"
bardzo pŹezywamy' odszed.łod nas
człowiekprawy, wię1kiegochalal<teru.
i\Ęaniały sąsiad' k1óregobędae na1n
Zawszeblakowało'
Helena i Marian Ratko'i)sc!.
Pana Koncewicza małam od
Il
la! a blizej się z nim zetknęłam,gdy
obydwoje\łspółpraco$diśmy
dwu]<ro'
tife w komisjachwyborcZychdo Sejmu
i senalu' Pamiętam, żlel\1edypa faz
pielwszy po plzeliczenlu głosów w
,konisji dzia.lającejna Kżykach padaliśmyjużnad ranem, natwarl '' cośtam
niewielkiego naszemu przewodniczącemu- panu Koncewiczowi - sięnie
zga.lzalo,No i nie darował- musieliśmy
razjeszcfe całość
splawdzić.Nie mogę
powiedzieó.abyśmy
byli takim obrotem

i}:

1at. i friłne. K-ce,'|z.)u]e' taa).

się\.!tedy
Ęra.\łYzach\\'ycen|ale$']'1oni1
obraz tego cfowieka, któIanu moina
by]o zaufać, że kwestic, jakimi się
zajmował,dopracoWanebyły w
naJmniejszychszcfegołacb
Zofą Dilleni1ls

. vn\:ka ,B.,'kL tń

]

w tJ'mbardzodługoi oblicfłrł,ob]iczał,
ob]iczał'' '. a,leto teżbyłomało,musial
sięupe\inić,żeto wa.rtoi dopierowtedy
poparł ideę oddfielenia się KsiQZa
Ma.łegood $'1elkiejwsM.
WspomnieniaLidki, Ewy iAgnieszki
Konce$,icz o ojcu zanotowała
r
Dla Taty najwaztiejszabyła
Micha Iina Ci eśli kowską- K1lLna\)ckc!
todrina. opieka.zaufanic.nie rzecry
''stracj]em
materia]neMó\ld:
&\a razy
lvszystko,więcej juz nie będęnicuego
gromadał'''Gdy cośodło4,ł.\ł,ydawał
napodróŹe'w 77178r. opl'nął Iazomz
mamą dookołaświatNle robil Źeczy
ire pŹemyś]anych'
Byl akurahy. bardzo
pra$T. z zasadan1i'A]e naszepomysły
pomagałrea]izować'Marzenia były
w.rine.Miał duŹepoczllciehl'unorn'B'Ył
lubiarly.
Kiedyśu\i'ażrl, ż prace spolecznesą
pozome,na pokaz,dlategospołeczlie
nie placo$ąl. Gdy ot\\'or4'ly się nolve
lnoż]iwości,
dająceszanselepszejegąystencji nasfej spółdzielni.podszedłdo
tegojał zawsze' ZacząŁnyś|eć.prze.
cz}tałwsfystkie przepisy.studiowal
rvszelkiemożliwe dokumenty'siedzial
.Ii,óIu l

POZDROWIE
DO

Kpt mgr Jan Karwacki
ZoJict Dillenius

STOWARZYSZENTA
StowarzyszenieRadieste4'jnoBiotelapeurycznezaprasra na rabiegi
biotelapeutyczne,kurs'v,pręlckcje,
wczasY niekon\Yencjonalnc oraz
s)rmpozJa.
StowaEyszeniezrzesza dyplomowaoych. licenc.jonowanych
i zawodo$.ych
terapeutówi radiestetów'któźy sk.ute.
cznyni metodarnipomagająludżom
pokonaćcholobęi poq'róció do zdro.$'ia,
sta]ewspólpmcajeze s1owarzyszeniem
doradcamakrobiotyki.
w piąlki o godz 17 00 faplaszamy na
prelekcjei spolkania z niez\\rykllmi
ludźnj' w ostalnie sobo1-y
miesiącarv
godz. 10.00-1200 organizutomy
b€zplatne zabiegibiotęrapeutycae
Wsz,vstkich zainteresowanychzapraszamy,Nasz adres:u1 ofiar oś$,ię.
cimskich44al8 (dojście
od Pl' Dominikńskiego), tel' 72-37-11'

EKOLOGIA
owski
Z okaąi nadchodfącejlr'iosny piszę o
przylodfie, która olacfa nasna osied]ui
nie ty]ko,].1ómnas żf'wi,lecą' 1ubieIa'
a w.Ymagatylko Jednego,ab'ł.śmy
3e;
nienisfcfy]i'bo 10w końcu
bezmyślnie
z$Tóci sięprzeciwko nam' w ostat,nich
ialach nawiedfająnasrózne kataklizny.
chaciaŻt,yzęsz|o|ocznapowódź w
Polsce i w Czechach.i\,ielokfotnesuszc
w Alryce lub niespotykanehuraganyw
Anier-vcei śrefiePacyfiku' Nie są one
dziełemprzypadku, Iecz wynikiem
ludzki€j dziaialności'
Roaegulowaliśny
prz]todę iv skali globalnejw takim
Śopniu, żerralezy przewid}'rłaćcolaz
częstszeklęski ż]Ąviololve'Beanyś]ny
rvyrąb lasów' bez ich należytego
odnowienia(szczcgó]nicrv tropjka]nej
strefie Afr!'ki i Amaronii), oraz
dewastac}jne\łl.ęby tajgi sybery,jski€j
Lo oBromne zachwianie ziemskicgo
bilansu wodnego. Emisje trujących
gazów plzez plfemysłto fachwianie

