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LEKARZ RODZI|{|{Y oBLĄŻoNY
i sierpda tegoroku zostal! otnJaitcdla Księfa i }{okregoDrr.oru'którzr. c|ca nasz]ch lekarek
micszkańcó$' Księżagalrinct'Y..
LekŻuza z ]ego usltlg korf\'stac' ci. L1órz]'nie C1 1a,6,u',,. c]ap.rnsŃa c|od^anit
łodzinnego Plf\]rnujądrlre lekarld. chcq. mogą chodzic do plz-vchodt1i l
n}Ówić]1d|)jz}te.I
\*rcsa CebL o\\?i RenalaStudrlnskd- relono\\cJ
Rano sąirudlości.bo \ręcej osób da1oI(aluŻna,znanedobluenl]cszkarloon \o\ o ot\\arle p1acó\\lQmieści
siępI4
n] $laŚnre f lana, Ponle\vażnie lna re.
naszego
osied]a
Z oŚrodkl Zdrowiapr.
u]. TarDogórskicj 1. na pafielZę. \Y cepclonlstkr.na telclonl. odpo\radati!
ul' S\\.ią1nick]e],
kóĄ to ośIodc]i
\\.raf rnlcjscu da\\'r1cgo
klub!L W piQknie p]elęgnii1]ki.k1óre są cfQsto zajQlen
z ubrolze e111
nol\,ejplacórvki.przesta.l $:\'rcmon1o\\an\n$ Qtrzuara]azl) Się gabincciezabiego\Dn Personeluobecistlicć, obic pa,nieukończv1!'
spec]a1l- dn.ą gabinelv ]ekalskie'gabinet zabie- nie ]e.śtnlniej. e placv zdec]'do\anie
stycfne kffs\' i *vgrah konkurs na gonr'. recepcja.poczclolnia i toalety \\ręcq]
slano$,iskoLekarza Rodrinnegodla f ieścilsie |!Lró$niez 8abinct stol]]a- ()z\)pacicn| t1nń\|i,:!Jię ha konkfttn.!
nasregorctonu.Opiecemedlczrej \\ tologiczni
g'ac|z1nŁ] ]eIl })rzfl,1o\1,aą,b|.
zre[oamo!!an\. s\stcmrepod]egaJa
wsz\'sc\:za1ne1doNani
r-!iesf
kańc\' Ztuacan się Z kilkonra p)taniani do
D.l,ariczeniena !!r )

Tak ]|ygladarccepcld i po.:ek]lnid naw ax L!-!);th.gninetó1| |.|,erŁ}i ]99E |.
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Dokończenje ze stf' ]

SPRAWOZDANIE Z PRACY
ZARZĄDU SPOŁDZIELNI

Tak to ma funkcjono\,\.ać'
Njestety
czasami stale nawyki są silniejszei
pacjoncistarająsię$'}'muszaćprzięcie
n1e w tym czasie. na któr,v zostali
fapisani Prfychodządużowcześniej
njż
JeŚcśmyjuŻ mocno zaa\Ą'an. trwają w budynl1l prL'"-ul, Chorzolr'.
$yz1aczonormgo.lzńę,czekająi dener. so$?I1in robotąchremontoŃYchz\\ją- skiejl-17. b,vćmoźe
zoŚaIą lv}konane
wująsję.żezostałaprzyjętailma osoba, ząnychz usuwaniemskutkólv po\rodz'
\4.
tJm
rolu
w budpku przr,ul
leszcze
L1óraprzyszlapÓaiej' a1ena urnómloną choćancz1a cfęść
plac przęciE8niesię Kato\ł.ickiej2-22,ZmuszeniZostaliśmv
porę' Dośćczęstosię zdatzA,żRpaąeft na lata następne
do zwo1njenia1emparemontó$l.]esfcze
z kolei się spóŹnia lub rv ogóle nie Remont dlz\\i $.ejścio$'}'ch
ma się k.u do dzisiaj borvien nie otrąYmalrśm]
przychodzi.co teżdezorganifujepracę końco$,i,a ich osadzanreporvinrrobyć obiecanegokl€d}tu f BaŃu
Gospodar.
Czasamjkt,oś
koniecmie chcc byćprz}- zakończoncnapoczątkl listopadabr Po s|\\aKrajowego JeŹeliotż},mamvklejęt-v.mimo żenię b! umówion]' i nie za.rnonto\!'anl
u drz\łinapra$'ianajestteŹ d}t.będąw okresicjesienno.ńnoq},n1
ma żadnegolvo]ncgookie G, by go ]nŚa]acja domofono\\a|część
prace\\ymianylnstalacji
\\'.k]adek kontlnuo\\'ano
Zllieścic,
do Zamkówtżeba \'\\,n1ienic.
ab)'na $'iomęmóc pr4co porło. e]ektrycanej,
Mamy l€raz \łięcejpacjentó$., ch]'ba duje koniecarość
dorobi€ n la sobie stą)ic do tynkowaniapozosLah'cI
dlatego,że]estę$ny
wfasięgu ręki,dużo dodatko\\5,ch
kluc4' (z wkładĘ sąty1ko bud}'nkóE
lat.\^'iej
Jest do nas uajrfeć' 4\'laszcza 3 kluczc)' Po renoncie dono|onó$'stałą Zakończonoroboty fi1ązanc Z opask.l.
nieszkńcom KsiężaNfałegoPrz'.
nad nin1i ko serwac,jęprzcimuje mi bud}'nkupI2ł'ul. Kalo\\,ickiej24-6.1
ponad stu pacjentów dziennie. przedsiębio$t\l,o
mu]e]n}/
Us]ugowo-Hand1owetlwają ]esfcfe w budynku prf\ l
''SCAT tel:3428730.i ta111
w q'm 7 do 8 wiz}t domowych Ni€
teżnaleą' Kato\dckiej 27-45.
'
nożemyobecnieprzemacf)-cna\Ą'et10 zgłaszace$ien|ua]ieusterki,Za kon' Roboty rcmon1oŃ€ zltiąfa,nez usumjnutna osobę,a przecieżczęstotizcba semac]ędomolonóWuiszczaćbędzie. \ł,aniem
skulkó$'.powodżw bud}nkach
się zastanowićlub gdżeśZadzwonić
m!' dodatkowąopłatę- \ł1i'mroku I, l 0 przy u]. siewierskieji Gogolińskicl
W naszymrejoniemanty około5300 zl fa miesiąc'a usterkinie objętekonsel- zoŚa.łyjuż zakończone,
osób' a p.zez tc d$a miesiąceprz,.v'jęto wacią. np. lLszkodzelianecl]aniczne, Prace renontowe,takie jak rcnontv
3l90. czyli p&wie każdyjuŹ1ub'd.
spo$''odlljądoda1koweop]aty'Niestety dachów' u,ymiana pionó$. WodnoCz! wszlstkie uslugi j hadania, k|órc zdalfalą slę prfypadk]de$asto.$.aniakana1ifac]'jnych,
remontyc.o', prfegląd
odb!I,)ą}!się w dąl|,h!n ośrodkL| no\t,o$.sta\,vron\'clr
dru\ri' fanrków i nŚalacJi gazo$ych i inne,finanso$.i]],le
Zdro\,ia' są obecnietu|dJdos|ą)ne?
w calościz FunduszLrRernontolvego
domolbnó\Y
Tak. a na$81rakes lchj cstboszerron)- Po w-r'mianiekabli ęnelgetyczn]'ch
i oraz innych funduszv celowvch
doszłynp' EKG, ba.lĄnia spjlome- $1'konan1uN's4'Stkichprz!'łącfyener- Spółdzichi, plf ebiegająplano\Ą'o
tryczne, podsta$'o\reuslugi la4'ngo- geq'cmych (ZK) sukces,r'rvnie
in|olmujemy.żeSąjuf
$ymie- Ró$łlocześnie
logicme,grnekologicmc,badaniepie$i
nianaIestinstalacja elel<trycala- tablice prowadfoneIobotyzmią?Mez \ ,n1iimą
nolo\'ała:M c'K
bcfpiecfniko\Ą.c
i WLZ W plzyziemiu podziemnelsrecigazo$el przy ul
oraz pionv ra ldatkachschodo\i,ych Clrorzo.lvskieji Kato\łickie]' Prace te
Rejestracjn do Lekarza RodzinRobotytc Zakończonoluz w budlnkach jeśIi
auradopisze,mają byćfakończo|..
trego,na miejscu lub telefonicznie, pży ul KatoN]ckiel 5-25. Kato$'ickiej do końca malca 1999 r w trakcv
od poniedziałkudopiątku' od godz. 2-22, trwają !v bud]'nkachprzy uj
$'ynian]' ZeBnętrznejsieci gazowej
7.45 do 17.00.Przyjmowanie wizyt Chorfoi{skie]l-17 i Chorzo\łśkiej
gló$meza\ion' \r
2. zostanąZlil(!\'ido\,\rane
.
domowychod godz.8.00do 12.00. l0' Zakończo11o
piŃIicach
no$€ będąumieszcfone\\'
teżkladzeniet)nkó$,
w budl'nku przy u1 Kato\iickiej 5-25. cl-r^ nL..L n. ?.$m.fNr tel.:34 21725.
Korzystając z okazii zwlacany się do
mieszkańcówz plośbą'
aby pogoto\\ia
(eiektryczne-wodno-kanaLractnc.
cieplne) $'z\.!\'aćtylko $l pr4padkacli
naprawdęuzasadnionYch- po\\.azneJ
a\iarii. a nie po to. by Ęmienic be4)1eczik na klatcc schodoqEj.takie$,ezwae bonlem po$,odujemacae koszt\'.
a za kazdef nichp}acąwsz!_scv
cflonkowiespóldfielni wię]eztych uslerek
lnozna usunąc !v Iamacn pomoc.\]
sąsiedzkiej,inne mogą poczekaćna
usunięcieplzez administlacjęspół.
drelni.
Jan LYnęk
do no\|ej placółki

