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STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenia):
l. Wspieranie inicjatyll m'łodzieŹy
zmierzającychlt kerunku samorozwoju, samopomocy,integrac.ji
i uakośrodekProfilaktyki
tywnienia środolr,iskamłodziezowego
i Socjoterapii(OPiS)
2 wspieranie działai tw5rczych
na KsiężuMĄm
młodzieży
Grupa
ośmiu
sympatycznie
\.,
3' Wspieraniedzia'łań
na fzeczprzy wyglądaj
ludzi,pro. rodniczego środowiskaspołeczneącychm'łodych
pedagogówi psycho- go w opalciu o ekologię i zdrowy
|esjona1nych
logów pojawi1osię na KsiężuMa. styl zycią (w tym promocja zdrołymf propozycJą
stworzenia
nana- wia i profilaktyka ufależnień)
profilaktykii 4' Integracjaśrodowiskalokalnego
szymterenieośIodka
soc.joterapii.
oraz praca na fzecz poprawy Jego
Celem działalności
Stowarzysze- wspólnego fllnkcjonowania'
nia jest (cyuję fragmentz zosta. Stowarzyszenie finansowane jest
wionychw Spółdzielnimateria,łówprzedewszystkim przez:
tyczącychorganizacji
i działainości. WydziałZdrowia Urzędu Miasta

JUPITER

Wrocławia
- Fundacjęim. Batorego
- PolskąFundację
Dziecii Młodzięzy
- Polskie TowarzystwoPsychologtcfne
Myś]ę,
że tylko możem}r
sję
cieszyćiz fuPlTER zainteręsowa'l
się naszymosiedlemj tu postanowtł dzia|ać'Spółdzielniaze swej
stronyuzyczyła
stowarzyszeniu,
na
czasokreślony.
lokal(da.wne
mieszkaniezastępcze)
wbudynkuprzyu1'
77l1a.
Opolskiej
Godziny otwarciacodzienniew
godz'16,00-l900' w środy
1400l7 00.
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( lpofządk,fdn,

lere|l pfz)| u], (,ha|zov'skiej

l ' w)łniana i modcmizacjaodcinków
sieci celtnincgo ogże*,aniaprfcbicgającychpod zięmią.
Funduszespozaspóldzielni:
L Wymiana kabli cnergerycznychniskiego napięciai plzlączy ZK w caĘm osiedlu.
2 ' Wyrriaro siecigazowę]wrazzp|zy.
łączami( z w],jąlkiembudynku prz'".
uJ.Opolskiej65-9i)
3. wymiana zasuw na rulociągach
lvodociągoŃYch.
4' w)Ąniana i modemizacjaprzy,ącza
cenka]negoogŹowallia doprowadza'
jącegociepłodo całejspółdzieLi'
5 Rozpoczętopraceprzy budowieintegracyjnegoplacu zabaq'i \ł}pocąnku pomięuf)'ul.Katorvicką5.25a ul'
chorzowskąj4-38,

dzielni otrzyrrali infomację dotyczącą
stanu kont opłatza mieszkaniena
koniecI pó|roczA.
Przepraszanrywąwanych po raz ko.
lejnydo wyjaśnienia
niezgodrrości.
często tych samych co wcześrriej:
uzgo.lnieniaobecnesą ostatec^e'
S1atutnaszęjSpółdzielniprzelvidujc
pobieranieodsetekw ustawowej1ł'l'sokościza każdydzieli zwłokilv oplacie nieszkania. Jestto podstaŃony instrumentstużący
Lltrz}maniupł}'nności
finanso1vejspółdzielni'
Statut' a taldę prograrnkomprrterowv
nie róhicują płacąc]'chza]9żnieod dat
otrzym!$'aniapensljczy emeĄtury.
g
Na]baldfiejpŹ]'krc są s\.tuację.
odsctkinarastająlatamiprz1 bardX
r€gulamym płaceniu,ale zawszekjlka
dni poterminie(np.emerytura
24-25).
w rol.u2000będzietych renontó\ł'już odsctki od nieterminowychpłatności
jako naleŹnespóldzielnipodlegają
macaie fimięj'
egjak
Jąn lrnęk zeklvowaniu.tak
należności
głó\1,-

