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SEGREGACJA ODPADOW

Do ry.chko te|ler1\N||fzltcaJmy poseglego\)ą e śmieci'

r t r u o , , o n y cphr z e zW r o c l a r t s k i e- do p]astików- wszystkierodzaje
Pr,,edsiebiorsru
o Oczyszczania buteiekplastikowl'ch
Na te.enieKsięŹa Małego, Miastą.
- po stroniepuszek- puszkimetaprzyul' Tamogórskiej
(obokwarsz. Właścicięlem
pojemnikólv do se- lowe i aluminiowepo napojach
przy
jest
tatuwulkanizatora)
i
u1.Cho- gregacji
Zarząd Gospodarki Nje naleźy
tamwŹucaćpuszekpo
rzowskiej18 (odpodwórka),usta- odpadami we Wrocławiu'Spół- farbach,olejachani innychzaniewiono pojen]niki
na posegregowa. dzie]nianaszanie ponosiżadnych czyszczeń'
ne śmieci'Ałcja
segregacjiśmieci kosztów w zwi@ku f ich uź}tko- Zaczn!mywszyscyod zarazsegreo I a a T | / o \ ^ ar cT\d|p | 7 e 7f a . z ą d r ^ a n i ei m
oplozrirniem
gować w nasfychmieszkaniach
odpadami,
Gospodarki
ananaszym Do pojemników z napisem odpady,które następnie
wlzucimv
terenresplowokou''anazosta:la ',SZKŁO'' proszęwrzucaćszkło do odpowiednicb
pojemnikówPo.
przez zarząd sM Księże N,Iałe gospodarcze,
białei kolorowe'Nie wodzenieakcji będziezalezałood
Mieszkańcomspoldzielrriprzyniesie nalezydo nich wrzucaćszybokien- 'vyrobieniaw mieszkańcachtego
onapoŹądane
efektyw postacidu- nych,szybzbro.jonych
oIazwszel- nawykukorzystnegozalówno dla
zych oszczędności
związanychze kich zauecz:1szczeit'
jaki naszej
śro
dowiskanaturalnego,
gromadzonych Do pojem]rikówz napisem,'PLA. kieszeni
Zmnie,jszeniem
ilości
odpadórvkomunalnych, STIK,TUSZKI',należy'vrzucać:
(lrszuJaPoleszczuk
dotychczas
Sposób

na oszczędności
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KREDYT
stawkaeksploatacjipodstawowęjz ] '0 chroni inteiesy klientó\\,oraz Poskjażę
]rt}'m
Ba
Za iadamiam}'' w
br'
k z mf dall9 dlmz, jt|ki porycjoeks- nna ape[tJ' producentówi dvstl}.brrGospodarst{a Krajowego w Warsza- p1oatac]'jno
' Na dotychczaso$1łnpo. toró\ł enorgjiciep1nq.ograliczając
\\'ie'po 15 miesiącachod złożenia ziomiepozostajc
op]ataza energię
eJek- usta\,volvoWzrostkosztórt,(do 20./orr
prfyalał
osku
i
nasz}ch
starui,
strycztą
$'
\rięczysteuz}1ko\\a1ici od- br').clrybażeci ostalniudolvodnią
komilionazłotych pis na funduszspoleczno-samorządo-niecaność
niked}t w n,ysokości
ich wzrostu'''
większego
po powodfiwlip- $y (s\D.
nalemontzasobów
Podkreślamy,
żeskładnilriopłAtyza
cu 1997 r. wpły1Q]apicr$,szafuansza obniz1.lasię opłetaza $f1vóz śmieci lokalerv Spółdzielnimającharakter
\,v\ws ' 250 t}'s' z1.w nasze,jSpóldziel- do 2 70 zllosoby miro wzrostukosz- zaliczekna poczetcałkowitych
koszlóż' tów tel ushlgi(w ubjęgłym
ni kędyt banko\łfma finaDso\\,ac
rokupol]o. tów; stądmożli\Ya
ich korektl w cią.
nicę międz},kosŹen rcnontów popo- siiiśmynadm'yczajrrekosfy \(rywozu gu roku' jeżelizaliczki okażąsię za
ponoszonych
wodziowych a odszkodowaniemz Śmi€ c l po po$,odfi)'
niskie do rzeczywiście
PZU.
wzlosła staFka opłaryza cęntraine wydatków.
Ideą przyznonia ked}'t była szybka oglzęlvanie'Ustalającjej w},sokośc Plany gospodaJczeprzygotowane
pżez \ł/
pomoc finansowana korzystnychwa- blerzemypodu\\agę:
Zarząd s-ni, znajdująceprzęłożenie
na
rru*ach unożliwiającapżylvrócenie -\q,nik roku poprzedniego(saldokosz- opłatlrmieszkańcó\\'.są szczególowo
stanutecbniczregobudyn-tów zap]acon'vchprzez spółdzielnięi analizowaneprzez Konisj ę EkonoNłaści\'!ęgo
miczno-Rerr,iz1'jną
Radi' Nadzorczej.
ków i infrastrukturyw jak najkrótszlm rętywów od mieszkalcórv);
czasie, Uciążlina i przewlekla proce- -plze$,idywanezapotrzebowanię
na dyskutowaieprzez plenumRady Nadi zmiadura pozosta\'aław splzecaościz tą eneryięcieplną w darr1nrloku (pogo- zorczeli uchi{alanezrwaganri
plognozujęmY
podŚie$,ie
głoso\łania
ideą,Zwróci]iśmy
sięwięco inter$.ęn- da|).które
na
nami w dlodze
Redy
p. średniej
kilkuletniej(alc nroŹB teżpocję do wojęŃody dolnośląskiego
któIemuĘ drogą $,TóąvcZ fusó$l '):
zALEGŁoŚCI w oPŁATACH
Wi1oldaKJoclrl1la1a.
.z
anvcenyenergiicięplnejw danym Zaległościw opłetachze mieszkanie
dzięlQ,jemyfa okazanezaint9resowa.
rokrr.bliżejnieokreślone
nie nasz]Ąnprobleme '
\r chwili po- konsek*,entllieegze]Śvujemy na drodzc
dejmowaniadecyzjio w)'sokości
stau. sądowej po bęzsl.uteczn}''mlvzlwariu
ki; do końca 1997l energiacieplna d.hźnikóŃ do fapłaty'
oPŁATY
Spodzicwany\\.bI' wzlost kosztów nriałacenęutędorvą ajej maksyma1- Kancc]a a pla na \Ą'imieniu S-ni
gospodarkizasobamiSpóldzielnlspo- ną \rYsokość
określalMinisto Finan. .i\xios]a pEęszlo 20 spraw o zap}atę
podw.lższenia só$''
Pozerv sądowy mobl1izqe około30%
wodorvalkonieczność
opłat'od ] marca rvzrosłazarórtno obecnie UrządRegulac]iEnelgetyki pozwan]'cir do natyclrmiastowej spłaty \,,
zadluźcnią \Ą,pozostaŁlch pląpadkach
uzyskujemy wltoki zaoczne, gdy po4r,any nie przycho.lzi do sądu' Po uprawo111ocnicniusię wyloku, spm\,vęod.
dajemy \ł ręce komomika'