talci II wojny Śwratowej.micsfkający
w kraju i Iozsiad po szerokimś$.iecle,
Jan Karn'acki \Ą'id-vwał
się Z nini na
zjazdachi urcczystościach
laajoŃ-vchi
fa8mlica1ycĄ a przedś\łiętami
$!'s,'.tał
około50 kar|ekz zyczeniami.by nlkogo
nrepomnąo'
U'odziłsięwc \\si c}gany.po$'
Bolsfców, na Podolu.12maja ]9l3 r
p!a''vona Uni''versytecicJana
stlrdio\rrał
Kazimierzawe Lrvowie'Nigd).-jał sam
mó$ił - nie chciałbyć zołnierfem,a1e
]os,v$'ojnv Zrządziłyioaczej, walczył
w kampaniiwrfeśnio\r€1939
j
I PIZez
Rumunlędostałsię do Flancji' gdze
zgłosił
się do polskiejarmii. następ|ic
Zape$,ne nie\ńe]e osób z na- shzvl w Brygadrie Spadochronolvc:
szego osiedla wic kim b.Yłwysoki. utrvorzonqi
przezgen S Sosaborvski&
sz]Zupłypan o nieskazitelnychmanie- go' Lkońcą'l Uni$€rs''te| w st' Aldrews
rach zajmulącypfzez ki]ka ostatnichlat (Szkocja) jako do\\ódca stndenckiego
pokój u swych prfyjacjółplzy ul, plutonu.W bit\viepod Amhcm (Hoopolskiej 75 Znało8o Iratomiasti sza. landia)- ma(ej z filmu "O .jedenmost
nowało kilka poko1eń1\,rocławial za daleko', $. k1óre]blał uduial będąc
ucfęszczających
na jego lektoralyję- skoczkiem spadochronowym.fostał
zyka an8ielskiegow Międz,vnarodo\łym kontufjowany od ciężkiego$'\'buchu
Klubie Ksiązki i Pmsy oyl urodmnym Do Polskipo$,Tócjł
w 1947r. a]e$ PRL
jęfykoznawcd. a takżewie]u kolegów - o\lskiej rzecz!.Vvjstości
nie miał szans
z wlocławskiegoZlcdnoczeniaBudo- na pracę\r d'vplomac]i'B}'łodzraczony
\\lnctwa' gdfie b}l zatrudnionypocząt. $ieloma odznacreniemicywilnlmi i
kowo jako kiero\.\'nikzaopattzenia, a wolskowymi,w qm angielskimi.
następniejako szef \rrydziahlkooldy'
To iużrok nrinąl.gdy po cięzkiej
nacji działańposzczególnychplzed- chorobiefostałpocho\ł'an)'
plzez slvYch
siębiorstw Nadc wszystkoicdnak sęIdccznychprzYjaciółna cmentalzu
gopr4,jaaią ] do dfiśmó\Ą,ią parafialnym przy ul. Opoiskiel we
obdarza]i
: kornba- Wroclawlu1 kwietnia1997r.
o nim ''naszJanek źołnierze
tskładuziemskjęj atrlosfely' częgo
efcLlemj estdziura ozono$'ai anomalie
alnrosfelvczllcCdy dodamydo tego
zatmcie wód powicrzc]miołych przez
przcmysl. co daie degradacjęśIodowiska wodncgo - oblaz znisfczeń jest
pla\\,iepełen
Petnie nie jeden mieszkaniecnaszego
osiedlazaplta: jaki \Ęływ ma plzecięhy cf o$1ęknafienskie kalak]ifm}?
oto odpoNiedź:każdyz nas ma na to
\łpł}$''bo jeŚ ma]utkimtĄ,bikiem \,v
ogromnejrnasz\'Ir1e,
któIa się naz!'wa
prz}rodązlęmską'ocfywiścierucwszyscy !v ró\,rrym s|opniuodporviadająza
mlszczenieprzyrody'Aby nię szukać
do]eko,moŻrana nasfą osiedlowąskalę
znależc\Ą.iclkichniszczycieli' Jak i

nmiejsf)ch (np' łamanięgałęzi,pfiko.
wanie aut na tra$nikach). Dlaczegoto
robimy? Plzecież clrcielib'vśmy
z'rć w
pjęko} aelon}m otoczcniu
Edukacjęekologicalą tlzeba zacząćod
przedszkoiai uczyćsięszanowaniaprzyiody prez całeżFcie,]vlimoźenaszklaj
sta]esięcolaz bogatszy.miastapięknic.
prz-vciągaj
Ją.wiĘny sk1epowe
ą \ł'Tok,
nie ma lvciąźpioniędzyna popro\rradfenie dodatkoił,chlekc]i poza szkolą
na telenach,gdzic dzieci i mlodzieź
obco[alirby z naturąi dużołatwiejZro.
zumlalaby zależTości
międą, $.szy'
stkimi składnikamiprzyfody' a tym
sam}Tn,żepowima o nlą dbać,by mieć
w pzysżości szansęna ^ro1r/ei prryjcnne 4c1e.
f
..---....'t-.'..,.r.ltf"'

.-

RĘGULAMIN PoRZĄDKowY

SPoŁDZIELNIM] ESZKANIoWEJ''RS|ĘZEl,t.łLp J

1' Regulamin niniejszy stanowi zbiór
pżepisów i wskazówek mających na
celu ochronęmają*u społdzielnii jej
cżonków omz och.onępodstawo$ych
prawkażdegomieszkańca
2' R€gulamin dotyczy cŹonków spółdfieln]' osób wspolzamieszka.łych
lub
przeb}'\ł?jącychna terenie osiedla- a
|akżeodpo\'Vj
€ d nio nźL]emców
lokali
utytko\\T,ch.

j est{lpiowadranie
7.4 - niedozvrolone
psów na telenyplaców zabawi boiska;
7'5 - niedopuszcfalnejeŚ hodowanie
gołębii avierzątuz}'tkowychw b]okach
miesrkalnychi ich otocreniu.

l 6' Zabania się:
16,1 - ama1orskichIobÓt prz} instalac,ji
garowej.
16 2 - pobierada energii elektrycaej
pźed lica1ikiom w mieszkanu, piwni.
cy, Ila klatce schodowejlub strychu.
16.3 - pobioraniadodatkowejenergii
cieplnej plzez rofbudowęinstalacji
centalncgo ogże\łŻniaw mieszkaniu.
16 4 - u4rvania i lnstalowaniaw nieszka u lub otoczeniu$,szelkiego
rodzajlr odbiomikówi urz4d'zeńzatłócając1ch
odbiór radiowo-tele$ł4jnY
16-5 -zanteczyszazar\ia
atmosfery dymaml wo ami pŹykłmi dla otoczenra
lub srkodliwymidla zdrowia.
16,6 . ś$BrzaniaZagroŹeni
aptz9z1jn.nie.
szczalre za oknemplzedmiotów nrez:'bezpreczonychtrwale prfed \łypadnięclem.

