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Projekt ustawy o plawie własności
do gruntu,na
którymstojąbudynkispółdzielnimieszkaniowych,
czylt czy mozemybyÓ ntęzaleinitbezpieczniw naszychmieszkaniachna Księzu Małym.
Czr,taiciekonieczniena str.2 i 3.

Cry udzielimy poparcia
projektowiustawy?

oświadczenie,,Ruchu''
na rzecz uwłaszczenia
spółdzielców

RUCH nie po.iYstał:
. dla plzeci\\starr'raniasię zmianolrr
(dot]'chczes:ok. ] z] miesięcznię'od pralva spóldae]czego przygoto$y\\'a'
Radl Nadzorcza i Zaluąd SM
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ftnian
lr'a ua:tkorrama n ieczlstcgo licnlchoSanrorządolegoKolegium od$ołailgnrnto$,vch- prfysługlrjącego czcgo o st{'icldzenię.źęakue.lizecja - dle utnralenia lub umocnena;akich1I1ości
oplaty rocznej w |1k du4m stopniujest kol jek ]nteresówgntpolvych'azupc|
spó1dzielrr]on- w prawo $,lasności
Pra\Yo takie uzT'ska\, osoby fi- nieurasadniona.
nic absurdalncjcst \vskaz\'lvariena orJakie korz!'ścimiclib)'śmy
ze gany spóldfielni Jako beneficicntów
ąvcac będąceu4tko$,nikami lliecz1'odmóu'iolro
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moź]lwości
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usta\\y'l
str.nl.
urr'1aszczęnla:podobne twięrdzenic,
bęący11 pŹecie'żdoblo- U oNa toti] alne wieczys1egoLŹyt- jtko zupehrienie opade Da prawnych
Spóld-ziclnio1n,
moŹliwości3chjcgo rcalizacji, łroze
*o1rr1'rrrzrzeszeniern osób fif,"_cznych: kolvania gnrltu f\\.iązalegozc stlr).
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poselsk
rv
Selnrie
mi
ząsobąmi
odrancono
spółdziclniwygasaw *T'nikac.iedlniezbral'u rozeznanialub
Zobo. . c os.j dc,,r'roFn,,Jr
spóldf1e] a Księże Małe ]est 2040r i do tcgoczasujesteśmy
:
Iocznej' RUCH powsteł:
uż]'1ko\rnikiem$iecfyst'n ok' 10 lra lr'iazanido u'rroszenia
opłal}'
gruntólr'. kóryclr rr,łaściciclcmjcstmio- po ostatniejaktualizacjirv rwsokosci . dla doraźlejobronypralr'kazdego
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65 400.zl /rok.kóre to kwotamoże Spóldzielc!''tu - przed drastycznui
Pra*'o własności] Lżytko\\,irnie bvc aktualizorlana
przcz
na\ct corocznre. podn_vzkamrwprolvadzonvmj
pro]ek|
(łt'
ma]ą cechy wspó]nc] są
*'ieczy_stego
usla$'
5 ust l) przervi- Zarząd Miasta \łioclarvia,opłatza
zb)1ralne,prrelrosralnei.dziedzicrne. dujc dla opłaccjących
użt.|ko\ł,anicŃlccz}stcuz-v&o\ralicgruntóŃ
r]e malą teżistofueróżnice własność wiecąYste
dhzę]nlf 20 latnab\ciepra- . d]a nadaniaspółdzię]com
takichsa'
jest prawcm beŹcrminowv1l. a uŹ!t- rva rr.łasności
po *'niesięniu
5 zrralo- mvch prarv do ur,vłaszczenia
się na
gruttachbędącychw \\,iecą'st]muĄńkoŃanie 1rleczystejest ogranjczonen
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4{199
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$'lasnoścj.Za co prz]'shguie lnu \\,Y- podpisów spó1dzielcówi doros1yc1,rścirv obronię lntelęsó$ swoich\\-Ynagroozc11lc.
cf]onków ich lodzin pod plojcktcm borcó\\.,ful . w stnrk1ulachspółdziclni
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się tu]ll' !v ]aki sposób z tego prawa koty roczne;'dotyczącejlla razlejednejz sąsiadówi zebraniepodpisówspo. rzysta' marny $,łaśnie
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1