Lekarza RadzinneEo,
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Eugeniusz
DalxornŃi

odsfedł od nas na wieczną
waltę harcmistlz, kapitan Eugeniusz
Dąbrowski- 24 listopada1996I.
ostatlie pożegnanie
odb}'łosięna cmentażu \ł.TaBobrzegu' w pienvszą roczicę śniercizostałaodpBwionaWJego
intencji ilroczysta Msfa św w naszym
Kościeleparafia]n]mp'w Matki Boźej
w drugąrocznicęśmierci
wspomożeniawiemych - z udziałęm
pocżów sztan.laro$'Ychoddzialu Świa|owegoZwiązkuŻoInierz}Almii Krajowe] Braci''JędrusioweJ. III obwodu
okęgu Lwów olaz sfandarów i senio.
rów Hufca Harce$kiegoz Tamoblzegu.
a tal.żeHufca HarceNkiegowiocła$.
Po1u.Iniena czelez DuszpaśdzemDie.
cezjainyn ks' Jerz'm Żrowieckim kapelanemha-rcercki harcerzl'
Po nabożeństił1e,
w atinosfelzeskupienia i po.$'agjfostala odsło ętapamiąt.
kowa tablica, umieszczonaoa grocie
' .ed kościołem.
ufundo\\anaDlzez
przyjaciot,
kolegórv - instruY{emyctr
ktolóW i harcerąvIII Hufca wlocław.
Poludnie w holduieplawemu cŹowiekowi, harcerzowize $'srechmiar zasfużonenu.Eu8€niuszowi Dąbloivskemu
harcerŚkąpieśń:
Potem odśpiewano
o Panie Boze OJczeNąsz
Il wo]n)'ś$,iato\\ej
na tercnachTamo.
tI/opiece ś)ejhas mie]
bŹegu' sandomierzai Ńe1c to JegoparHarcershch serc Ty drgnienia znasz,
|yzancki sziak \,\,źr]ki
o \\,oĘ ojcz'nę,
pÓ|kóc
zawsze
chciei:
Nam
Działałpod pseudonmami: Rącfy
WszakCiebie i ojczyznę'
Jeleń..''.cesarz
Plisfka''' AbmchamoMił jąc chcenj 4,ć
lvicz Jeży,., GumińskiJan,' Ga1ek '
pruwam|/ż|.ja dhiach'
Hc|rcetŚkjm
Życiow1'mcredo EugeniusfaDąbro\\"
Wiem,mi zawszeb!ć.
skięgobyło:Bóg. Honol. ojczyala'
We Fspomnieniacbo Druhu Eugeniu- Tyr idea.lonpozostalwiemy do oslaszuz okesu Jegoplacy i służbyhaicer. tnich swoich dnr, po wojnie konąnu.iej poalaliśmy2łciorys i najwaańej- o\'!,alkonspirac}łną
dfialalność
w olgaYe zdarzeniaoperacyjne.
nizacji wolnośći Niezan'lslość'
Na
EugeniuszDąbrowskiulodzjl slę 15 przełomiemaja i czelsca 1946 rok.u
mala 1923t w Bojanowie,po$'. Nisto. fostal aresŹowżnyi skafa11v
$'yrokiem
i do sądu Rejonowegow Kielcach na 5 ]a1
Ziemi, któIej oddal s$ą młodość
którcj po\,vróciłmów po latach . już na więaenia Na mocy an]iestii i{ 1947r
zawsze.
$Ysfedłna wo]nośc
i w tymżeroku
WzniosłeporJ'i\Yi trod]t doś\\,iadczeniaosied]iłsię $€ wloclawiu Tu po\\.rócil