DoDATKI MIESZI.ĄNIowE
Większości
ryclrprz'vĘch splawmoŻnab],uniknąc$Ystępując
w poręo dodatek mieszkaniolv,v.
s}.stemdodatkówmieszkanio!łł_chzosta1lvprolvadzonypod koniec l99.ł r.
jako elementurynkowienia
gospodarki
zasobami mieszkanio.tl5Ąni' Jest to tblma pomocydla slabszychekonomicznie gospodalstw domoń.vch, któm po.
zwala podnoŚić opłatyza mjęszkania
ekononicz1ie uzasadtiodo wJ'sokośc1
nych i zapobiegać narastaniu zaległo-

ściw oplatach'
Dodatekmieszkaniouyrnoźeotrzynać
gospodarst$'odomoweo dochodacb
-gospodalstwojędnoosobowe. do
6f2.5azł
- do 415
-gospodarstwo
kilklrosobowe
zl pod Barunkien! że zajmujemieszkanio określonej
\1ielkości:
1 osoba35m2:2osoby40m2;3
osoby
45nr2:4osobJ'55m2;5 osób 65m2
niezaleźxfeod posiadanegoq'tulu do
zajmowanęgolokalu (prawo lokator.
najem)'
skie1ubwłasnościowe'
Zarówno nonny doclrcdolve.ja.k i pomogąbvóprzekroczone
1vierzchniowc
Dodatek]ęst przyznawanyna 6 miesięcy' Zaplaszamy zeinteleŚo\ł'anych
do administracjiS-ni, gdzie zaopł,trzy.
my ich w forlrlularzei udzielimywljaśnięń'