8' Zasady obowiązuJąceuĄ4kol'Vników
pojafdów mechanicurych:
8' 1 - palkowaniesamochodó$'może
odblvać sięt,vlkona placach,zatokach
olaz cllodnikachw sposóbnieoglanicfający lLtcbupiesz,vchZabronionejest
3. Wszystkic pomleszcrenia,tereny i parko$'ane na jezdniacb
ber chodniulządfenia wspólnego uźrytkorvania ków. placachzabaw'
ba\i]nikachi skwedostępnesą mieszkańcomna ló$łtych rach;
-\źrawach.
8,2 - zabftnia się mycja wszclkiego
IodzajupojazdóWmecbanicfnych$l
4 Każdy mieszkaliec społdzie]ri pomiejscachnie posiadając)clr odpł}'$'ów
\\1 en:
do kana.lizacji;
4.1 - z^poznaćsięzpfzgpisamipźeciw.
8'3 - niedofio]onejcst długot.waleulo.
pożarc$']łnli przestrzegaćich;
chaniianie
silników spalino\rfch;
4'2 . zg)^szĄćustefui zĄgrożeniasłuŹ8 4 notocykle, motoroweryi rowery 17, obowiązuje podpożądkoF,aliesię
bom spótdfielni;
powtrny być przecholT'wanc na zatzĄdzerno177
n1e
dotyczącyn przeplowa4,3 - przeciwsta.wiac
się1i'szelkimaktom klatkach
drania
schodo{,.Ych
akcji
sanilamo-porzldkowych
i k or}.taŹach:
rv
dewastacji.
8 5 - fabraniasięt[ynania po'1cmnikólv sfczegó]ności
de4'nfekcja. dezynsckc,J
a
z paliwem1vpirłlicacb.
r oeralyzacla.
5' w godf. od 22 do 6 na tereniespoł.
dzielń obou'iązujecisza nocnai
9' Normą powinnobyc skladowanie 18' Do mieszkaąialoka1oranroina.q,'ejśc
śmiecido pojemników \ł stalannie tylko na podstawie pmwa powszech6' w ciągudnianalezyszarbwaćspokój
- fawiązanychllorkach folio$Ych'
nego,okoślającego
okoliczności
takiego
poptzęz:
jest obor ązanyulnowe]Ścia'
Lokator
6 1 - nienagłaśnianle
urządzń gmjąc)'ch 10' zbędl1eprzedmioly.Wwosażenia
żliwic wstęp do mieszkanla slużbom
. onadrozsadnasranicemiesfkań na]eżyrvy_wozić
rvłasnym
Spółdziebi lub osobon dża]ającyn w
Y : - ku]tu,ulll"i.t,o'' cniesięw cars]e stamr11em
1na $4asnykosŹ'
ich imieniu w celu \łykonania .obót
urząćl-ania
łszelkiegorodzajuimprezw
temontowo-konsenvac}lnych
1ubpźe.
mieszkaniach;
ll. Renontującychmiesfktiaobowią. glądulechnicznego'
6'3 - tzepanie d}Y/anóww określonych zuJe wyna]ęcie kontencla do składoporacĘw go.lz.9. 11 i 16. 20. W waniagruzu i odpadkóW
19' osobą która \ł]'rządzilaszkody w
ńedzielei święta
trzepaniedy\ł'anówjest
miedu spółdziel'i obowiąfanaJest te
niedozwolone.
12 w}'rzucalie odpadków i 41Mrości sukodynaprawić'
dla zrr'reŹątjest niedozrvolone'
7' Zasądy obowiązującewłaścicieli
20 Do osób. któIe nie stosująsię do
z\ńet4:.
13
oczyszczanie
i
tŹepanie
*ycleraczek
regu]aminu,
mogą być podejmo$'ane
.],1- otaczaie nale4ĄąopkieĘ przebynależydo obo$.iązkówu4'tkortnjka ś.odkiprzewidzianep!aŃem'
wających w mieszkaniach z$'ierząt i miesrkania.
zapobieganięgłośnemu
ich facho\i)ĄĄaniu'
14. Najemcylokali uzytko$,ychzobo- NjniejszyRegulaminfostałzat\iierdzo7'2 - rlsu\ł€niezanieczysfczeńspowodo- i\'rąfanisądo minimalizowaniauci4żi. ny przcz Radę Nadarcz4 w dniu 16 v
Narrychptzezfł'łieftĘia
z kla1ekschodo. wościwynikającejz ich działahoścj'
1997r.
wych i miejscna tercnieOsiedla;
SekretarzRady Nadzorcrej
7'3 - wypro1vadzanie
psó\'$rylącarie na i 5' Daałalność
gospoda'czzplo\ł?dfoBarbaru Krawczlk
smyczy, w rafie ko eczności w na w nieszkaruu nie powi n stwalzać
Pźe\\,odniczącyRad}'Nadzorczej
jakictrko1${ek
KaganłJu;
uciąaiwości,
ZbiEnievKoncewicz

a:. l".l

l'1Sl"i"tti.a so"jot"rapeutyczna

Szkola TerapeutycaB przy ul. BltomŚkicj oferuje mieszkańcomKsięża,
dzieciolni dorcsll'm,pomocpsychologa
p' Luq'ny Kluko\łskiej'
wwisęłce.zainteleso$'ani.o.lzicemogą
Kontakt:tel. 34168 63
dowiedficćsię więcej dzs'onr4cpod nr
te| 341 62 I'7. Zalfaszamy.