G^ziT

' na takich samych warun. - Iobo6 stolarskie(\r}łnianaokienitp')
włesność
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bezpiecznik
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to rozpowszeclmiac
1pmkB/cuiebez izolacji) -1()92A0zl zalvoruz insta]acjico (moźna
czasem
. przypisywanieRUCHoWI ce]ó!v Natomiast$1.1nja11a
pżyłączaco odu1' poczękaćdo dnianastQplrego
i zglosic
przez nicgo nigdy nie fomuohvanych. Hajduckiej.wfd]uźGónośląskiej,
do teir fakt w społdzielni),którę zakręca
poglądówz gnrtu muobcychipo pro- Węzłaprzy Tarnogó$kiej w1.konyta. zalvór pod pionemw pilrłricy i zaleca
- należalobyzasta na b14ai finansorrana
stu nieprandzi\ł-Ych
przezMPEC.
zgłos1ć
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fllndamentalną
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oby\r,ateliw ksztahoi,aniu demoka- or^zkledytu bankowego(krcń1 sta- Bardzoprosiml't'zywacpogotowie
do
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sfkodowanięmPZU a fakt]'cznym mogąpoczekac'
.
Y
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wą o spó]dfielniach
m;eszkanioĘchj -851600zl.
w 1999I.0.'l6złlm2.
coprzi/nieszke'
nrc Nszystkiezapisyprojekt0usta\ł]'-'w llL11:
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- naprawa 1 rcmont lnstalac.ji domofo- się podsta\'vowc
to$'actakżeze spó]dziclcami
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16.12.1999r now0J
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-320000zl Zarząd oczekuje.nieustającoszruK)
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Moźnaje kierowaćnp. do redakcji
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oInne źródłafinansowania
wa skrzynkaprzy wejściu
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ob}Ą1'atelskiego
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oraz zbieraro podpisy m zgloszemach osi€dlowego Komitętuob!$,ate]skcgo
kandyd..rtón'do RaĄ' Micjskiel wrocła.
..SoliCLTność.'za
ich \rJHad\ł,h\'oŹenie
rria Na spotkaniu 9 narca 1990 r
podstawspoł€częńs|"va
ob}$.atel
Skcgo
uch$,a]orc fg]osić kandydaturQna rad- w}razy wdfięcamściza okaz]'Taną
po \!ysłu- po111oc
negoBogdana Zd roje\\'sk1cgo,
i żvcf]i$'ość
sk.ładanw imienju
charrlu ]ego ośrvjadczeniai odpo$iedfi
Konitetu ks kanonikorviJaoowi Kurna p\'tania.Ponadtozorg.nlro{,ano spo- dybelskierm,proboszczo{,1
ParafiiMattkanre pfzed\\_t,borcze
z kandydatani kl Boże]wspomoŹefiawiemych
\Ź
Ok4g Wl,borczego nr 4 Krzyki z lisl
Jer4 l-ekecz

E:i$ \'
F-ł.
'F.*
t"\\.liN'N"

Prof. JERZY FEKECZ
o d p r z . s '| o 5 0 r r p r z ) u | { ' o l z o r cj Inieszlazlrn\ na ndsz\mosi.d u spo"L
Iccznl(.ploI d i '''' Ię'l)' I ekęc/ Z ]e!o 'o
poustal
.nicatyrr i podjegoo-zeuodnicnrem
\\ sq c,-.niuloo0 r O. edlonr Komi'e Obl rrrtelsli Solidr-o.i uK,iczu Pr 'turo-b1
takźewspólorganiZatoremkanlpanii ńvbolc/i do Sclnrr
lo8o r mqzcm rr nu
"
\5Zl ''ŚoIida.no\c'
\ ndsZę|Ko|l||s||
W)4
bol./cj cfer\Ąc"Iego/rolll \cil.Lo\'otn i cp r o * ,d z r r e b r : n i - . r l o n l o \S p o ' d , , \ i r i
a obccn.epe|.l Ą'n|c]ęd(LgJLJ' rcp (Z(nn.
ł-