dłuższyokres(np,studęnciprz1'jęcirra
stMcję przef gównego lokatola),
GdJ' ustaltnn jak długotńva po$frźsza s)'|uacja' mamy prawo obcią.zyć
opłatamiza rrodęi śmieciza ca]yokes
ich pobl.tu.
Zgłoszentaosób zanrieszkującyclr
przl'jmujc dzial micszkaniowyw cehr
skorygowanianaliczęńw księgowości
'
Zapis statutowy \Ą'ynagaod członka
S-ni uzyskaniazgody zatądu na \ł]L
najęcielub użyczeniecałegomiesfka.
ful (o 3 l ust' 3)' w]'móg taki możębudzić sprfeci\\l t]m baldzieJż,ęz1tit:iy
\r pra{.ie spó]dzielc4Ąnidą rt keIunku umacnianiaplaw czlonków wobec
s-ni,któĄ'm prz}pisujesięich nadmiar.
zgoda taka jest foma]nościągdy 1ojest uż}$'any\1 spokal udostępniony
jeżelijest ineczej'
sób nieuciążliw}.;
zapis ten działana korzyśćnękanego
otaczś,I'la,
Dla zeIządzającęgo
\t DOMoFONY
budynZgodrriez kilkakrotnie zgłaszanym kiem baJdzoistotn]'jestkon|aktz wławnioskiem $ czasie zebrań Grup śclcielemwvnajętegoe\4I'pustego
Cz1oŃorvskichi ZPCz, na podstawię rrrieszkania,gdy podjcgo nieobecnośó
uchwałyRady Nadforczej Spóldzielkonserwacjędomofonów'
niaplzejęła
Pon ierz'vliśnty
1ąfirmie,'sCAT',.któpizy]mura splawdziłasię wcześniej.
jąc zlecenlapr}'lvatneod mieszkańców
Ponięwazcfęść
lokatońwtrak.
S-ni.
tu,jedobrospol&ielcze!v sposóbbarFak niespm$.negodzia.łaniadomofo- dzo rnd'\'fvidua1n}'.
L1óry czasamijęst
prosimy
zgłeszać
telefonicznie
nu
bez- sprzęoznyz lntclęsempozostalJ'ch
pośredniofirrnie ''scAT., (tel,: mieszkańców.
plz1poninamyże:
342 87 30)' ZastrzeŹenia
i uwagi do- zaló$l1o budynki.j ak i całainfrastrukpracy firmy przt1mujedziałlęchnjcz- furaz njmiz\\,ląfanajęst
wspóInąwłany S-ni (tel.:342 13 66).
śnością
wsz}.stkich
spóldzielców;
lv imieniu spóldfielcót nadfóI nad
przestrzegańemzasadobo*iązujących
\ź ZASADY STATUTOWE
W naszejSpółdziehi opłatęza w}.wóz l' spóldzielni pehriadninistracjaspółi .\Ą'odę
w lokalachnicszka]nych dfichl natomiastzasadytesąokreśIośmieci
bez \\'odomielzyusta1asię rv zalezno- ne regu]ami rni spóldzielczr'mibądź
ściod liczby osób zamieszkujących rqłritają z przepisów ogóhych (praWg stahrtu(o 33 ust.4) za osobyza- lvo budowiarc,kodeks$1'kroczeńitp.)
mieszkującew daĄłn lokalu uwźLża
się: oraz normamizasad współżycia'
1'osobvzameldo]vane
na oklesstał,v
DIa wielumięszkńców stajęsię
2' osoby zameldowarrcna okres dfuż- osum1owlęcznormą:
sry mz 30 dnr
l ' wstawianie okicn $'edługwłasnego
3. osoby firycaic zamieszkalew da- upodobania(ksztah, wymiary oraz
n1mlokalu uch1'lającesię od zameldo- materiał)'
wyżej
lrania określonego
2'.W1puszczanie
psólv samopas'
ldóre
ponosimy
Ponieważwszyscy
koszty za szczegó1nie
upodobĄ sobieplacezaosoby ńcfg,łoszone,w i11telesieogótu bawi piasko*rice.
tropiml' przlpadki wskazanew purk- 3' Parkowaniesamochodóww miejcję 3.: osobystalendeszkdJącę,
a1ęza- scach dowolnych,byle tylko móc na
meldowanegdzie indfiej (np. nr.łode swojccackopopatrzeóf okna (place
mamy zameldowanez dzieckiemjesz- rabaw, trainiki, chodnikiilp.).
cze u 'odficów) bądfmieszkająccpżez 4' Kemienie golębi na panpetacĄ

rnieszkaniepopadaw zadhZenic.a w5najmującaosoba sanDtnaokazu1esię
być kilkuosobowąrodzirrąfuatrz rrrr'agi o opłatach)z rll'jąc}m psemlub gd]'
np' 1rzębaudostępnić
mięszkanicr1o
przdądlr instalacji gazort,e;,

cz1tl są szczególnieusfczęśliwiani
sąsicdziz niźszlchpiętel
5' wyrzucanieresŹekjedzeniaprzcz
okro na chodnikii tla\!nikl.
ó Wrzucanic ($,]4ącznie$ nocy)
pźelóż1ychpfzedmiotó$,(mebje,pmlki, lodó$'ki,tele\\,izory
itp'),
7. N{onlowanięantensatelitamvchna
d.rchachi ścianach
zervnętrzrrych
8. Wrzucaniedo kanalizacli(muszli
klozstowel)przedzi$nychprzedrniotów (sa1Ą'. podpaskihig . fabawk'
netalolve uchw}'ty,paló\\'k itp ) po.
l\odującychjęj zapychanie,a w cfckcieza]eŃariepi$nicbądżmieszkali]liźęJpołożon}'ch'
Plz}poninam],,
żeistn]ęję
bezwzględ.
ny obowiązekuzgadnianiaze spół.
dzielniąwszystkicbrobót budo\r|anych mającychzwiązekZ gafcnl c o'.
montażemokien' wonty]acjąoraf Ń
prz}padkach,kiedy 11lają
byćnaroszone ścianynośrc,stropy i dachv Nicdotrzymanięr\y'wwarunlów moźcnamzić lokatorówna sankcjeo|az koniecaloścponiesicniakosfów plzy
Nrócęnia Śanu zgodnegoz \ł-Ymogami
budowianymr.
Jdn W ęk
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Trudne rokowania
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Walka o mająteknaszejspółdzielniKsięie Małe
po podzialejeszczetrwa
od początklL1995 I' z chwi]ą