bcz względuńa |onnacjęducho\'iąi
\\Ymawanąleligię.
Pamiętajn'', iz skierowancdonasdobra
gromadzi
} .l3&ur"ącSpółdzie]ni
są \łllaze uszalrol\'ania czło\\,ieka'
maglaprzy ul
dokumentacjęrotograficBlą z\Nią?^nąz $$plf miejscLidau.nego
chociaŹ Cari1asArchidieceżiwrocławpowodzią'Prosimy o udostępnienie Tarnogórskiej ot$alto Zakład skiej i inne organizacie chary|a1y\Ąme
nam Zdjęć'legatFvów z tęso okesu' Blacharsko-Deka$ki'Ltóry świadczy spiesząZ pomocąnre wyręcząnas od
usfugi \'! zakcsie: ślusalstwa,spafalw celu zrobiemakopii dia archiwum.
$ypraco\\ania metod przyj owanra r
Zd p|zekazanej\ż zójęcia dziękujemy nictwa, ostluenianarzędzi tnącycb' rozdawanla$e własnyn środo.iłisku
państ\l'll]Anni€ Prus' Małgorzacie dorabianiakluczy i kserokoprowalia. iyczeri' uśmiechu
i chleba
Masłowskioj.Andrzejolvi Kaczko- czamo-białeodbitkimoznozamówlćw zbierajnry sięlłięc w czwańkr'
- anheterka
rormacieA4 i A3' Można też Je
wskiemui Andżejo\\dKreycż,
AnnaLatz-7,ubielewrcz
ponrrliejszyćlub po\liękzyć'
&. $rnk jonowanierodziny dys- zak.ładjestcz}łlllYodponiedz'dopiątku
w godz.9.00-l8'00 i rł sobotyw godz.
funkcyjnei
Zakładup.
to c'Yk]icmespotkania i WykładyAn- 10.00-1400' właściciel
serdeslę
Choinka
ws4'stkich
odb)Mające
Mieczyslaw
drzeja Berezorvskiego
w co drtrgipląlek o godz 19.00w szkolo czniezap|dszą
Terapeutycmejn. 119 przy ul. B)'tom}$$sng]
Ęzjcrskie i kosmetycz1c
Śkiej (da$ny złobek)'NajbliższespolkaI(o.it"t po,no.y
uruchomionyw maju
zakład
przyPalafilMrlki BożEwspomożenla ś\\'iadczy
nie 5 częnłla.
prz,v!tl.Katowjcklej23lla
olganizatoremjestRada osiedla Księże. Wiemych przy ul' Świątnickiej 32 zaZaprasfamywszystkichmieszkańcó{,' istniałkomite1f programen potrzebneJ '
:Bi"żą"" informacje z prac
pomoc,v
dlapowodzian.
odby- Rady Osiedla
.*. .P rzy Lrl.choźowskiej 38/la, w W kazdyczwarteko godz.17.00
.,tśięż..po przefl\'ieświą.
lvyremonlowalrlmpo powodzi lokalu, wać się mają zebra a dotyczącepo' Rada osiedla
przystQjla
zostałotwalty ośrodek szkolenia zyskiwaniai rcfdfiałudóbrrna1eńalnych tecznej(grudzień sryczń)
podjętychdzia.łan
Kierowców, który zaprasza na kursy dla sąsiadów,którzy należli się w do rea1jzacjiłcześmej
amowego
\\Ypoczynku
dotyczących
naukijazdy kursy programorie,kursy potrzebie.
Dzięlo
i
najubo^zych
powodzian
Miejscem spotkańieŚ dom parafialny' dzieci
ekstęmistycme'
ploboz
księdzem
za$'ieszrnajestgablo- dobrejwspółpracy
Za1ęciarczpocĄy się 6 maja 1998 r nalś&egościanie
ta,gdfie będąaktualizowanewiadonośc1 szcrem naszej parafii Janem Kur_
ZAPRASZAMY
na zrmodybelskim- 80 d-aecipo.jechało
o napł].waj
ącychdarach.
Konlakt:tel.0601-74-04-24
i
Polanicll
Kudo$y
będaemjesZ-kańcom wy Nypoczlnek do
PomocśWiadczona
ą.:!{!robik |etniekotonie
przedŚięNięciefinansorvĄ'
i
ń'szystkichterenówobjętychpowodzią To wspaniałe
Wielkm powodzeniem,przEz aal.vrok,
cieszy się aercbik dla pan' Ze względu
zajęcia odbyna dużezainteresowanie,
wają się trzy Iazy w tygodniu (pon1edaałki' środy,piątki), po trz! godziny
dźenniei są dostoso$anedo kondycji i
Nieku ćwiczących,a finamowany Jest
DrzezRadęosiedlą spółdfie]nięKsięże
il{ałe i Wydziai zdro$,ia Ulzędu
Mięjskiego' Cwiczenia prowadzi
mieszkającana nasz'.rnosie.llrrp. Irena
sfudniarczyk. doświadczonypedagog.
AWF, za]mu]ącaslę
abso1wentka
|ól\mieŹpro ocją zdlowia' w czlsie
\\'akacji letnich, \łTaZz rnężcnl'|aKŻe
pedagogiempo AWT, orBanizujealrakcyjnekolo ie dla dźeci i młodzieĄ.'w
t'\'lnIoku odbędąsię nad moŹcm, na
aerabil. na povadze ie, lutY l99t t'
tcrenicwolńskiego Parku Narodowego

q'

''1,,.

)j

śpiewJąd,ieci ze szkoŁ ty 99' .ze|'wco||y
Jłs|yn 97 |

CARITAS \Ą.rocłas,.ski'
cfelech nauczycięli ze SP Nr 99 pojechałodo placy
z dzieómi jako wolontańusze:p' B'
Gómą p' w. suchecką p' J' sikolska
orar p. B. Krawczyk
:3da osjedla zorganifo\'VŹlapo]ko]olne
\# szkoleNI qy dla 10o dfieo (dzięk]
sponsoiomdzieci powodziannie płacĄ
za posifki i oryanizowaneautokatowe
jed1niepo 2 ztrpłaciĘdfieci'
u,1'cieczki),
któIe nie miały kalty powodzianina'
Pieniądze 1e pŹeznaczono na zakup
Mgród fa udŹiałw konkursacholM na
słodkipoczęstunekdla wszystkichucfestnikówpolkolonii'
ocenętego w}pocz}'nkupozostawiamy
dzieciomi ich iodzicom.
Rada osiędla pŹyśą)]łądo ogó]nopolskiego Konloasu otgadzowanego
pźez Kuątolium oświatypod hasłem]
'FERIE NA
-SPORTOWO
KI,,LTURĄLNm - BEZPIBCZNIE I