Na terenieSpołdzie]iiMieszka.
!
nio\łej',KsięŹeMałe,,w ostatnich
d\^,óchlatach były i są prowadzone
robotv remontolvew zakresie niew-vobrażalnymw latach poprzednich'
Ef.ęky tych robót juźwidać i na pewno poplawią funkcjono\\,anieosiedla'
Prorradzone prace są finansowanez
Nielu źródel:
FunduszRemontowyspó|dzielni:
1, Remontydachó*,. buĄnki przy ul
Siewierskiej.Gogolńskic.j,Chorfow.
skiej 14-38i 57-59,Katowickiej2545 oraz budpek 6K Spółdfielni przy
r ' Tamogórsktę]
'
2 W1miana60 pionów lłodno-kanalizacyjnych.
l. Wlmiana 52 okien w mieszkaniach
4 Remontyinstalacjic 'o', \ł}'Iniallazaworów grzejnikowych' zawolów pod
pionamiitp' (częściowo
z
finansowane
funduszu ce]owego powstałego
Remont przyłączacenfua]nego wioseme nasadzeniakrzewów i drzc.
nl994r).
5 Renont! drzwi i inne robolv stolar- oglzewarnaspo\łodo\\'ał
konieczność wek, odnowionytra\uik i wy.emontoskię'
usunięciahandlującychz placuprzy \ł'anystaranniechodnikz kostki granl6 Napra*]' progów (dJzwi}Ąejścio\łe)ul. Tarnogórskiej' Prz1v,ykliśmv
do towej rvzdłuzbud}Tku przy ul' Chorobót
w
nrniejsz}m
zakrezal.upów
orażwiele
w t}'mniej sctl. ale teżdo Wi- żowskiej 1.19 Śplawiv ze pEybyło
sie.
doków brzydkich blld i stragaló{'bez nam ładniezagospodarowane
miej
Funduszpowstalyz odszkodowańf niefbę.lnego\\'yposażenia
sanitamego. sce.Zlobiona fosta,dcjcszczę..opask''
PZU i kredytubankowego:
do nieporfądkuwokol Dich Handlują. od stron]'pętlitram\rajowej'
Niwela.
l wymiana tyn}ów na klatkach scho- cy koż},stali z placu Spóldzielni nie- cja przyiegłegoterenuu$'idaczniaJak
dowychi w komórkachpod schodami, odpłatnie'
stanoniącnięspra$iedlivą dużąhałdęzicmi.źużlui sz]akinary^.
2 Wymiana imtalacji elel(tryczrejod konkurencjędlo skJepó.lvplacąc'vch sionoprzez ]atapod$]yŹszając
nieNrf
p|z\Lącz.!ZK do zabezĘieczeńna pię. cz]'nsz' spodziew'am},się' że funkcję źystntepozom gnrntuprzy budyntu
placu - sprzedażważ\.\ł'r owoców - Podkręślamy,
trach klatek schodo$f'ch.
Źe ,'opaski''i chodniki
3 Rcmont 229 dżlvi \rciścio\łfchdo przejmąoko]icznesklepy Jeżeliluka jakkolwiekbardzo solidnieremontoposzuka- wanesąprzeznaczone
budynkó\ł,
ta nie zosta c R},pełniona'
dla ruchuoŚób,
i
.
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4 Remont117drzwi do konrórekpod
a nie samochodów!
schodami.
W lipcu br cfłoŃowie naszejspó1.
Bątbaruosińska Omelan
5 w trakcic rcnor1tówsądrzrt'iwaha6 Zbljza się do końca lł}.rniane
860
okienekpin'ńcznych.
7 wyremonto\łanoinsta]acjedomofo8' Wykonano opaski fundanentó\ł'i
przy ul' Kart,budynkach
chodnikólr,
to\\'ickiej
24-64.oruz2545, ChorzonskiejI-17
ŹIódla finłnsoweSpóldzielnipowstałez nadpłatza c.o.w 1997i 1998
r oraz inne środkiSpóldzielni:
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Pan Wilde