nab do podlęciabardzie1rzeczo\1ego
fakq'cznegopodziałuWrocła\łskiel stalrowiska sM Wrocłarl-Poludnie, UFażny obseNaloI zauważ}'.że ele.
placopod. Zmiana Zarządu \r tej ostatniejoraz po- rtacje bud'vŃórv spó1dzielczegoosicSpóldzie]niMieszkartio*,ej,
jęłaKońsia Podzialo\\'a'
Jeizadanien Iouumieniesię między sobą pozosia- d]a Księźc Ma.le, pozomic j cdr1ako$e.
tycb składników łych' spbwodo$a.lo.jak się $!daje'
b!'łopodi:ielenie
\!!ta4r]ą pe\.ineurozmaic€ n ie dzięki
z impasu \! negoc]acjachJe- zastosoNaliu rq,kuszy,.podcieni. odrvspólncgomienia'którc nLeprzesz]y rl},Jście
poszczegóhych
spóldziel- Steśm-v
o klok od ustalenia sposobu mielrr1l'ch
la rr,1asrrośc
Ą.tmón jtbrm okien' balkopodfia1u
*'spólnegonienią i ostatęcz- nóll 1 ]ogg1
Ii' Z lamienianaszejspó]dzię1niu.koniŚji tei od począlkuuczestnicz'lś'p, ncgo rofliczcnil mjędz\' nes4xrr spół- Don), tc \variesiono z cegh; pokr,\teJ
. Jakoplzewodl11- dzielnam Nlusirrr1'micćświadomość.
Zb€ n ie\1' Ko cc\\,lcf
zaciągan!'mt}'nkiem' Norvościąna orr'c
iAldrzej Mar- żętak nasza spó]dzichia. jak i pozo- czas'vb1'lyplaskic daĄ Ęte papą.z
cfący Rad) Nad'zorczeJ.
stale mialb) Nicle do skacenla, gdy- i{ysunięĘmi okapami Niektóre Scg.
koŃski. pelniącydo poloNy 1995 r
fiukc]ę pręzęsaZarządu'NestQpnie b! ńc doszłodo ostatecz1egopodzia- nent),budynłó\rma]ąstrychyuz] tko.
obok Zbigniclla KoncewicfaZarząd lu. a dzie]lm1.nierrral] nrajątęk' którę- lle rl, korrd1gacji poddasz:l.'zc ścian.
Barbaraosńska-olnc- go uzyskanicpoz$,olinam na rnacfne karu kolanko!\}rni ' Znaczna częśćk]a.
reprcfento\\'a]a
Iozszcrfentc fBkeslr remontó\\'' a na- tek sclrodo[ych mą za pomocą dra.
tan
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byl1'
t
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]luwSM. TnldiościzaczynaĘslę od BaIbaIę osińską-onelan' a]e tąkżę Pi$nice uż}tko\leusytuo.|l:u1o
na parco mab}ćprzedrnioten Radę N adforczą poplzez udzia.l w Ą.'ch terz€ . nadktóĄmwarcszą Siętlzt kol1.
ustaleniatego,
podziałuZarządSN{'.Poludllic.' na]- pracechnmlcj osob!
d1grracjcmicszkahc, W]!ątek staloŃi
sp'óldzielni. Podpisa1ieporozunlicli w formie aLĆu budynek przy ul Opolskrel.gdrie od
rr'iększejz rrrydzielon1'ch
takt. Źed!'sponowa]po- notarialnegobędzle\\1'niklemkompro- st|olr\.$:schodrlieji pólnocnej ścran].
n'.-'korz-Ystująo
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da1!- rnisu.co \\ynaga zrzeczcniasię er.len- t}'chpi$,nic są n1ecoNglębionez po607n
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nad
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sta. mięnja slanowiącegoprzcdmiot podf ia- stBo od tcj zasadl stano\\,isegmentre
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nrozcmy
że
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sM
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c\'cnlu
e]n}.m
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się
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1
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' Dopielow d$gięj 1\f' \l czasie shacą $'sz\ sc!'' Chcęmy ponrpy odprowadzają zbierajacą się
wrocła{.Po]udnie
poloNię 1998 roklr tBarda posta a zgodnie f litelą plawa uzvskac dla nas
jak oa]\\ięceJ'
No\'etolsklm wó$'czas za]ożenren1
spó]dzielniKsiężeMale' Enc€eb'k, lm
przekoCiełlibwsk
Marcin
była rczygnacja z indytl.idualn1 ch
B. Plusa orar Pod Ja$'orami
ogródków rra rzecz lvspóln]'ch zlę]o.
stZcnych dziedzińcó$''$f sadzan-"'ch
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(to.
porozunie]1iu
otrą'muje
dŹc\\.al1n
!v sĘcz- nvch w
]uż ]ist!'r oraz rozloąvsmi
Po\,$fsząnfo naclępisałcm
Ga- piemsze picniadze r. co bardzo rstot_ polc. brzozl', wicrzb),.tc ostatniepr7!_
niu 1999r.. do nunt zlmorvego
z\!lą. odstolnikachz wodą doszczoNą)