Zhistorh:

nów s}łnbo]icaą blanę wjafdos'ą do
osiedla'któIegobloki zc$TlętraEtworuą
jatby oblomy para\vanoddzielającyJe
odmnsta.
Ciągi komun <acyjne$'tnnątlz osiedla
ti\.orząd$,ieu]ice:Ka1onrcka(dałriiej
Projektanciosiedlamieszka- Kato\\.itfels1msse)
i choŹowska (da.
niowego'obecnieĘóldzielczego,Księże \łniejKonigshutt€rstrasse)' tllca IktoMa]e stalali się nadaćmu charak1er wicĘ prowadzącaz póhocy na poluobszlru zanl3liętego'stądtei od strony dnie, fakĘca pod kątemplostym w
połnocnejzaakcen1owalioń Zapomocą częścipoludniowej,ulica Cholfowska
polokągl'vch$Tstępówrnuów i balko- natom1ast
t$'oży plostokąlĘ półpętlę,

do harcerst$'a- olganizl|ąc III Huflec
Wroclaw-PołudnieB}1 pra\\.dziFynl
patriotą społecaikiem oddanymw1cho\r]waniu młodychludż' zgodniez
plfł.rzeczeniemna a1ak Li1ii i KrZ'Y-.Źa:
.'Mamsfczerą$'olęcabłn
z},ciempelnió
słrrżbę
Bogu i Po]sce.' odszedt.gd'
uznał, że granica komplomisu z jnną
origntacjąideo1\'ą
zostalanarllszona
Eugeniusz Dąblo\r,skiprfez $'je1e]a|
starałsię ocalic od zaponrnieniaczasl'
'.knr4ąpisane ,
Stałosię Jegopasją.
Ń1ęcZmaksymą odtwa.rzaniei utnł'a1anie,'w pamięci historii zan*Iiętego
caąsu'',czasuńojny.czasu.,odwetu.'Jędrusiór ' BJ4 autorcmksiązkj
SflakiemJędr.usiów..
i BeZbIo11i',
Ponad1o
ukazałosię ok' 200 Jegoart\kulów o
losach Jędrusió\Ą.. 1€śnychohlopcó\Ą'
'
W nas4m kościele
podczasWie]kicgo
PostuPa1lEugeniuszDąbrowskiprowa.
dzi1w kazdy piątck 'DrogęKJz!żorvą,
pięknąpieśń:
i śpic{'ał
..MaryJa ddJszczęśhwą'
dobrąfioc
I ludzhm snon błogosłallcl]aniąiLrsną
I oddal od nich cień codziennychtfask'''
Pan EugeniuszkochałBogai ludzil
PodkoniecZyciacięźko
cborował
i bal.
dzo clerpial.a Braz z n n Jegoiona
Pani BronisławaDąbrowskai cóIki
Elzumai Marylka.
Kapitan EugcniuszDąbrowski'harc.
n stlz, został odznaczon!' slebrn-vm
Krzyżemolderu wojennego\rirtuti
Miljtari.Kr4źemKawa]eIskimPolonra
Rcstitutą.Kżyżemwalecalych.Kr4.
ż'e Almii Krajo\\'ej.KIZ}'żelrrPafiY'
zanickim oraz inn)'mi odaacreniami
bojowl.ni i honoro$]mi.
pomśanied]a nas autory.
Na Zan\.sze
tetem molalnym wyrazy pamięci
wsz,vscy$!is].$ali do $ysta$'ionej \1'
salaceparafia]ne.J
Księgi Pamiątko\\'€j$'
dnju24listopada1997r.
Cfeść
Jegopamięci
apta.a1rĘilaBąfbafi Sa\|i ckc!

Blokimie.
Fy.dlużoną$'klerulrłuN-s
szkalne ciągnącesię $fdłuż tych ulic
załanująsię od pólnocybądźpoludnia
$. ksfałt literv L' tń'orząc calośczabu.
doły baldzcj z\ł'aĘ'
Ciągowi mieszka]nemuprry fe\,\rnęhznejulicy opo]skiejnadanolormę4€fako$atą na kierunkuN's ce1em]epszego
ofi\,rętleńawnęfiz' od stronypólnocnej
skręcaonpod kątemplostlm odgmdza^
jącosiedleod miasta'
Z.D
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wrocławpa'zdziemik 1998r'

OGŁOSZENIE o PRZETARGU

Zaruąd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,KsiężeMałe,,z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Tanrogórskiejl ogłaszaprzetarg ofert pisemnychz częściąjarvną
na pierrt.szeństwo przydziału lokalu mieszkalnego na warunkach
prawa do lokalu.
spóldzielczego'wlasnościowego
Przetarg ogranicza się do mieszkańców SM ,,KsiężeMałe,,zameldowanych
na stałe lub członków tej Spółdzielni.
Przetafg dotyczy mieszkania dwupokojowego o pow. użytkowej44'10m2
położonegowe Wrocławiu przy ul. Chorzowskiej 35 / 8 na III piętr.ze.
Cena wywolawcza na pierwszeństwoprzydziałulokalu wynosi 44,100,.zł
( czterdzieścicztery tysiące sto złotych)
Wklad budolvlany wynosi |7.419'50z| ( siedemnaście
tysięcycztel)sta
dziewiętnaście
złotych50/l00),a oplaty statutowe dlaosoby nie będącej
członkiem Spółdzielni wynoszą razem 550 zl .
Wadium ustala się w wysokości6.150'-zł ( sześćtysięcy sto pięćdziesiątzł )
oferta przetargowa powinna zawierać l
- imię, nazwisko i adles oferenta;
- ploponowaną cenę na pierwszeństwo przydziału lokaiu ;
- zobowiązanie wniesięnia wkładu budowlanego jednorazowo w całości
w razie wygrania przetargu;
- zobowiązanie do pŹystą)ienia do Spółdzielni i vuniesieniaopłatstatuto\łych
osoby nie będącej członkiem SM,'Księże Małe ',
- dowód stałegozanreldowanialub ptzydztałna mieszkaniew zasobach S-ni;
- kserokopia dowodu wpłaty wadium;
Wadium należywpłacićnajpóźniejw przeddzień przetalguna konto :
PKo BP III o/Wrocław 10205242- 102155 - 270 - | '
Wadium wpłaconeprzez uczestnikawygrywającegoplzetatg zalicza się
na poczet ceny nabycia pierwszeństwa'
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się przez wygrywającego
przetargod obowiązku uiszczenia ceny rłrylicytowanej.
osobom, które przegrały przetalg wadium Zostar-rie
wypłaconelub
plzekazane na wskazaneprzez nie konto - niezwłocznie.
OferĘ możnaskładaćdo dnia 5listopada br. do godz. l5wKancelarii
Prawnej Jerzego Derenia przy ul. wita Stwosza 28' pokój 311 .
Publiczne otwarcie ofert oraz og|oszenie wyników przetargu nastąpi
w dniu 6 listopada ( piątek) o godz.l0 w siedzibie Spółdzielni'
Dodatkowe informacje'wgląd do regulaninu przetargowegoi rnożliwość
ogiądanialokalu - codzienniew siedzibieS - ni w godz. 10 - 15.
Zastrzega się prawo do odwołania plzetargu albo jego unieważnieniabez
podaniaprzyczyny.
ZARZAD