już$, większości
przypadkowprzebylvająna zasłużonych
emęryturach
Moj ęmuojąr pozostałakotło\łnia
omz
ekipa lemontowai .i\,szystkięzwiązane z tl1n problemy,jak brak palaczt
mon1erówi hydraulików w ekipie
montaźowejplaco$'al z ojcem przęz
wiele lat p' HeDryk Kędzierski - sumiem}'. obowiązkowl'.chętny do podejnowaniatrudn-vchi cięzkich robót.
czy to na ulicy.cz\'$' piwnicaclrbądŹ
mięszkaniach.gdy ciekł'vkalory4ery
(pźy *''.lmianlewnoszeniei a1oszenie
tych źęIiwnych
cięźaró\Y).
Pan Kędzier.
ski odchorowals\łojąciężkąplacę w-vlącznicza m1nowąp, prezes Bar- źyczęmu po\trotu do fdrowia j dfięqclr parę slów o kuję za rvspółpracę
ban onrelankreś]ę
z moim ojcem i
moimdrogi ojcuRyszardzięWilde' okaz\,wanymu szacunek.W tej samej
PracQ\\,wsM rozpoczął
w paździcl. ękipie pracowalp' Adam Rańczuk.
niku 1948 r. lako kierownikpralni i obowiązkowyi za$,szena postęrunku.
!otło*ni'W budynlrupralnina I pię- Należałobytu wymicnićwielu irmych
!-j aujdolva]y się łazienki,tz1, wan. monleró\r i hydlau1ikó\\''lecz po 50
n1,i natryski.z kórych korzystaćmoż- latachtru&o mi prz\'ponrnieć
sobieich
nąb)'ło\\ kafdąsoboĘ'nłpalterzezaś nazlviska
miesz- Przy budorvielini tramnajowe;
boks\ i suszanieudostępnianc
Ojciec
praniabie- mól pion\'szy,.chwl'cił
kańcon do sanodzielnego
za lopałę',.
a]a
z natką posfł'Yśn}'
lizny.
\\ ]egoś]ad'y.
PraW kotlo\ni stalydwapiecec o ipiec cowaliśmy
cbętnie.lak i rvielLrnrieszparo\['
kańcównaszegoosiedla'Skończ],la
się
Zbllż^]asię zil..'ai zaczęłysię problc- daleka,prze$azniepiesza,drogado
rrrlz rrnrchonierrięm
c.o , t\tl1baldziej domuod dawnego
niemieckiego
cnren(duisjaj
się Źadnadokumen- tarza
ŻenięZLlcho\\ala
wiadukt)prz) ul Ktutacia i źedicplan}'pżebiegrrrur:U rzą. kowskie.j(czteryprr)'staiki tram\\'ajodzeniab\ l} ]uŹstarci zuz}te.q\'ma- we).Kursorvalco prarvdaz rzadkaauga\ r'rlrrriarrr,lub rcrrortacji'To ulęgl tobus'lecz zabięrał.jedyo część
paa\\,ariipiec c. to pękłańIa i zalane - saźelówPo zakoliczcniubudowynazostal-\'pi\uice. to pękar! hb ciekĘ stą)iłouroczysteotltarcielinii tramkalor}fery.to nie do\,vożono
na czas B,aiowej- wjazdrla pQtlQz ó\ł'czcsn\4n
, sla. nie móŃ'iaco tvn1.źetu i ów- prezesenWSM p. W Kusicm.
vo z-I e L l L J 1 l l ] lsl I] ę g a z ' ;r r,o,D | ę r r ] o \ \ ' o v l o ojciec mój pracolvalrv SpóJdzielniod
co nicmiłrai ojciec starałsię\'szyst- 19'l8do 1978r Mając75 latprzeszedl
kicmuzaradzrcCdy np zabraklopelacza.oi cicccaląp.zeb}val\\ kot]owni. a rarroznów ..oblat1rva1''
mieszkaniaalbopi\\nicc.\\,którychzgłoszono
pa]aczembyl .'Dziadek.'
Pienł.sz}rn
(nazNiskaJuż
niepamiętam).
w lafaclr
późrriej
piec parow-v
sz)'cltobslugirr,al
p' ŁukUanik.a przezwielenastępnYcb
p. AntoniBolirkolvski,pracorvnikr1-,jątko$,osl|nie1rn'vi obowiązko\ł'Y
W 1949r. zatrudniono
na stanowisku
pralni
p.
Brajlicha,a iekierownika
dlugo potcm p. majora Stanislawa
Slomcz\'ńskiego.
kóry przezdlugielata
pralnię
prolvadzil
rlzorowo'Placowala $.nieJznacznalicfba pan.którędziś