jednak
ne. plzejęłape]nądokumcntac]ę
Dzinie
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się
zety.L1óry
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na
7D
z
kręd}tc
udzielo
sfil1anpo podpisaniu
ugod'Y faną
siai jesteśnlr]uż
!v fonn1eal{1unotaria1nego'określa]ą- sowanic oddallegopod konicc 1992 r
rozliczeńa \!.ni]<a]
ce; r,vzajermre
ącez budynku przy u1. Siewie*kiei. O tej
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B}.1oto tego drria' gdy częstorvałam
gościherbaą z samowam,ni€ d]aszpanu, ale z powodu\\Ylączonejinstalacji
bawią.
ga.zowej'Po {ryjściugościrrnie
cych osób i domowTrikówzabrałamsię
za plofę kucherną lomlyślaJącintęnsJvnre skądnabraó pieniędz'vna dh1gą listę płatności
i prcsząc Pana Boga
o płomieńnadkuchnią'wreszcie kon.
tola zostałazakończona:panz gazow.
ni rtyszedł,drzrłi spokojniezarrknęłamna zamek'
samowar,pomyś]ałam.
Teraz w,vłączę
W pokojuna kanapiejedrrakkośsiedział.woda z sa'.nowara ylala była
na podłogę,samowarzapakowanydo
poż}czonegona mającąodbyćsię Ń-vcieczkęplecaka' cfłowiekmiałna sobie najlepsfyswętelmojoicórkj'
Nie wiemko z nasb}'łbardziejprzeraŻony'
.Jak pan tu \!]azł?
-Dź\\,ibyry otworzone,aleja pukałem
zdrowiaNeszła dlą' hy upeinili się' czy np' starszt|
Refom1as1nźby
i nikt nięodpowiadal|
pod
sąsiedzl\)a
w zycię' wiele jęst i.ąĘliwościi plo- osobaz najbliższega
gdziechcia- -Co parlj eszczerabml l
blemów rv związkrrz jej wdrazanięm. ięłajużs|osawnądeclzlę
.Napnwdę nic, a]ejestembezdonrn),.
Na terenieKsięŹaz1ajdujesię ośrodek łclb!nieć lekąrzapiei.-szego kon|akgłodny,potzebuję skarpeteki butó\r'
Praktyk Gnrpowe.jLękarzy Rodzin- tu i addałądekldtac]ę?
.A gdziesiępantak upił?
nyclt' Pisaliśmyo tyn w poprzedniej Tak' Pomoc sąsiedzkaczasem111oże
-Poczęstowa]ill]nie.
za- okazać się baldfo potzebną bo czas
(nrl3)Gafecie'Dzisiajclrciałabym
PodałammiŚkę zllpy' oddałan starc
sięgnąćinformacji od lekalza naszej nagli.
swetrajuż nie odebrałam
piacówki' pani Renaty Shrdzińskiej:- Czy' jeże]i ktaśsię 2a?jsal do Kasy adidasJ,,
Dzięki Ci Boże,żeuszłamz życiem'
'IakPfzebieqa leJofmą na nas4)m te Bfanżowej'będzieteżłnó8łkorzystać
dzięki takżc za tęgo człowieka'l.1óry
z uslltgnaszejpr4chadniT
na drodzędo
czy ude nam srę wjta nrnieuśmiochem
z$laszczand To będziezależa.ło'
Bvłotiele za,nrieszania.
Gdybynie
na
Popięlskiego
( ) sa,nvmpoczątt.u.ltial'Yśm'v
prob]emy podpisaćz KasąBranzowąodpo*ied- scbroniska
.i\'iestrach.]udzienie musię1ibypukac,
lrrdzi.gdyŹdostępdo nią umowę'o co się staram}''Nję
z informowanienr
ot\\,ięIać,zamykać,prosić. spehriaó,
irfomacji był trudny.Numery telefo. ]ny.ilB pacjentó\Ą'jest1}łnzamteręsoobiec}lvać,dotrz]Ąq$'aó, sfuachjeŚ
nó\ł' które nialyśm'Y'by w mzie wąt- rvanych'Tych' kórzy chcięlibykorzydźn'igniąprzetnłania'
pLwościmóc uz}.skacponoc' prak- staćz Kas BranŹo\\'ychi naszejPrak.
XX
tvki nrporłejLekarzy Rodzirm)'cĘprotyczniecĄ czas byłyzablokowMe.
tęgo1u nas,
Co 'ię stąnje,gd! np' któr!,śz miesz- simYo zgłoszęnle
spec]alis|ów
niepatrzebne
kańcóv naszegaosiedlasięzaqaptłi Da których
od lekarząPiet|łszenie zło4]j eszczeŚtosownegakwestio ie't sherowannie
go
kantuktul
opiesiępod
nariuszą'a chceznaleźć
Do stomatologądcmatologą glnekokąpań.|
psychialry onkologa,
To możebyó problemem.gdyŹmamy togai położnika,
dla wszystkich
jaki
Ot$arte
$,enerologa.
możemy
pacjęnlóq
, pelYien1imit
od\\rylccznict(o
skierowania.jest
prąiąć pod nasząopiekę'Jest sporo bez
ludfi spozarejonu'któIzy chcieliby się kowe' dla osób fakaionych HIv cho- NIE WYPROWADZAJMY
do naszapisać'2] malcaminąłtcnT 1 rych na gruźlicę'd1akombatantóww PIESKOW
żepacjęnt zakręsiecholób wojęnnych1 obozoskładaniapodań' To znac.Z!_,
NA TEREN BOISKA
zostalie prz}jęty,alebędfiemusiałzłoI PLACOW ZABAW DLA
MC.K
ż}cdeklarac]ę'