jąc część
mięszkańcówspółdzielniMicszka- L'
GAzETjlsM-'KsIE.ZE MAŁE.W
4

nioBci KsiężcMa}e,
I l o | ' | ' .k c c z b l c . I o n I e m , , J I o Ż )|.( | ę 1 .
N S l f . ' S o | i d . r r o ' i . 'Tt . . I i n . : ęf ( h I o l e c h .
ni]d'J||l |'a e|llęĄn|rZę,or1aniz'lje
nrda]. .
' ' I e s ' ę . - ' '\ęĄ . o c | ] \ 5 | ' 'C"r s a l k l \ a t l ł o l ' r
v rem". W ocrru.L.g, T,
zrstru\.":r
r*o$cgo.
Je-ZVI ekecz'||r lr '.1"]aIo. I | '\ \Ą||ru.
Larcerzy latach l0J4-loJo po p(n?\l ach
r.ojennych
o'radlrrcWroclauir. gd-zier l,on.rud
czl |
.l rr IUĄn' na w) d-l'cśr|(hn cf'),in Pol rc.lurikiw-och$sLici w lo6i
.n sl.rlstoe
o _d o k o : . . , \ l " _ . _ M | | l p r . lc,.r: B I *sporr'.orc-Wrocl:r'..L-goO"o T r ar l - - y r l r u f l r h r o ' , , h n r Lo , r / p - o g r J r u 1ov ojenneiodb'dorl) plzęmrsĄl lzolr '
rorregoipodstasnarkorrrchrozrroiLrpolsl
e
e e k o . a : m k . O p : r c o r r r'l \ \ d r o ) \ r J p " r d -

turę.a takźemetodykębad.nńi ocęnyelekloizolac'vjnych atena.łów
ceramicznychi spojw.W kerowan)m przezsiebiezespoleopraco$,a1kilkadziesiątno$'l'chmatena.
łów,M' jn' Jestt\'órcą opańego
seĘent}dciepolna do]nośląskim
skiego kordięrytu.Uz'vskal 9 zastoso\vanychpatentow.
profesora
to 115
Piserrnydorobek
pŃlikac1i, lv tyn 6 ksiąźek,oraz
l90 prac naukowo-bada\łcz!.ch
nepublikowanych' Bylteż promotorem9 rozprawdollorskich i kif
kunastuprac dvplomowych,w
e|,y Fekeczo\l)ie-25l Eeśnid]91E r
2 w Danii, nic mówiąc o prot}111
uadzeniu*,ie1ukrrrsórvpod1p1oi organizowaniukrajomo\\r_Ych
\\,ychi uegraiiczn}ch s)'mpozjów
o autoĄtcc1cplof' Fckeczanic
t}'1ko
n Polscęśwjadczyudzial
\r
pracachkllku międ4marodorrych
organizacji nauko\\'o-technicz(CIGRE. IEEE, IEC. Intern_vch
e.i aęlektro)orazlicac konsu]tacj
kich udziclalspecjalistom
zagrago na
nicznym,n m zaproszono
rok z $}kłade i na bolitech łę
* Danii.
Za caloksfalt pracy naukowejodz1aczony zosta,lKrz}.ŹemKawa- C o l o d ? a t] a a ' l . o ' ! ? , , o . 'g ' ' l / . ł 1ł l . l ] . l a ' a ] O) ) ,
rc pevmier,r,chs,i1i.gdy piszętentekst.
juŹ sobie wesolo bicga.]ąpo Jedzolku
\ł,sk]epjeSmak,
Ekspedielrrka sto1ącaobok nie zareago
weła. \\'ięcbozpośrednio
\ł jej stronę
skierollałamslr'oiezfilmienie W mięPc\łnęgogrudniolvegodnla. tuż dzycz3sie wyląz1 trzeci prllsaczek przedśl\iętami.
ua iast zrobićzakrr samczlt. P raco\\'ricasklepu zdziwila
ma Jakieśd]amnjc
pv \i',noim ulubionymna KsięzuMa- się. żeto co \\i dz111ry
]y11sklcpie.wstą)iłamdo pa\łi]onu aaczcnie' Przecięż nic w t'vm ńecoSMAK prz)' pęt]itranlvajolvej' w kąt- dzicnncgo. Płacąc za bl cczki opo\4'ieku z pieczr\'en włozyłando kosz].ka działe.1no kara]Lrszkachpani lv kasie maś1ane
bułeczki
' Byljuź Kalaluchy.l My nie mamy kalaluchó$,,
trzy ostatnie
llięczór więc tam, gdzie z$},kle pehc to takię brzydkie, duźę To nie rnogty
pustkami, aczko1rviek byc kajalucĘ! . pani .'vkasie zawola.
polki, śWieciło