scholowany' anęczony i częstoniędocenianyna emer}turę'Muszę tu konieczrie wspomrriećmoją drogą Mat'
kę' która bardzo wiele nocy ńe przespała,gdy ojca rvz1.wano
do jakiejś
awafii' Często czekałaz obiademlub
kolacjąbądźszukałao,jcapo blokach
po kilkunastogodzimejjegonieobecności
Znarl mól Staruszekw 1987r przeŹ}nvszy90 lat Po dlugichrozm]'ślaniach dochodzędo wnioskll.źeJego
ciężkież}aiebyłopo częścinlo]ąwiną.
ponieważnamówilan rodzicólv do
plz]'jazdu do wrocławia.a zaslużyłon
sobic .\ł,iadomościami
i swo,jąwicdzą
a takżepogodn]'musposobieniem
na
lcpszc waru ki ęgzvstęnc,ji'
Jesten,r
zaiłszc$,zruszona'kied)'spo.
tykamda\mychana]omych.
kórzy milo
i ciepłorvspominają
ojca' Za pamięćo
nim serdecznie
wszystlrim.lziękuję
córktt
; ; : P a n W | | o <m' ] m oL z u p | v n ę | o
wielc lat odJegośmierci.
\\ciążż\,je\l
pamięcimieszkańców
KslęźaWspoIrrl.
gdy cośsię dzieje.
na sięgo zwłaszcza
gdy !v domuJakaśawaria w naszym
mieszkaniu
chybanigdyniebvł,liepanlętarn żadnegokatak]izrru lv nrraclr.
alc osobapanawildego była\\'szvstkilrlznana:idorosĘm'i dziecion'Jego
charakterystyczna,rwsoka. bardzo
szczuplasy]wętka.miałaŃ sobiecoś
e]e8anckicgo.
szlachętnego.
mówjącę
n ..dzieńdobry'.dzieci sta\\,a]y
nie.
omalna bacznośc'
Pamiętamjego
nie.
skazitelnejczystościszary |altuch.zawsze \wpraso\\,anyi nakrochmalonv.
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llllllllllls\"lNlKjTEsTÓw Do LICE. lllK\w',KsIĘŻE''
MlsTRZEM
Ów ABsoLwENTÓw sP NR 99
Byc możct}łułjest odrobinęna n1,-