ł<elormas|uzDvZorowla
na llslezu
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WIOSM..{NY
NIEUSTAJĄcY

apel do mieszkańcówosie'
I|ięc |t1oże
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Dzień
Wyjdę kied1ćcicho porarurągodziną
nikomuńe zllany'
Nasycę oczy radością
ros w slońcu loześmial1ych'
W upalnąporęwiędnącękwiaty podeplę,
zrĄriącąwodąnapoję'
psu kuleJącemunogęplzewiążę,
tobie' bracie zgłodniały,
podan kronrkęclr]ebą
a]eś]iś
smlrtnyi pżez $.szystkichwzgardfony.
milcząc dłońci na ramieniu
rvspółczrrjąco
polożę'
Kiedy cieszyćsiębQdziesz,
niewinn}mblaskiemuśmięclru
i oczu
szczelze cię obdarzę'
I nic w zamian Źądacnie będę:
ni da]rlr,ni na$.etwdzięczności'
Tvlko o to cięproszę:
pozostawmi samotność
i ciszęzlocistą
kcdy wieczorem
znużonagłowaw cienniqjącę.
nilkĘce za}ole snu
skłaniaćmi się będzie.
zmarł9 marca1999r i zosta'ł
pochowanyna cmentażuparefielnyl
pŹyul' opolskicjwewlocławiu'Dłu.
go1etniniesf kaniecnaszęgospółdzie]czegoosiedlaKsiężęMałe'Możnago
było spotkać, obciążonegodwiema
'maszyroteczkamipoin}rniksią?eki
pisów, a ostatrio tolbą z zaklrpamji
czasopisma i' któIą f truden dźwi
gal' prz'ysiadającna każdejnapotka:
nejławeczcedla odpocątrku' Skromny, poch]rlory',o głębokiejkulturze
osobistej'Żyłjakby lv czwafi!'nr\\ymiarze sw-\'chpoetyckch lojeń'
się w l9l5 r' w.i\'o].lwo$,.
Urodzi.ł
skim, gdzie tez rczpocząłstudiapolonistycfnei gdzięzastałago wojna.
Pierwszejegowierszedmkujehvorv..PolskaNiepodle.
ska prfedwojęnna
gła, i kalowska ,,Trybm;lLiteracka'',
a już okupacyjnapodziemnaantolo.
gia ,'Śpierv wojny'' zamieszczana
swych łamac]rwiersz ,,odganiając
knka'', Dalszajegodrogażyciowato
epizod wojskowy (mobiliracja do
Wojska Polskiego utworzonegow
gdzięwspólPŹernyś],
ZSRR), polc111
pracuje z tygodnikiem,Nowe Horyfonty,', no i wrocław. pfaci!zawodowa w bibliotekarstwie(Ossolireum),
a nasĘpnieledakcyjno-wydawicza w
NarodoKsiążnicy. Atlas i Zak.ładzie

w1m im' ossolińskch - Wydarvnicrw..
ie. Tu lata całespędzazabiurkiem
nad maszynopisaminaukorvymii
chętniedzieli się swą glębokąwiez n odsf'm narybkiem
dząed}.torską
redaktorskir. Przvgotowaredo druku własnezbio*i poetyckie,,odganiam kruka,, j .,Zetlalenryjąctwagdyź
Ize'.nie zostałJ,opub1ikowane,
n1.dawca:oddzial Wicjski Związku
Literalów Polskiclr,ulegarozwiązanirr w 1948 t Pojed1,nc2ęutwory
ukazują się w czasopismaclrkajo*l,ch i f agra,nicznych.
a]manachacĄ
artologiach oraz na falacb radionych. Samodzielnetomiki poetyckie to ,,Cisza czerlrca",Kato\\,ice
l 959. i ,'KLerksłorccmy,,.
wrcclaw
1984.
Na miejscewiecznegospoczyrkuodplowadfiłago - pńcz najblizszę,jrodzĘ i ^a,jom]'ch- takżegrupka
pżyiaciół redakcyjnychf wydawnictlvaOssolineum.
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Z now1m wizeruŃiem Mapia się powoli w krajobmz Księża.zdą,zylasię
teżzap|zyjażnlćz jeeo fineszkńcami'
Dobla współpracaz Radą osiedia
plzyniosłąw naszJ,modczuciu.korzyściobu stronom' Szkola od początku
jstnieniamożezawsze liczyć na radę'
pomoc,a w miaręmożliwości
ńwnież
i wsparciefinansowe,w zamianoferując pomieszczeniad1a'ĄĄ' salęna zajęcia aerobllrr.
wspó]nc popowodzioweprzełcia doprowadzi1ydo spotkan mieszkańcó\ł
Osiedlaze szkolnympsyrhologicm.
Na co dzieńplacówka $'spóĘracu]ez
35 \\Tocławskimisfkołani podstawowynf z całegomiasta. spolą gnrpe
uczniów stanowią również'dfieci z
osied1aKsięże'
Jak kaŹda wrocłarvskaszkoła.marrry.'w
slvojeBdościi troski'
Doczekaliśmy
się pięknieodremontowanegopo powodzibudyrku.Wydzial
ośWiaty\t mialę s\łoichmożli*.ości
NyposaźyłsfkołQ w podstawolvv
splzęt' CiągłąnaszątroskąbyłoodtwoIzeniębazy pomocyd}'dałtyczno-telapeulycznnych'Z ogrom ą pomocąW
t}m względzieprfysfła nam Fundacja
Baloręgo'Pehegodoposazenia
docfekaliśmysię dzięki dużejpomocyComme.cial Union' Dzięci' Rodzice i Na.
prąvjęti
nczycielez ogrcmnąladością
ten dar' Shlożył nam on moź]i\\.ości
pehej, kompieksowelpomocydzieciom i ich rodzicom.
seldecznie zaplaszamy Rodziców z 1\Z
Us1eoLa (s1ęzeż KTorzy ctlclęL1Dys](o-