1

wŁASNoŚcrowE

A LOKATORSKIE PRAWO
DO LOKALU

ogłoszonyw Gazecieprzetalgna pielw.
szenstwopr4dziafu lokalumieszka-hrego
przy ul Chorzowskiej35/8jesl drugim
Marctn Cieślikowskr
pŹetaJgiemw naszejspółdzieli'
Zebranedoświadczenia
sHanjly zar?Ąd Prawo spółdzielcze
przewidujed.W.ie
for- dziealflczeniaustawo*.ego
lub testamen_
i RadęNadzorcządo anian w zasadach my władaniamieszkaniem. lokatorskie to1\'€go. Podlegateżegzekucjii nozna
prawo do lokalu' obe- obciążyćjehipoteką'To ostatniepla$o
iego przeprowadfaniąujętychRegula. l własnościowe
minemPrz"etargo\łT,m.
cnie regrrłąjest przydfiał mięszkańna ma głó$']iealaczeniew
$tuacji stalania
T}łn mzem ofelty pisenne mają być uasadąchwłasnościorvego
prawa do sięo krcd}t albowiembanki cfęstouza.
składanew kancelarii pras'nej, dostar. tokalu,z tej lacji' fe od 199Ot' zĄp|ze. leaiają udżelenlekrcd}tu od ustanoczarlep.zez kanceląriębezpośreddona stano ce4tla,hieked)'tować budo\'Vni. wienia jego zaberpieczeolana lokalu
mlejsce przetargu, od .azu publicanie ctwo mieszkarriowez budźetupństwa.
miesrkalnlrnked).tobiorcy.Wanrikien
otworzonei odcz}tMe (część
jawna Powstające,ale nrestetybarda wolno. ustanowieniahipoteki
.jestzałożenie
nowefomy krcd)'totBria budo\ł1ictFa ks1ęgiwieczystejna konketlte miesfka.
wzś+-ary))'
Utrzymano zasadę przeta.gu ogla,]i. adresowałeĘ do poszczególrychob)'- nie' Jes|oczIł{ste.żeksięgawiecfysta
. . egounając, ze społdże]niaprzede wateli,a nienp. do spoldzlelni.W prak- rnożebyć zaloźonajedyńena mieszkaV3ą stkm ma daalac na rzecf swoich ryce dzisiejsrohedyty na takie towary niu mając}'rnstafu1lokalu włamościo.
cżonków i mleszkanców.
]ak sarnochodysączęstolanszenii kewego'Najwięksą'n1afutemwłaMościoNa kosrt nabycia pm\'9ado mieszkania d'tx L1órychudzielająbanki na budo- wegospołdżelczego
praq,ado lokalu W
wystawionegonapŹetarg w spółdzielni 'mictwo miesfkaniowe'Moflivre,żepo- potÓ\łmanluze spółdzie1c4mprawem
sHadasię:wi<ład
brrdowlanyobowiązu. wśa]ąceobecnietziv' kasy mieszka- ]okatorskimjest możiwośćfbycia miejący w s.ni, tj' 395 złz2 1m2powieŹ. nlowe będąstanowilyrea]nąpomoc w szkania'Terminten obejmuJespżedaz.
chni uż}tkowejmiesfkania i lovota za uzyskaniumieszkanialodziny o śred'dch darowizlę, zamianęoraz prfenięsienie
plerwsz€riŚwo przydziału co lajruiej
dochodach.Konsekwencjąrych -anian prawa do lokalu pod inn!,m t}tLlłem
1000 ź zĄ llnz, co po uwzględnieniu iestfaĘ źes' mmachbudoRnictwarea. pra$n)łn,np' ww}'rrikull''vkonaniaobo.
powierzchni lokalu wytosl mjiimum ]]zo\r'anego
pizef spoldziehieno$€ mle- ivią?ku alimentacyjnego'waruntdem
61519,50zł'Cenęprzetalgową
vkania
przydzielane
okeślo.
sąna zasadachwła. ważnegozbyciawłasnościowego
prawa
nona podstawielokainegoryrku obrotu snościowych'
Nalęży podkreślić.
że dolokalujest za$"atcieumo*y w fomie
spółdzielcz}m{4asnościow]im
pla$'o dolokalumiesz]Ql- aktu notąIialnego.Skutecaośćjednak
plawem - ivłasnościowe
jęst
loka.lu.
nego
do
nie
identycznez plawem tej umowyuzalezionajest odpżyjęcia
Przetargwygra osoba,która spelnia- wlasności
z tej lacji, iżjeśonozh'.ią.zane nabw.y w poczetczłonkówspóldfielni
jąc wsfystkiewarunki przetargubę- mtegra]nie
f członkostwern
w sloldzie]ni mieszkanioł€j warunki, ja}im musi
'!ie gotowafaplacić najwyższącenę i stąd
per\'ne
ograniczenia'
odpowiadaćkandydatna cflonka, okre.
Ęłikająjego
,
vpierwszeństwo przydziałumieszka- wlasnościowępń.!vo do lokalu miesz- śla uśawa P.a\łospóldzielczeoraz
kalnegojest zbn'a]ne, a więc moaa je statutspółdże]ni''
nia prry ul. Chorzowskiej35 m 8.
' obecniewobectego.
Kwota uzyskanaz przetarguzasili flm- splzedać'Jest dfiedficaneżco azi'acza' fe plawo Ęół.lzięlcfe dopuszczamoż]iie możnato plawo puenosić W dlodze $'ość
dusz rcmonlo\łyspółdfieldposiadanianieogranicfonejliczb}'
lokali mieszkalnychpod \varunkiem.ze
są to ]oka]eo chalakteże własnoścrow}tn.nie możnanp. odmólvićprąjęcia
w poczet cżonkó\ł nab1wcy mieszkafua z EJ ptz:lc4łJy ze w innych spół.
dzielnlachposiadaonmleszkanieo statusie Masnośc]ow]łn
lub jest\r'łaścicie1em
domucfy domóWmieszkalnychbecyzJeo przy ęcluw poczetcżonków podei
fit\]e zatąd' a w prz}?ad](uodmow],
zajntelesowanYma pla\\'o odwołaćsię
do Rady Nadfoiczej. Po \ĄyczeĘa]]iu
drogipostępo\ł'ania
we.irtątzspoldzielczegoza-mtelesowany
moŻęz$aócic srę
do sąduz pozwemo pr?fręciew poczet
cfłonkówspółdzie]ni'