Rok temu druko$aliśmylist p' Allny rcst. a]ę]użwkrólce lvsfvstkobędzic
Smolińskici.nauczycielkijęą'ka pol- moŹli\łe,
gd!Ź od wakacJi1999roku
skicgoSP 99- o dobrychw]nikachz nanasz!,mosiedluistniejeklubspońotcstó$'kompetelcjj
do licęumucznió*' \Ąy, PrzystQić możedo niego kaźd]..
klasósmychnaszejszkoly'Zeszlorocz- niezależnieod rvieku.Niedfugorozfu abso]wenci
uplasowalisięniewielc, pocznie się wydawanie Lsiążęczek
populacji członkowskich'
a]ęJednakpo$.yźej
śrefuiej
Działalnośc
klubujest
z Dolnegobląsk. \Ą/t}m roku osrą- z$'rązanaz pewN'mikosŹarni.więc
trr Er,,-ffifl.,,tq E
gnięciasągorszeNa 80możli\łych
do kaidy prŹystępującybędzie \Ynosił
zdobyciapunkó$. z językapolskiego opłatęczłonłowską(najprawdopodobuczliowię otr4ma1i49.3(śrcfuiaszkól nięJ \,! w]'sokości5zł)oraz drobną
z Dolnogos]ąska.:l9.6).
z natematyki składkęrrriesięczną'
Jednakza tę niena 40 nożli.$.vchdo zdobyciapunktów $ielką kn.otęczłonkowiebędąmieli
uczniolvieotrzymali
2l-1 (śre&ia
gdyżd$a raz]',w
szkól \\Ymiemekoźyści.
z Dolncgosląska 19'3)'Gdybyfesta- tygodniud1aklubui{ynajmoranaj. .
wić osiągnięcianaszejpodsta$.ó$,'ki sala ginnastyczna.gdzie pod fadV
tylko ze szkolami *'rocławskimi.w-1. rvym okiem pana skangiela można
gorsz1.Rozpocfąłsięnou.r szko1icsrvojeLlmieiętności
nik b'vłby
lr. koszyrok
szkoln!:
picn\'sz).
r
no$q
dyrekkó$,ce
i
siatkóqce'
Grupa
zaloŹ]'ciel.
'
Ogloszone w ,.Cazecic prretargi nx
iolĘ i w l1o.Bl,nt
systemjecdukac]i' ska zamierzawkrótcerozpoczącaeropięN'szelistwoprz}'dzia]uloka1imieszTrzymalml kciuki. b_vrl naszejszkole bl](dla pan oraz oczękrrje
propoz1c,ji
kalrr]'''olrsą trzccinr i czrvańlm przetardziałosięjak najlcpiej'
co do in'lvchdyscyplin Wszelkieingien rr' naszej Spóldzielni.
formacjemożnauz1'skaćrv Radzie
T] m razcm ofcńy pż),jmorvanc będą
Osiedla.
przez konnsJęprzętargolvąbęzpośrcd- ';::]:::i;::KON
K UR S NA STANOWIGasia U|h(1ńska
uio przed przetargiem.
SKo DYREKTORA sZKoŁY NA
UtlfYmano zasadę prfetaYgu ograni- KstĘZU MAŁYM RoZSTRZYqą..o'.ł4<LUBsPomowY
ozonego ufnając. ze Spółdziclnia GNIĘTY
Wyclrodzącnaprzeciw oczekirt'anionr
pl zcdc wsz\stki ma dzialaćla rzecz SzanorvnirodziceL
mieszkalicó\\,]a f\'Iaszcza nlodzieżv
slrojclr czlonkórł i stalYclrmieszkań- Konkurs rra stanowiskod!ręktora o siedlaKsież. podjąło staraniao pocórr': będącyclr w takim związku ze Szkoly PodstawowejNr 99 rvygrala $olanie i zarejestrowanie
klubu spors p ó1dziclniąW dliu podjęcidpfzez zap 'E\\a Betlej,wieloleh1ia
nauczvcięl- towęgo,Klub zosta.ł,juź
zalejestro$,a|ząd uch\ł'elYo przetargu. tj 20 lvrzeka chemiirr1rnienionej
placówki
ny.zostaN \\.\'brancjego
lvladzei obqr_