rzystać z naszych porad pedagogiczno.psychologicalycl! atakźeWypoży.
cz1'cfachowąksiązkętraktu1ącą
o potrzebachroałojowych ich dziecka'
TeresaChale,'ińska
Dyrcktor Terapeurycznejsfkoły
Podstawowcj
Nr l19

ffi NowoRoCZNE sPoTI.ĄNtE
sENIoRÓw

16 sĄ,cnia w pięknie syremoltowa.
nych pomieszczeniachprzedsrkola
przy ul' Chorzowskiej odb]'łosię tadycyjne noworoczle spotkanieseniorów nasfego osiedla ,,Księże'''w bĄt
roku, ilaczej rriżw latach ubieg\ch'
seniorzysa1 musieli zadeklalować

..''1;źffi
NIĄGIELNATELEFoN
373-16-40

Naleszcie spra$'anag1a zostałapo
powodzi lozwiązana'Zasię$ęliśmv
dodatkow}.chinformac]ipod Ęm numelemtęlefonui wieny już' żenagiel
ten nieścisjęprzy ul' Pięknej12B (od
pod$'órka),urucharnianyj est w śIody
i piątki.Dodatkowaoplataza tra.lrĘoń
i\'nosl 3 zł' Zgłoszęniapż]'jmo!\'ane
są i w innych ddach tygodnia
\\INii\AGENCJAUSŁUGoPIEKUŃ-

CZYCH',sToKRoTI(Ą"

Do nicszkańcó.ivnaszejSpóldz]elni
dotalłanieda$'Irol\,jadomość
o rozpoczęcludziałalności
AgeDcjiUsiugopiekuńczycb w rejonieKsiężaMalego,
chęćuczesfuirct\,i'a
rvinprczie i odebrać tak liczn),m gronie
niękoniecfńcoso- Salwy śmiechurlzbudzil list z Kanłna niezaprcszenia'
v biście'Infolmacjeo tym $,isiałyna dy, przśc4tal\yprzezp 'Zof1ęDi]lenius,
którego fragrrrentna zakończenie relawszystkichtablicachna lGięzu Małyl.
Chęhych nic brakolva]o,choć być cji ze śNiątecznęgoprz\'jęcia c}tuję
możeńc do kazdego dotarłartiado- W życiu nds4)m tefuz
lnośćo tym mrłyn przyjęciu' organi- Wi,lstko się z|fiieni]o:
fetoremspotkaniab}'łaRada osiecl]a' 'seksnas przes!ałnęcić'
Bylo dzieleniesię oplat]<ien.
kolędyi Wag nam przyb!ło'
pżefiulepopisy przedsfkolakólv'DzieGdzież'iest y,iotką ].qsią?
Gdzie urocza Wsia?
ci znakomicieprzygotowanes5padły
jedel1z cl opców - Miclra.ł,
Te dawne sarenki
ś\\,ietnie,
sąJakfuk dzłsiąj!
zagrałna etkolędęna pianinię'i to na
rlu'ieręceIUmilanospotkrnie'śpielvem Nąrz czarjuż nie działa
Nd1ęz.4,zn-nieste,)!
i grą na kę'vboardzie
'
sa1abyta pięknioudękolowana'Pod
wisiały srebnre grviazdki. w lfieprzowe katlety
sllfite111
Więc gd! raz do foku
rcgu stałaś\\'iecąca
kololowo choir (a.
klziesz do spalaiedzi
na stolachprzykrytvchbiabm obruscm
Ta nie wieszpa prastu
!=wwspaniałypoczęsfunek'
C o ksj ędzrłpa.ii edzjeć'
pżemówień'
Wysh]chaliśnykilku
Ks' proboszczmin' powię.]zial
o waltościspotkaniai o tym byśmy
częściej Anettrcznegrzech!
to czynili.niekoniecznie
w tak bogatcJ Ni e,'p rą\i ią ni ksi ę.]zu
tbnnie. prz)'_zastawionychstołachi w

itiiffiTOWARZYSTWO

KslĘsKIEJ

ZIEMI

Upżejmie informujemy.iż na Księzu
Mal]m powstajetowarzystwohistorrycae, spolecznei kulfuIalno-oś\.iatowc pod nazwą TowaŹyst\łoZicni
Księskiej'Srvądziałalnością
zarrrierza
objąćKsiężeMałe' KsiężęWielkie.
sŃiąhiki. Mokry D\1óI,Trestno.B1i'
zanowicę,opatowice.Bierdzany.
No\łyDo11li Siedlce'
i'ż:i]'4ŹAERoBIKRUSZYŁ |
Po przenvie, spo\r,odowancj
rezvgnecją instrukorki. wróciły zajęciBeelobiku.Prowadzeniaćwiczcńpodjęłasię
p DorotaNowakowska.
Chętnepaniezapraszamy*, poniedża].
ki' środyi piątki na godf' ]9'00 do
przedszkolaprzy ul. Choizowskiej
No\Ąo$\łemonlowanepo powodzipomieszczeniapżedszkolaś:warzaj
ą bardzo doble \Ą'anmkido gimast]'ki