Swięto NiepodległoŚci
80 rocznica
Zofia Dillenius
11 listopadal9l8 roku utworzona
t.cześdejRada Regencyjna pnękazĄŁa
Józefo\łi Piłsudskiemu. uwoLnionemu
z \łięzenia $' Magdebugu - nacze]ne
dowódz|wonad wojskiemi poplosiłao
utwoEenielządunarodowego'Ów dzień
unany zostałjako pierwszyw dziejach
DtugiejRrec4pospolitej -po 123latach
niewoli w tŹech Zaborach:Ios}.skim,
pruskim i austĄlackim' Tego też dnia
zakończ}las1ępieNsza .$ojnaś!ialo\'!Ź
- umilk1ydfiałana floncie fachodnim'
Polacy natom]ast,po krótkim pokoju,
loczyli krwawe walk jeszcze w roku
1920' a1anejako ..cud nad wislą , z
bolszewickim,
najezdźcą
O dniachlistopadowych1918 roku tak
późńej pisa,łpremiel pierwszegolządu
JędPe,jNfolacz€wski: ''Kto rychkrótkich
dni e przezyl, kto nie szalałz fudości
w t}m czasie Ńlaf z cal},rnnalodeĄ
tenl1iedoaa W s$l{n życiunajwięksfej
Iadości.
cztery pokoleniBnadarcmnona
tę chwilę czekaly, piąle dpczekalo' od
mlra do wieczoragromadziłysię tlumy
naryrikachmiast..."
Rok temu słonecznympolankiem
chodzilarnulicami Mszego osiedla.Była
79 loczfca odzyskaniaNiepodleglości'
sanotne
Gdzieniegdzie po\ł1e\ł'ały
polskie flagi' Żadnych dckoracji'
['szechobecna
Powszechnaobojęftość,
ńępamięc; ba na\łętniewiedza,co to
takiego i'lTdarąyiosię tego dL}ia79 lat
w zadumic o nas4'ch
temu.I myśla]am
ojcach, dziadach' pradziadac]\ którzy
tak facięldęi ofiamie$'a,]czylio lvolność
' dla siebie i dla nas .. Peltie nie
plfypusfczali' ż€ tak sfyblio o nich
zapomnimy...

e.li&:

Gazeta sM KsiężeMałe
w oczekwaniu na realizację planów
odnowi€Triazieleniw nasz'm osiedlupo
ubiegłolocmejpowoda budfą sięrómę
refleksjei oba$Y' To co davałoniepowtaĘa]ny ulok nasz'm sklom}'rn blo.
kom, czFn zachw;'cali się wszvscy
plzyjefdni z tzw. miaŚą Z latami, nieodnawialnieginie,Myślęo urzekającrch
$ielzbach, drzewachńajbllżf'jzsłiąza^
n}'chZ charalćeremrodzmego pejzafu
Na tutejszejFybitnie po&nol.łejglebie
to wieżby ściągają
wodę'co prakrycarie
\r'ykorz'staliNiemcy.
Podziwialiśm]'
niegdyś
z naszychokien
pży ul' Katowickiej cŹery okazałe
wielzby' Diś rośnie
tu t.vlkojednomłodc drzewko,Jakie wdfięcarcl w całei
klasie przelrwałopo\ł.ódźobecnie
nasfe dzieci i \łnuki nie będąszuk,.
.,_
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nieczystych duchów, jak to b}wałow
basdachludo\łych'Ale Wierzbai lipa to
dżewa tadycyj e opiekńcze i o nie
pięknieplosimy osiedlowewładze
widżane z oki€n (od shony bdiska),to
równieżtopoteo chamktel,vstycfne
koIumnowej koronie. Szybko rosnąc
Plakat iyka any fia zanó|jienie
Iatująnasząpołldnio$ąstronęmieszkaU|zęd da Sprav Kambątantó\|
nia od i.ru letniego.Dwa lata temu ze
i aŚób Represjo owanych
smutkienobserwo\łtliśmy
1altskracalo
. według prcjektu art. plast
jestmob1\'
ZrozumiaĄ'
ich
wierzcbołki.
Tadeusfa Ciała'|icza
bezpieczenstwa,ale cuemutej wiosny
Za kilka dni przlTada 80 rocznica obcinanodolne'fdrowegałęaeniszcząc
odzyskaniaNiepodległości'
Uczcłmyj ą typowy wygląd Ą,ch drzew? Podczas
godniel Oflagujmynaszeulice, sklepy, letrich w}'cieczękpo Ziemi Kłodzkie;
pub]ic^ej, nasze zwróciły moJą uwagę drogi i szo..
miejscau:ó'teca1ości
domy i mieszkania plzecieżto tak bogatoobsadzonetopo]ami I rik tż}Ź
odmian piramida]nychnie nisfczvł
niewiele,a tak wiele.
agreslY'n}m cięciem PŹed powodzią
pię]cle,rożożlŚtecisy teŹzostałyskanD av i edzieli śm, si ę,właśni e' że daliczie podcięte.Ufamy, Źe zięlenią
kompdenfury'
flaqj ndradowe fiożną zdkupić \| fajmie się k1oś
Alergików, klóIzy boją siętopoli, mogę
K,ięEą|nii Archidiecefja|hej ptz, pl
Katedtaln1lm, Ptfekdzuje ! tę fapewnić,żenieucarlająwaclaneklęby
ftuwająceobflcie na wiosnę'Wokól
inJormącj ę zint ef es owa1ryh'
alergiinamstająteżmity,stwieidzaautor!'tetz wrocławsldejKliniki Alelgologii
doc. Bozranski.
Jeszczejefua ńepokojącaspra\ła.Sly.
szę o ambitnychplojektachMząduanra
naszegoOsiedla. Nasze bloki uzlskaly
statuszabltku, aq.rnczasemdomysrpetnieją. Proces tell postępu1eod melu
ifesięcy, bo mieszkancydowoLie ilstawiają etypoweokna'i to nalvetodu]icy, mjmo zakazu władz spółdzielni'
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Listy do i od redakcji