APEL

dziecii mlodziezyuzyskal)Łuzluniejurorów 1plą7manonam wyróżnienie'Uro.
czyst,epodsumowairiekonkursuodb1'ło
się17marcao godz't3'00wsP wPustko$'iewllczkowskim', gm Kobieżyce,
g.lzie zosbną \węczonenagrody'
NIEW\?ROWADZAJMY
W lutyrn na plenameposiedzenieRady
PIESKOW
OsiedlazaprcszonoKomendantaPolicji
z Rako\{la i Komendantastrał Miej- NA TEREN BOISKA
skiej- IozMwiano nalmratbezpieczoń- IPLACOWZABAWDLA
stwana tęrenieosiedlaolaz uzgo.lnioDo DZIECI
uruchomieniedyżurówpźy ul, Katowickiej 23 !v odlemonto$r'anym
po
lipcowej powodfi pomiesfcfełill
SpIaJ,\,a
rcnrontuponieszczrn dlaleka'źź'
Iodzimegowyglądanastępuiąco:
zostal
wykonanyprojekt.adaptacji,odby1się
prze1algna remml ldóry Iozpocząłsię
wkwetniu b.r.
In.formacjenadesla|i Balesław Liniewicz ' przey)actnicząc!Rad! osiedla i
Teren pod budowęosie.llamreBąrbaru Krawczyk' .,r,icepŁzewodni-sfkaniowe8oKsięzeMałeo po$'ierzchni
-7.DROWO".
czącaRady o,,iedlą
l23 l00 nŹ zlokalizo$'anonapołlldniośźsze dżałaniana rzeczwfpocz}mku Wroclaw,05. 03. 1998 r.
\'iyzachódodu].opolskicj,
od zachodu
ograniczałgo luk ulicy Pźemysło$'ej
(obecnieulicc Bltomska i clilvicka)- od
poludniowegowschoduulice Tamogórska i Gómośląska'Po$'ielfchnię |ę
podzielono. przeznaczającna ulicc
l l 950 m2 (9,7%),przedogródki.
podwórza, drogi spacelolitri teleny żelone
91 350m2 (74,270),
budj'nto19800n12

WIOSENI{Y
NIEUsTAJĄCY

z nlStorl1:

06.|n.

ga|ące kielbaski, feq}1 97 |'

W osiedluprze$,idziano762nieszlonia
dla 3048 osób' z t}'mze najedenloka]
mieszka]nypl2łpadaćbędzie4 m]eszkańców Realizację zabudo$} po\Ą,ierzono Fi.mie SchlesischeBau- Akiengesellschalt.Pfeffer. Pringsheim- Co.
Prcjektyzabudo$f'byh gotowcw I928
r, Całe osicdlewmiesionow bardzo
krótkim czasie - tl1ldo to okołoIoL1l'
Z, D,

Regulaminremontówi konserwacii
zasobówmieszkaniowych

@'. 1

SpółdzielniMieszkaniowej''Księże
Małe',
P rZedstQy,iąmy pi e|.wsZą

b) elemefltów i\ykończenia budyŃóu,:

- pokrycie dachów,
częśćRegulaminu określa.
- 1}d.r ze$'nęt.alei klatek schodonych,
i ącego podział obowiqzków - stolarka okien w staaychzasobach /
remontowych między Spól- poniemiecka/orar oknapiwnicme,
dzielnię a użytkownikówmie- - dlzwi $€jściowe do bud}młów ,/bęz
szkań niezclleżnieod prcwa do domofonul
c) klatek schodowl,ch,
mieszkania (lokatorskte czy d) obiektówmałejarchitelĆury'
wtasnościowe).
2, Remont i *Ymiana elementówonz
Druga część Regulaminu konsers'acjainstalacjicatralnegooglzewania.
zostanie wydrukowana w 3'
Wynianaire onĄ'piooów\\od-kaŁ
ndstq)nym numerze Gazety.
4' InŚalacja wodociągowaod pionu do
zawolu głó\Ą,nego
w mieszkanlu'
5. Wlmiana i naprawy instalacji etekfuycnej na calYm odcinl'1rod flącal
I. Źrodlafinansowania'
Funduszcelo\łJtworzonyz części
opłat konho]negodo tablicy licaikowęj'
przez
rrstj]-lalych
czynszow}'ch
Radę 6' Rcmontyi \\'}miaIainstalacjigafolr€j
od pŹyłącfado liczika gazu'
Na.lzorcząna $niosek Zarządu'
Zasady twoazenia i wydatkowania 7. Wlmiana i napra\aainstalacji elefundusanlemonloń,€go okrcślaosobny Idrvcznej na klatkach schodowych.
pNnicach i kortla.rzach.
rcgulamin.
8' Konse.łącjazieleni'
II P|an remontów
Zalząd w la1llach opracowaniaplaĘu rv. Zakres remontów i konserwafinansowegona dany rok, opiacowuje cji ł7konywanych przez ułtkowplan renontów kierując się następu- nika mieszkania.
jąc}mi fasadani:
1' człolrkaspółdzielniobciążająkoszty
l' określaniezbędny fakres robót ponesione pżv lik\\'idacji sfkód spoIemon1o$Tchi konserwacyjnychną wodowanychw mieszkaniach,na
podstawic prfeglądów techniczFych, klatkach schodo\Ą!-ch,
w pili'Illcach, na
\i,]mogów ustarvo[ych i $rioskó\Y lo- sftychach, w otoczeniubudy*ów, na
placachzabaw i placach spofto\\ych
niezbędnych przez osoby zamieszkale1ubprzeby2' Po okcś]cniu\łiolkości
środkówplanuje się ŚaF,kę odpisu na wając€ czaso$'ow miesz]@ninorazprzęz
^\'re.zętadomowe,
funduszremonto$,y.
3' oplacowany plan lemontó\l. 2 Uż',tko\\łikmiesfkaniaponosikosfv
pźedkładaZarząd Rady Na.Lorcfo]' a z'iązale z:
po jego zatwierdzeniuplan zostajc a) malowaniemmieszkania,
pżtjęty do realŁacji,
b) malouaniem okien i drairi rv mieszkaniu,
remontórv
III zakres
i konsewacji c) sfkleniemokieni drm4 iv 1nieszkaniu,
łTkonyw'rnych przef Spółdzielnię d) naprawą]ubŃ}mi anąokoc. famkó.n
i klamek w mieszkaniu.
Miesfkanową.
e) łfmianą ulfądzeń sanitarnvch\'
1' Napra\aa,wymianai konsenłacja:
a) elementów konstrukcyjnvch nieszkaniu,
t) utrfymaniem urfądfeń gazoq-rychi
budyrkóir,