HffiffiEffiE

HEEffiffiN
8ffiffiffiH

Wyjaśnienia
do przetargu

śnia1999 roku, zgodnic z 11o\\arn
za
pLscn regulamnonlm.
NiL kosf uab]cla pra[a do nreszkanilrskladłjąsię:lrklad budolrlan1oborriązLr,jąc1,
rv Spó1dzielni., 395 z1 za
m2 pol'icrzchni tzr.tkowej nieszkanie. 1lś\.otafa picrwszBish\,o prz\,dzialur 1100 zl za I nl2 (Chorrowska).
l,l(lrlzlza lm2 (KrtoNicka)- co po
pouierzclui nrieszkań
Lrrrzględrricniu
daje odpoNiędnioninin n 62 94a zl
lub 6l 529 zi.
Pl.zeta|.gwygrywaosoba'któIaspeIni:rj4c rvszystkie warunki przetargu
gotowa będzie zapIacićnajwyższą
cenę za pielwszeństwo przydziału
mieszkania.
K \\oo. uz].skancZ przehrgu zll.silą ]ilndusz rcIrrontort'l.
spółdzie]ni.
.ł

lrybranojegoZarząd*'składzię:
Maprezes
rian Rutkowski
honoror\,],
Adam Carruchorvski. plezes.Jad\łi
ga Pietkiewicz- zastępcaprezesa'Ali
poprz\'jmo\\,ni
do
No\ry
Do111
i
Siedlec.
są
członkolvic
cja Frąckowiak. sekretarz'Barbara
nie
j
szczęgólnvchdyscyplinspoltow}.ch' celęm towarzystwa est:
Sawicka- skmbnik,orar ustalonosklad
.
polskiegoosadnic- osobowysekcji:sękcjahistorycfna zajęcia$.szkolePodudokumentoŃanię
hrżodb'\łająsię
slar\'owej99 dwa razy w tygodniu po twa napTzeŚrzeń ostatniclrwieków na M Rutkowski. A' Frąckowiak. A'
4 godz. pod okicm para Skangiela. tereniewymielionvch osad.
Czmuchowski.sekcja kulturalno- J' Czajka'K' Grębowicc.
sekc]ahokejaDatra\łic.tJe- . zebńnic i sporządzeniedokumcnta- oślviatolra
Po\\sta]a
się2 raz!'w t}godniu, c1ihistorycznej
osad,a \l szczególno- B. Sa$'icka.sekcjaturystycma- B.
ningiodbywaJą
jęst
tenl.
ścispotądzenie opracowandotyczt
Krawczyk, M' Perło\Ą,ski,
E' Tcrlikow'
rvtrakcieorganizacji sękcja
sa sto1o\legow toku załat$iania są cych Baźniejsfychobiektów istnieją. ski, sekcjaw,vdamiczo-infomacyjna
róMricźfajęcia (2 razy w rygodniu)na c}'chwówczas (zachoi\,anychi nie za- - L. Barabach,J. Pietkiewicz.B. Siakolek- cho{,anych)omz sporządzenicdoku- Ia' SiedzibaTowarzystwa
baseniei zapisyna gimnastykę
ZiemiKsię.
(u
nentacji fotog.aficznęjstanu obeci]e. skiejmieścisię w bud}T Administrac)]11ą'
go wspomnianychobiektóW
więcej zejęćbędfieorganizoiłanychw
cji SpóldzielniMięszkanio\r,ę]
Księźc
' odtworzenie
po$'ojęnI€ jlistorii Zie- Małeprą' ul' Tanogórskiej1,
finansonriarę nasz1'ch możli\ł'ości
mi Księskiej.
w najbliźsz'vm
okresieplanujcmyzor\ch.
- populalyfo\łaniewicdz}' o Zicmi ganizo$arie wvciecrek krajoznalvPclna nazNa klubu: Ucmiowski Klub
KsięskieJ
spońowY Księźe.
czychpoZiemi Księskiej.imprezoko.\uNr konta:PKo-BP-I-o wrocław - dążeniedo zabczpieczcniapaniątek ]icznościowycb,
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