Z v a g i I d ś , c z u p ł o ś ćn i e j s c d z a s t l z e q a n 1 y s o b i e p t a w o e ł e } 1 t a I n e g o
sbacanid tekstÓ,r]'
Tyn raze } ptzysz{o '|iele 1istól1,,a1e njeŚtety n]e podp1sane' tyIka 1nicJa,ly.
Szkoda' złłaszcza, że hyIy '|śtód nich iciekawe, i ,1iLe, któte chęt ie
u|||1eścilib)śn!ł Gazecie' PrÓsi| y a poLlpisy\|anie się peL]1ył]n.1zwiskten
7 ' e k i y n 1 e p a d p i s a n e j e } o g ą b ! ć p 1 1 b l i k o \ , a e ' N ! 1 p r a ś b e .a l L l a r a 1 i s l u
zapel,Jfliamy pelną d,sbecJę Jeślj aulofzy doślą na ,$oje nazłiska, |1st},
apubhkn]eny '| następ yn nune|ze. ]2-let iego Inp Skyy,a|ker,a Plosjny a
Lontak|' chętnie Mwiążeny 1Ą,spó|pracę

maloDźałaniatakie stolalkę drewnianąna ze\ł.ną1rz
skąd tą poblażliwość?
powjnnybyć Zlec)do.$.anieukrócane, wanąIrabiało,a sposobfabudow},loggii
pżel; 4 cdiwoscjąpatrzącna staranjaZe- ]ubŃ1miany staregooknanano$ę
pro]ckten
nasz€
widźan'Y
zatMerdzon}m
otoczenie
Vądu SpoldzLelnro
Jcst
plzEz konsenvato.azab!tkó\!
działania
zycuę efekĘ.$'nego
Matia Ł kaszewicz obowiazekuzgodnieńprz} \\ymiane
Zd|ząd: Ptojękaodnolvienjaf1e]eni okieni innychznian \\,ele$'aclidolycry
*. zaló\łno uży1kotników miesukań
zrisfczonej pźez powó.lźodda1iśmy
..SŹukaogrodów'', 1okatorskichi $lasnościowlc1!starlch
dobreĘce i firma
upla\łnionado projeko\\anrana tele- i no\łTchbudyŃÓw i \lJ,nikaf usta$:.!:
nachobjętychochronąkonsenvatorską pla\ł'obudow]ane'
z
na\ł'iązalado orygina]negozĄ|ozonja.
k1ó.
\\'icrzby'
wrócą
Dot. listu z poprrednij Gazetypt Io
]at dwudziestych'
są znarrei cenionc'
rych właściwości
.'Ksjęze''bardzodfiękuje
cięcia topoli losnąc}ch\łzdlużboNka Radaosiedla
są celowe' Radykalne skócenie \\,ierz-- Mrchalo\łiTorzo\,vj- ucz k]' va, za
chołkówi usuwanienrskoodlasla]ących refleksjena tematpólkolonij' L1óIeRo
zorganifowa1a
$,SP NI 99
gałęzipowodujercaastanie się koronJ' ''Księże..
pala\Ą/ali
podczas
ferii
uimosf.'ch
II\98.Gwoli
wszeż'
Topole
ti\.orzą
drze$a
Radaosied]a Księfe''była
sciaĄ zachodniEbud)nl.uchroniąc \\').jąśnie!ra
li]e
slon- jed\,ny organizatorell1
tego przed\źZcd \\lcrem r popoluon1o\(1n
slęwaęcra,
cem,bardzodokuczlisym latem
Rada Osi edla,,K.stęze,,
Zda,jemysobie spmwę,zę salno nawo.
lywanie do przestrzegatie zasad w,Y_
RedakcjaGazet!' sM KsięZeN{a]e'
niany okienspraw,ynie zalati\i; dlatego
,.Teraz
pe1
T\Ąój ruch kochany $.spółmie.
niespełnaIok temu \\'}'kona1iśmy ą
fotograflcnrą e1ew?cji\\. szkańcu Tek brznią końcowesloK'a
dokumentac,ję
fasobacĘ
a obccne dokumentu- art}kulrLledałc}jnegoPani Micha]my
stał'ch
- KuLna|yckiej,
jemy niedozwolonemlia:ry' Na zdję. C ieślikowslde]
ciach automatycate relestrowanalest Biorę \n1ęcpióro do ręki i Iofpocrylan
data' Nadzór architektonicmo-budo.mozolnepisanie.
a.\łraf
w]anybędzie ial pełneręce robo1y' Po pienvsze'bardzorvspółczuJę,
gdyŹ samo\łohie\\'Fnic onycl] okjen ze mną oa pe\]''noliczni współkilkfi1aścic,a t},lko$.je. mieszkańcyosicdla. całejrodzinie pp
zau\\a4'tiśmy
plą]'$Tóconona l\'nio. Koncewiczów z uwagi na odejście
pż}padku
dn],m
sek Spółdźelnistan dotycbcfaso$y' a GłoŃyRoduśp'Pan.1Zbig e$a'
\,vdrugim pono$'nie \\,Jkonanozabu_ Kontal1ynaszez hze{odniczącym Rady NadzorczeJsM byłybaldzo źadkie'
dolvęloggii' bm ruem pra\i1dłowo'
IezultatyJego
Przypominamy. Źe w naszych bud}'n- jednak odcuu\ła]iśm'Y
kach dopuszczonodo stosolvaniat]4ko prdcy