.:1,

10.

instalacji gafo.\łejdo zawolu przy
gazafiierfn w stanie splawności
tcchnicrnej oraz zakupu kuchenki
gazową.
g) napra{ą lub t'ymianą elemenlów
instalacji wodociągos'€ j do zawolu
głównegow mieszkaniu,
h) wymianą elęmcntów inslalacji
kana]izacyinejw mieszkanido fuólnlka
na p1onleomz utr4'maniejej dron ości.
i) naplawą podlóg, dlzwi i okien w
mieszkaniu,
') napra$'ąposadzeki drobnychuszkY
dfćń qĘków,
k) przebudowąinstalacjjcentialnego
ogrze\łŹIiaw mieszkaniu,
1) napra*.ąlub rvymianąinsla]acji
elellrycznej od tablicy licznikowej w
mieszkaniu.
v. Użytkownikmożeprzeprowadzić
naprawy,femontyi ptzebudowęmieszkaniaw zgodziez prrepisamioraz
po uzyskaniuzgodyadministracyjnej
spółdzie|ni.Zobowiązanyjestjednak
do wymianyna wlasnykosztelementów niewłaściwych
oraz usunięcia
skutkówwad|iwiewykonanychprac'
VI. Użytkownik mieszkania ponlV
koszĘnaprawyuszkodzeń|ubrtymiany elementówinstalacji centralnego
oglzewania,wodociągowej,
kanalizagazowej
cyjnej,elektrycznejlub
spowodowanychniefachowymi
samowolnymi naprawamii polączeniami'

JeśIik1oścbcialby się
podziclićs$'oimi$'spomnieniami
z czasu spędzoncgona Księiu
MałyrL nie 1nrtsibyć to koniecmie cfas odległ,v- plosimy o
kon1ak1z redakcjąGazety'

.rtli.

.

:'rr:
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Listy do

To byĘ udane ferie
Tegorocarcfeńo zimowelozpoczęly się
dlamniepechowo.Zapknowanywyjazd
w góry czeskiena naffy nie doszedłdo
Miałemzostacw domul I co tu
sl.artl..u'
robiÓ pŹez d.iłaty8odnie,kiedy nawd
sniegsięnanasoblMił!? Plą'ponmialem
sobiesłowamojegoko]egi,lĆóry mó$ił
o połkoloniachw Szkole' Nauczyciele
zachęcalido wzięciaudziałuw imprezie'
we \łlolek o godf. 9.00 pobiegłemdo
grupą
i z ca.łą
szkoły'Zjadlem śniadanie
pojechaliśmy
do Muzeum Przylody
licme skonpiaki, sfkielery,
ogląda]iśmy
koralo\łceByliśmykilka razy nabasenie
i w TeatrzeLalek' odwiedziliśmywyższą szkołęolicerską (wso)' oglądaliśmy
tam salętradycji,fbiory bro , róine
^\sponaty'Poczęsto\ł'ano
nas pyszną
i
nawet
\łsiadaliśmy
do
lł'bchówką
czołgu'Bardzo nam się to wszys1ko
podobałoI
Pan Skan8i€l organizowałna terenie
szkołyciekawe fawody sportowe,
Mieliśmydo d'rspozycjiśldetlicon€ gĄ
i zaba$Y' pl4óory do rysowania.malo.
wania itp' Nasi koledzy mogąałować'
żenie spędzilif nami tycb dni,
odwiedzjła nas rówdeŹ Telewizia
DolnoŚląska- TD' Relacja oraf Zdjęcia
z kanrawało{ęjZaba\\Yukazałysię W
',wieczorz€ wrocla\łia''.
Dziękuję wszystkim organizatolom'
sponsoromoraz nauczycielom naszej szkoły za zolganizowanie nam
ł}pocz}ł*u'
Michał Torz - uczeńkląŚy 5a
v,

1 o(l reoaKcll
tt

E

tchniedepży1osi nam energięi tęzyanę
clala.
Edward'l erlikowsk
Kochana Ga.zetko
Na s.stępie muszę podzięko*.acp
Prefes Za interesu]ącę
spnwozdaniena
zeblaniu, Na naśępnefebranie prosfę
postaraćsię o głośnild.
lvoĘch $łliosków nie było W ogó]e sł]'chacNie
oglaniczaćteżczasu mó$'com do 5
minut. To nlelest zeblaniepartyjne,a e
naszychmieszkńcó$. i każdynla pfu$o
wJpo$ded cć co mu 1e4 na wątrobie
odebmnieglosup Dąbro\\'śkię]
nic b},ło
$. porzą.lku'Moźna,je,josobiście
nie
lubić' ale ]est ona starymczło1k]en]
spoldrielnii dobronaszegoosiealla szczególrtiejeśjej
bliskiei czynanrsiępodoba' cąv nie musim'Y\łszystkichwysluchac' Jcdna z pań zabiclala głoskilka
razY i na pewnowięcej zaję1acasu
Druga sprawa' choćnie tyczy nasfego
rejonu,to ]ednaku]' S\Ąiątnickąmusim-v
chodżcdo kościola
c4 ośrodka
Zdfo\ria' Miałabym\\.leĘ prośbę,
b'Yna te]
ulic)' posla\ ć dlvle larr'ki.by nrozna
b'vłoodpocząć'Nję Jestto z\\,iąfaneZ
kosŹami, bo $1starczą dwa kolkl i
deska. a ile bylob-vwdzięczności
Następnaspra\ł,ato cfv na miejscc
magla nic dałobysię prz€nicśćośrodka
zdroŃia. kóry jest tak da]eko.trfeba
się wspinaĆdo niego po nie[ygodn\'ch
przezruch]j\Ąą
i prze]śc
schodac]r
ulicę.
to Sąwielkie przcszkody.a nas' stalYch
]udzi'jest coraz więcej.Da\lniej był
problem dzicci, Źe nic dla ruch się nie
robi, a teraz staląv,Dziękuję
Anna Wtlek