UWAGA!
?ffiKoNKuRs NA sTANowlSKo DYREKToŁĄsfKoŁY NA

KSIĘZU MAŁYM
Szanowdrodricel
17 czerv,cab'r odbędzicsię konkurs
na stanowiskodyrektoraw naszej
SzkolePoalstawowej
nr 99.Wszystkich
Rodficó$, zainteręsowanlchIosemtej
placórvk i uczących się w nie.jdzieci
Zapiaszamyna spotkaniez członkami komisji wybor.czejodbędziesię
ono\r czwartek20majao godz.I9 00
w sali konferencyjnejpży ul' Tamogórskiejl
G,ĘZETAsM'KSĘZE MAŁE'].NR ]3/
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podziękowanięPa,nu Lata mijĄ i rvigitie byty rózre' NajiLLlLl"\\\Scrdecme
Plezesowiwnęko$rifa oŚobiste(mimo bardziej utk\\'iłalni w pamięci ta po
popoludnia)usu11ięcie Po$staniuwarsfawskin' Mężcz\,zn
niedzie1rrego
awarii ciepło{,niczejw piwnicy naszej Niemcyuprorvadzili.zostałykobicty z
sąsiadki
dzieómi'opla&a nie mieliśI}'.
dosta.
wsz'vstkim Spółdziel. liśmyka$,alekchlcbai ren clrlebb\'1
Jednocześnie
niomMieszkanlo$Tm
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l(\vitkie .
przetrztmary \y wojsku.
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,

1';::.:.1-,: )::-:::1^'"':: " ^.
::]::':|".:1i^,*1iT:^:: |:::'.'.:]'l
lll:111"111:1"1::il:::ll:""^l:
mnle sel)'sllkc]onrrJe UIoz
zupcln|e
orfę\(a posao7ono$ oraq |olowam

Dzięc\ dorosłl,. pozakladały rodzinv'
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inną Wtek obstuguje KsięZc Wię]kię i Małę.
nięodentujecie
się.ze latemw naszych
s\\qmiki orazpo.lwroclawski
Mokry
miesukaliachod stronYbo'T|az rz1d: ID)żżRędakci
a Gazety SpóJdzielrri D$'óI Na t\.tnobszarzę;est
2200ad.
ka obecnieplzebijasięjekiśprolrrień Mieszkanio$,ęj
. KsięźcMale.'
ręsó$ domowvc]!czvli ok ]0 tys
słońce,Gałęie drzewoma1się s!'kają' \q 12 numeIzewaszego czasopisma mieszkańcó\l Ma fu 1akŹeswc siedzi.
Mie]Scaprzesłonccfrfonc
torc.jd{np opublikowarry
zostrłLisip'LeszkaKul. b'vponad12o przedsiębiorst\ł',
inso.prz}numślze
KfltoNrcKa4J. goŹ|e]e- matyckego Autol kĄt'YkujeksięsĘ tucji i firm Mieszkańcy
osiedli
Ą'ch
d€ r r'z lokatoló$ f ple1rrcd},tacją'
ar]sz- pocztęZa zail1sta]o\'vanie
piątce,,odbieĄązaawlmetalowej właśnie.na
cz\l Lntooą
leszczercpo4- i{'lolc]1]u za]uzjiw tzw' okienkupaczko$ym Zowanepaczki, przekaz]'czy listv
przeszkadzała|
Skarż'vsię na złesa.opoc'uci", gdy Ruch panujeduz!:,szczego1nie
ze oa
W\ dlje slQ rzccząsllLsznąrrrbicrac prz\'chodzi
mu ndorz!'ć się '.'ncta. czasu porr,odziniecz1,ma1estpocŹa
flory srooeKZ oKaz]lrozn)'cnozliuin lovlyl n'lurem''Nadajeautol"tejżalu- prz!' ul' Traugutta Przed poczto\łe
Ale o to pewdenaitludriej,
zji znaczenicnieomalsymbolicznę- okieŃo fuafiająwięc rówrriezbędącv
Z pozorolvrenBm1 nrutl $'aloszonegopżcz urzędnikórt.. plzejafdemmieszkńcy inn!'chosicd1i'
Mańd ł'ukaszewicz kórzy w bezinteresowrrej
zlośliwości w ciągu loku ulząd plz}imuję blisko
szlyv\1a se.zgtto.
p]agnąpognębić
petenta.
4tys' paczek,aponad2tYs,poz.awi.'.
'
Mo|J\\1g||La
]esttaKlwreczorgluclruo-Szkoda'ŹeAutol nię zadałŚobictru. zowanluczękatu na odeblade'PrZ\'jt\1,.zemojemyśii
biegnąw przeszłość.du, by poroaląwiaóz paniamipracu- mowan)'ch
jes125 t].s listó$'po]eco\ lctr dziecińsh\a'od rrnirrozchodzi ]4c\łnina poczcic,Przekonałb]'
siępo nyc1ri podobnaliczba rachunkówza
srę'zJpJcnsmJzon)cj]ry
plęl'lvsze,
żesąba]:dzo
s}łnpatvcnę'
a energięe]ektry'czną'
Dodaimydo tego
maKu.]]aBn]ance a 1 eczKo
- dowiedziałbysię, żeźalu- mc] lll{i za gaz. telefolr'$'plaq' i l!'\.
po
dIugie
:aKo]vc
do opm1Ka|.no l(a. pfostoz]asu.]uz zJa \'vokielrkupaczko$}lnto nie jęst plary oszczę.lnościorre'
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