Po drugie,chciałab}'m,
a rrydajemi s]ę.
żeló\\niez będę$yraz1cieLką
$iększości
współmiesfkańcós',podziękowacobc.
cncmu Zalządo1łlSM za plzezomość
(ubefpieczenieod skutkóN powoda)
otaz za illlormowanienaso t\TlLco dzie
je się Ń osiedlu i dziać się będz]e
Marn|!LnamYśhI
- RegrLlaninRcmontówi Konscrtllcil
- Rc8u1aminPorządko$ry'który ma na
nam4-.cia'a sfczegó]nie
ce1uula|wjenie
i\'społistnicnia]udzi młod!'ch.śarychi
ma1usińskicĘjak ró\Ą'nież
nasąvchpr.! jacie1skich^{,ieżakó\"-,
od naswszystkichzależy,
czyfastostl.
jemysiędo zawaltychwnim cennych
punktóv.
w Zasadzicmogiab}m po\\,iedzieć'Ze
to już wsz]_s|ko'a]c zawszenasu\\.aSię
to tlzec]e.
A $ięc po trzecie,nech bedaetlochę
historii pomicszaneJz dniem drisioJsf\rm,ar ozc l .|rrllze]s4rn.
Pamietam,
aby\,to bardzoodleglelata.
gdyZarfądspółdz'dba.lo 1cdno]itemalowaniezewnątlzokien naszvchmieszkań. nie lnóNiąc ]uż o oknach Da
ch.
klatkach schodo\ł}
Obocnlc o oknachna klatkach schodoił'Regulamin]e
\Ą'}-'ch
nie 111a
ani s1o\\tl
Remontówi KonserŃacjr.a okna namieszkańjuŹod więlu1atprzeka.
sf]_ch
zanopod op]ekęmieszkńcom
prz.".tych Rcmon
Jeżelijuż jesteśmy
tach, \\Ydajemi się. żew Regulaminre
rabBklo takichpo4cji. jak:
- Bezivzg1ędno
uszczelnienie\\']o|ónne
poddasza celelrr \\Telimino\\'aniaror
pżcstrzenianiasię sarno]stnejhodo\łlr
gołębl,o cĄ'rn wspominaRegu]aminPoplz,vplsującmiesfkalicorn
rządkor'r'r,
jak gd1'byro1ęproradzenia zakazane]
hodo\Ąli'
- Rozpoczęcjesterali lub teżpo$,iado
nienie nas o być rnożefae\1anso['anej
1]ĘncząsowYch
Iaziepracnad]jk\\.]dacją
(podemickich)fbiomików wody deszczoweji \\ykonaoieodpowiednicJka_
Zekazdv
nalizacji,wszysc!' fau$.a]ża]ą
plz\ po\ń'oduje
nre
t,vlko
deszcar
opad
bóI wody w zbiomikach.ale faleganie
wodyna ]ezdrii \'niel'1óryc]rpi\\ cach
. Poinfomowaniemieszkańcówosied]ir
o hannoIogramieprac porządko$l'ch
naszvclrgospodarz'vdo róŃ'. cz! 1eż
klatek
dozolców' \\.zakresiecf}stości
DokrńĆ.enie nd slr t

...tttll'

.::'
Dokończenieze stf' 7

'Yrl

'tli r.'r' ,.:lr'rlr
wówczas*ieku nic mogłobypon}ślec pisaliśmy
luż\\.lę]okr.otnię'

Ió\\nieżo c4nię społeczn}m'\Ąya'zają. Reguiamin'YsM KM,. niemogązal\'ię. ZamiatMie suchei polządko!łanie c}Insięchoćbytak mał}mip|acami,j ak: Iać ustaleń dotyczącychmienia poza.
spółdzie1czego'
np zagospodalo\ranra
Fycielaczek (te ostatnieplz'pisuje się - PIąy pomocyZarządusM planoF€
..skw€ I ku'' cZ].pasa dlogo.
\ł tcj ch\\,iljnaln mieszkańcom),
upolządkowanienasrych podwóIek z sła\\ł]ego
- Mycie klatekschodo\-ch' poręcf}'iĘ. odpo$iednimzakrzc$1neniemjest Gmina Wroustawie- $Ego (\\4aścicielem
-Mycie okienna klatkach schodo\\,ych. niem większejliczb)' ła$'eki Śolikós ,
cła\\,'Zarfąd spÓłdfie]nimoźew |ych
Skalgi
Jak pamiętam'mieszkańc}'osiedla fe
ZabęZpięczęrnepiasko\\'nic(zaklfe- spru\!?chc4ńć Śaranla' składać
!\ŹIuszcńemwspomina]ąplacę nie- \\ienie'płotek).gdae ba$ą sięnajnrlie]. i wnioski (co cz)t ono)'alc takrępra\lo
których dozolcó$' i ich punktualne sze dziec! skazanena nasządbałość
o ma każd' ob}\Btcl
duiałanie'
higa1ę
Zarząd Spóldzelni udostępniorganjza.
Nie \ńiem,tutaj dielę sięmoimi myśla- Piszę o t}.mostatnin dlatego,gdyżto torom jnicjaty\Yspołecmych(zwanj'ch
lni. cz] RegulamirPrac Konscmacji nie l4aŚnie 1udziemlodzi rr'lkazali w czasie negdyścz}nami)salękonfęręnc\iną
a
jak:
prac,
ponjnienobjaćtŃich
pol\odfi1ylespolęcznej
uc4mości.B1e takżełam}Gaze1y
- Plzystą)ienja do cĄ'njmla starań \r serca dali nam - starszlm, gremialtuer
beluŃrr rmicszczcniana Ską'żo$.aniu ochoczoZglasza,jąc
się do punkó$. i\oB]asfanaścianapoczt'
prąciskoi
Śłiątnickiej
rrlic opolskiej
lonlariuszv, romlieszczonvch\! cabm Czi 10pomysł'aby międz'l k]ientema
ńq s},gnalizacjiś{ie1]nejPrzejścieto mlescle
pelsonelempocf!' na KsiężuN,la]t'm
jcst baldzo uczęszczanepIzez mic- obec e niecht}m punkten $)|ścio- załofyćtaką ścianęiCentralna czl.
szkańcó$'nasfegoosicdla. a jednocze- 1\.},m
dzialalia nie będzienieszczęścię'1oka1na
twórczość
ulzędnikó$''.chro
snielest bardro nieberpiecmeNoto' ]eczchęc.bt naszeosjedlerczklvitało niąca,'fap1eczepIZcd ZbójemcZ]N
wano\$'padki śmieltelne'
nic ł']ko k\\1atanii ś$1cązielenia.b'v niepoądanym$.frokiemstojacych$Paniętam (a to iuź histolia naszego ob]ę1onas pragluenie$'lączenia się do kolejce Prfez dłuiszyczas unikalem
osiedla), Źe Koło Nr 10 organizacji kafdej pomoc],,każdejpracy, na zapla- nasfej pocŹ}', gd}'żtZ\\. ulzcdnicfl'
ZBowiD' działającena tocnie naszego no\\''a!re
której oczekujemyod Zarządu wskaŹnikpopm\ e] komun&ac]i Z
s$'estaranjaŃ Ra- naszejsM' a o którejto inicjat].wreprze- klientem b)'1żenująconiski Po cf"1sie
osied1a,uwicńcz'Yło
dzie Miasta $Tsta$.ieńicmochlonnego c4tamy byc moze w kole]nejgazetce zag1ądami jak obuche]n'Solidnv
ogrodzeniaod ostatniegoprz]stanku
ZoJia Hetuing metalo$y l11uri ściana'Ko1ejk]d\.ię.
jednado okienka.dnrgado Ścia!'! N]c
$'zdluŹul opo]skiej aż Zdtząd Zd setdecznoŚcidżękujemy
tram\Ąajowego
.'z
pamiędo następn€go. $' fuosceo bczpieczeń- Malo\\'aniesto]alki l'llzędu''
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. Dyżury Rady Nadzolczej: każdy
plelwsąv czwańek micsiąca od godf
16'00do 17 00 przy u]' Tamo8órskiej
l. sala konferencljna.
. D}zury Rady osiedla: kaŹdy piątek
od godz. 1? 00 do 18 00 przy ul
Tamogórskiej l' sala konfelenc}ina,
. Emeryci zapraszają:dyzury w kazdą
środę
od godz' 10'00do 12'00prry u]'
Tamogórskiej l. sala konfelencJina'
. strażMiejska'tel' 342 4a 91,92
Policla - KJzyki-Rako$dec,
ul.Traugufla94.tel 3425677.
W punkcie patrolowympolicji przt ul.
Katowickiej 23 pelnią dyżury nasi
daelnico$'i:p' JaIko$ski i p' sowiński'
Moaa zgłaszaćosobiście
uwagi i ploblemy!.V€ l\tolki 10.00-12'00i pią&i
17'00.l 9'00' zgłoszeniatelefoniczne
prz':Jmujecałądobęautomatycznase.
kretarkapod nrunerem40 45 91 w
KomendzieRakowiec.
straf Miejska pełnidy,zuryw czwańki
odgodz.i7.00do 1900