zasiialą .w.tlen. ale regenelującały
olganjzmludfki drogąs.$,yhbioprądów
Nadtodfięki lepkości
Z)$.1cyza1rz}mu]
ą
niezliczoną ilośćbaktelii choroboje przez
t$óIcz}ch i unieszkodliwiają
zahamo$anieich rozprfestrzenianiasię,
zatlz'łmują teżp)'1yi sadzespalino{€'
Z dlz€w ]iściastych.których bioprądy
pof].tywniedziałająna nasz ustlój
za]icz1my:brzofę,lipę, kaszlan'dąb,
klon' morwę i akację,Ze Wsfystkich
drze\ł.liściast'vch
d1anas najbliŹszą.
nie4vykle milą i swojsĘ jest wspania]a
lipa. Darzy Dasnietylko urokiemswoiei
piękncjkoron,Y-lccz ró\rnieżlcczy Ilas
olejkami eteryc'ny]nii \'ply{a kojąco
nanasząpsychikę Na szczególnąuwagę
zasfugujeteż nasfa poczci\,ie bfzoza'
JeŚ specyficm.!'mśIo.lkiem
lecmicz}1n
oraz rcgulatorembiocenozy wszelkich
Moja wizja naszegoosiedla dżew ]eŚn'vch
bardzodaękuje
Kataklizn, jaki nawiedfiłnaszc osiedle Aby zrealizowacmo,ląłiZjQ pięknegoi Red : Przedę\łsz}_'stkim
podać
p
pisalie do
powodzią
ZdloNego
osiedla,
Annie
Za
z
spo\łodował
chciałbym
witek
cfęste
$' Z$.lązk!r
pe\lne
roz\Ąilązalna
Gazcty.
olblzymic sfiaty, rniędfy innymi w
.bze- Bylam ló\\.nieżobecnana Zebmniu
Urządzenia otoŹulice po\\imy b}c w}'sadzane
drzewostaniei rcślinności.
sporto\ł€ na placu rekeadn}m ulegy wami noń1Y. a sklęry \Ą,ifilyposiadac Czlonkólv spółdfielni i takjak zdeqdopo.iłajnymuszkodzenio i 1\Yn1agają modrfew, bŹozę. lipę. akaclę i świcrkj wana $'ięksfośćobecnych na sali,
głoso*ałamza 5 rninutow]m ]imitaI
gunto\łnejnapla\ł.Y,
w czasieusuwania srebme,cz)-lir'loskic
pomyśleć
Po\linno
się
ló$.nież
$J'renron1ować
poninniśmy
zw1aszcza
cfasu na jednąĘlpo$iedź' A]c od\\łeszkód
sporto\'\€
tcrcn
płuca boisko
oraz ufupcłnić
dziłampóatiej p Dąbrowskąprosfąc
o skwerach. któIe stano\łił,Y
w d1vakofly ją o sfomuouanie je1raportu, eŚety
naszegoosiedlai b1'łymiejscaDlipjękna. rckrcaqlny obo\łjązko$.o
tcnisowe,
któle
b)'lyby
spełnieniem
tcŹw kólszej formie, do naszejgazety'
klasflkacji
dżew
mlLsimy
ogólnej
W
marzeń
wjelu
nicszkańców
naszego
tak b'Yci, któży byli nrlnZajntercso\,vanj
Fybmć takie' ldórc wpły\rająna nas
mog]i się z nim Zapoznać'skróccde
najbarduiejkoź.vstnie'Do takichnalezą osiedla.
y'szystkiedrrewa szpilkoive:modtzew. szukajmy kontaktu Ze spońcm i Ź}Ą\ą rvielostronicowcjrclacji $J'maga niesosna,świerk'jodła' jałowieci cis, plzylodą a plzede wsąys|kimz dobro- stetyczasu'mozejednakw przysżym
w niej bo$iem nulleŹe aszejGazety uda nam się go
Drzewa iglastenie tylko dżęki ole]kom c4nną roślłrnoścją.
MC.K
etelycf"1ymaczyszcza]ąnam ptuca' zna]dziemt'radośćż)'cia. gdyŹ Je] umieścić'
'. ,rtaatraat.- '