. Rfuć palenie. Afflt}tonio$y Punld
Ko.sultacyjnywydziałuZdro$'iaUżędu Miejskiegowrocla$'ja z sied'zibą\\'
ośIodkuDiagnos1}'kii Rehabi]itacji
Kajdiologica1ejpźy ul' Nowowiejskicj
6'ł166faplasfa w poniedziałki,śIody'
czwańki.od godz'15,00do l8.00.1e]:
22 60 48,21 8368^21 92 12.
. Bezplatnanaukasamobadaniapiersi
Informacjiudziela Renata BorkorvskaKwaseh tel. 61 30 31 w 33. w godz.
8.00- 9.00
. opiekuJeszsię ciężkochorym członkiem rodziny? chcesf pomóc w opiece
nad chołmi? Polskie Towalzyst\,vo
opieki Pa]iat}n\ąejpży Dolnośląskim
Centrum Onkologii organizujeberplatn!' kurs d]a wolontariuszyopiekunów
chorych,Zgłoszeniaprzimujemy \ł
Zespo]eopieki Paliat}$'nej!\€ wloclawiu,pl. Htsfelda 12,tel.62-67-14.
!
l
l !
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. zarząd s.M' KsiężeMałe gromadzi
ofeĘy chętnychdo pracy w clDrałlerze
gospodarz}'domów. n1ęŹczyzltlub
kobiety.Zgłoszęniapruy]mujemyv.r
biurzeprzJ,u1 Tamogó$kię,j1

DRoGADo TRŻEZWoŚcI

R'o' KsiężeinicjuJedfiałania.któr}ch
celemJestpomocosobommającEnproblemz nadu4Tva.demalkoholui ich rodzinom. Miejsc€ spotkań,łĄ arajduje
się $' szkole Terapeutycznej
(da\łny
żłobeDprzy ul' B}tomskiej. sala ff 4'
ZapraszamyW piątki od godz' 17 00 do
19.00
. Siedzibapnco.$.nikówsocjalnychj
opięki społecznejdla mieszkariców
o Lęczica dlaZwierząl,.PANACELM
naszegoosiediaobecniemieścisię pĘy
czynnaJestod poniedziaikudo pią1ku
u]' Rybnickiej :7 Godz.prz}.lęć:wtorek
w godz od 16.30do 20.00i w soboty
8 ' 0 0 - l 0 , 0 0 ,ś r o d a1 5 ' 0 0 - 1 7 0 0 .
od godz,10 00 do 14'00'Micścisię z
czwar|ek8'00 - 19 00, pĘlek 1300 .
tyłu budyn|.u Administracji plzy u1,
15 00 Telefon:34 216 92.
Tamogórsłie]l' Tel': 341 64 18'
Zapraszanry.
NIEBIESI(Ą LINIAV.

.Agencja PKO nr 449przyul. Chorzor,vskiej
38. u, sklepie'Wszlstko dla
domu",przljmuje: wplaty na konto
PKo B.P.. w}p1aty
czekó\Łpobiemnie
książcczekczeko\\'yci1- lYszystkobez
opła!111.m'
wolneod opłatsą wplaty
czynszuza mieszkanie.Łącau ]o^ota
wl,płatdzienn}'chz kiążeczekPKo
(obiegol]cb) \,v)'nosi1000 zł, czy1i
lvlęce]nri napoczcie.RealizacjaczekólĄ'
f kon1 osobistychdziennietakże 1000
Zł'Zapraszamy:co.bienrreod 10 00 do
16.00 j w kazdąsoboĘod10'00do 12.00.
o ZakładT.Lpicerskina niejscu. przy
ul. Chorzowskiej36. Wykonujenapra\\)r1meb]etapicercwane
nazmówienie,
C4my od ponredz do piątku 1vgodz'
8.00-17.00.Tel : 34168 58.

W w1padl.uprzemocy i znęcania się
!v rodfinie lub w sąsiedztwiefadzwoń:
Premoc w ca1}łnkaju'' tel' 0-Eo0.
20002 lub Warsrawa 0-22 622-25-25i
wewlocławiu 48- 13.25
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. Uniwen}tet III wieku, maJdującY
się w InstytuciePedagogiki'pŹy u]
Dawida 1.ZAPRĄSZA.
Bezpłatnalehabilitacja dla osób stalszychjest dostępna$'Akademii wychow?niaFizyczrego
. Kupię mieszkanie w blokaclrpty ul
Cholfo\tskiej' Katowickięj h'L '
\<Opotskiej.
Telefon:34 227 91
. Mężczya1aposzukujepokoju'
Tei.r34160 15
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