llir..,.'
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o Dyżuly Rady Nadzorczej: każdy . ZaIZąds,M' Księze Małe gromadŹ
DRoGADoTRZEŹWoŚCI
p1errt'szycznartek miesiąca od godz' oferty chętnychdo pracy.i\,chalaktelfe R'o' KsięZeinicjuje dzialania,
l(tór'vch
16'00do 17'00prfy ut' Tamogórskiej gospodarzy donów, mężczyznlub celefujest pomoc osobommaiąc}'m
l, pok.nr I
kobiety' ZgłoszcniaprzyjmujemyW prcblemz naduż}'waniem
alkoho]ui ich
o Dyzury Rady osiedla: kazdy piątek b1urzep'Z)_ul, Tamogórskiej l '
Iodzinom, Bliższe informacje tyczące
o d g o d z . 1 7 . 0 0d o 1 8 . 0 0p r r y u l
no$Egomiejs,cai czasuspotkanpodamy
TamogóBkiejl' pok'nr 1'
w następn}]nntmleż€ Gazebl
. Rner}ci zap.aszają:dyŹuJyw każdą
. Uniwersttet Ill-ciego Wicku. zrajśrodę
od godz' 1000 do 12'00pży ul,
dujący sję\\.hsbtucie Pedagogiki'prz'
Tamogórskiej 1' pok. nr 1.
ul. DawidaI, ZAPMSZA
. strau Miejską tel' 34f 40 9I' 9f
Bezpłatnarehabilitacja d]a osób
. Lecaica d]afrvierząt'PANACEUM
Policja - lGzyki-Rrkowiec,
cz}.nnaJest 0d poniedfiałl$ do piątku starszychjest dostępnaw Akademii
ul. Teugutta 94,tel. 342 56 77.
rv godz.od 16.30do 20.00i i\ soboty Wycbowada Fizycznego.
Punlft patoloi\'), policji przy ul. IGto- od godz' 10.00do 14'00'Mieścisię z o SiedzibapracortrrikóŃ
socjainychi
wickiej 23 uruchomiłdyżuy. Klucze tyłu budyŃu Admirristjacji plz}' ul. opieki społecznej
dla nrieszkańców
do $Yremontoe?negopo powodż po- Tarnogórskiej1' Tel : 341 64 18' laszego osiedla
mieścisię przy u1..
mięszczeniaodebla.lnaszdże]nico$'}'p ' Zapraszamy.
Księskiej 4/6' w budrTku PŻycho\Y.
Jankowski. Można fgtaszać osobiście
.Agencja PKO nr 449przy ul. Cho- zdrowią p.,pok nr 18,tel': 34 348 9 l '
u$'agii problernyw€ wto*i 10.00.t 2' o0
rrowskiej 38, w sklepie ,'Wszystkodla Godz'pż)ięć:wtorck8 00-10.0o,
środa
ipiątki 1? 00-19'00 zgłoszeniatelefoni
domu'. przyjmuje:i,płaty na konto 15 00 - t7'00,czwańek8'00. l9,0o,
czle przyJmujecałądobęautomatycna
PKo B.P., w}płatyczeków,pobieranie piątekl3,00. ]5'00'
seketarka pod numercm 40-43-04 w
książeczekczeko$ych . wszystko b€z
KomendzieRakowiec.
opłat'ln rn' ].'oln€ od opłatsą JvplaĘ
NIEBIESKA LINIA
. zakład Tapice$ki na miejscu.przy czynszu fa mieszkanie. Łącma kwota
Ww1padl':u
przemocy i znęcania się
ul. Choizowskiej36 Wykonuje tapra- wypłat dfiennych z książecz€k PKo
w .odzinie lub w sąsiedŹwiezadzwoń:
i\,yi mebletapicero$"nenazamówienie. (obiegowych)wynosi 1000 zł, czyJi '.Pżemoc
w całFn kraju''tęl. 0-800cz}tmy od poniedf. do piątl.1tw godz' w1ęcejniŹnapocfcie,Realizacjaczeków
20002
lub
Warsrawa 0-2f 622-25-25i
8.00-17.00.Tel.:3416858..
z kont osobistychdziefu e 1a.kż 1000 r\€ wrocławiu
48-13-25'
ż' Zapmszanly:co.lziennieod 10 0o do
o Rzuć palenie. Anq.Ętoniowy Punk
. Kupię mieszkaniew blokachpIZ].u1
Konsul1acyjny wydziału ZdIowia 16,00 i \l.kafą sJboĘod 10'o0do]2'o0' Chorzowskjej, Kato$,-ickiej lub
U'4du Mlejsklegowroolawia u siedżĘ . PlzedsiębiorŚlvo Ustugorvo.Harrdlo. Opolskej.Telefoni34 227 91.
lv Pż].chodniRe]onowo- specjalisly- We *SCAT* wykona dla Państwa .
Kupię mieszkanie na Ksjęzu NIał}łn
czne]fi f zap|aŚza w poniedzialki, rrszeikie usługi z\ł'iązanez insta]o$'a- ]ub
zamienię3 pokojowcpoza osiedl(
środy,
cz\łartki'
odgodz'15'00do18'00' niem' konser$'acjąi naprawądomo- nad$'anmiejsze.
Tel:341-38-02 v
u1.Staloila50,tel.:62 t 1 21
fonówTel: 34287 30.u1'szpitaha2/9 .Mi€ s zkanie
przy ui' cbo.zowskicjdo
. Befpłatnanaukasamobadaniapjersi. . P'B'N 'Re$'€ r s. . te1'3400j 04,rof- sprzedania.Te]ęfon:
34l-61.7l
Iiformacji udriela Renala Boakowska- proł,adzamedal plzedstawiający Jana
Kwasek,1el.6i 30 31 w 33. w godz. Par4a II i Makslmiliana Koibe, wybity
8.00- 9.00
na 46 Międ4ĄrarodowyKongres EuIAVACA
. opiekujesz się cięzko choĄm cżon- charystycalypŹez MennicęPanŚwo\łą ogłosfenia komercyjne.i( tej rubryce
kiem rodziĄ'? chcesf pomóc \ł.opiecc w waNzawie, oraf następujące
\r'yda$. sąp]atrc' Jedna]inrjkateksluw.l.o]urnnie
nad chorlmi? Polskie Totvarzystwo nlct\,ra: l) Wrocła\.lskiezapiski Nu. kosztu]o 3.00z], a opłataza każdąnastęopieki Palia1ylrłrejprzy Dolnośląskim fiizmatlczfie. z)I'oczet kńló\| i ksią- pną linijkę 2.00 zł' ogłoszeniatypu:
Centrum Onkologii organizujcberpla- Ż1tPolshch 'IąnaMa[ejk /plansze/.3) ,,Znąlezionokotka,,Itlb,,ocldam
l-l1yku$ dla \\olontariuszyopiel.ulńw Populafną encyklopecliapowszeehna- patrzebulącefiuPralkę Franię||
'
chorych' Zgłoszeniaprzyjmujemyw Tom 1-20.Kraków 1994 /dotychczas zanieścimybeą]łatnieBezpłatnesąteż
ZespoleOpieki Patiatlnnej rveWrocla- ukazałosię 15 ton]ólv w sprzedaży wszelkic..serdecaności'ZaplaszamJ,
il'iu,pl' Hińfelda l2. tel' 62-67-14
subskL.\,pctnej
I
do kozystania z naszejoferty.

I
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Korespondencję
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