LZV Ze mna cos

jestnie tak?

l1iedo końca'' ' patrzęna te pustetacki. a tu, hr memuzńlmieniu i przera.
źeniu. e da sięukryc' \,vświatło
sklepo$Ychjupiterów\\sfedł sobiezwicrfaczek - owadz rfędu kalaczanólv (to
PWN) zlvanyPRU.
za Encyklopedlą
sięi głośro
daSAKIEM, Zdumia.łam
1amtemu ńTraz, gdy tu moim oczonr
rrkazalsię drugi prusaczek.ty11mzeln
kokonemu odl4o.
sanriczkaz duŹ}'rrr
ka. peln}m a]u&ichpfusaczków,
--'"-GAZETA-M któ-

ierskirn ooĘ Zlotym Klzyżem
Zasfugi, odaaką Budo\\.niczego
Wroclarvia, Złotymi odznakalli
sEP i NoT, Mędalęmw\'bitnego
Absol\\'enta
P wr. odznakąZa.
Pracownikalnst, Elek.
słnżonego
troteclm*ii irmymi.W umariLrzasługd1a$,roclawskiego
środowi.
naukowego
nadano
ska
mu godnośóCzłonkaHonolowego
wTN.
a za placę społcczną\ł'Stowafty.
szeniuE1ekry.kówPo1skichuzyskałt}'tułZashlżonegosęniom'
Pań Danuta z dol11uKalita ; pan
Jcrzy lckcczo*ąe majądwoje dfieci: córkę - hrst'JszaMufeumAr.
chitektur) \le Wroclawiu, oraz
syna - mgla ńż' ro]nika. a takŻe
czworo\lnukóW'Należvtu dodać.
źerodzicepani Danut-v. paist{,o
IGlitolr'iebvli ról.rriczmjeszkan.
caminaszego
osiedlaod1950rcku.
Pom]moup\,s.u ląt prof' Fekecz
udzielasięnadąlw pracyspolecznej
}l a p odŚ tał ie's |o|,ni kd b j agru.|iĆn e.
go ,' Współcześnl czenj palsc),,' l ]:
A G , W t l | ś z a i a1 9 9 8 ' S ' 3 E , t , 3 8 5 '

ZaJiąDi1leni1,Ls

w te chlebki' L:upyrobi' W te bułeczki.
l11ojeocz}Ą\,iście
teź|w}.obrażIuę
mam
ńestetY'Buleczki$]']ądo\\,a]y
w koszu'
Z1ę natyrr śrr,iecie
ca'łkiem
dlrrgo, alęprusakx!v sk]epiezobac41am
dnrgi raz rv ż1'ciufuienr,szylaz w 8l
r w sklepiena Gądolvie)'czy to 11toŹ
hrle? Mattiti rude rcakcja m lobalę
pracowricsklcpu,cr,\'libmk reakcli.
Bo to 111oże
ze mnąjęstcoŚ nietak,żc
nic jesten do ch przyzwJ,czajona?!
Pou,iedzciemi moi kochani współ.
czy tylko
mieszkańc}',wspołkupując1'.
nmieto dziwi, obrrydza i oblrrza?
A moŹd'krąi*,dzęsk1ę pży pęt1ipl.
szącra.kiddyrdymĄ? l

Prz-\'nioslam
bułkido domu'Zaczęlarn
rrryślec
sobic:lazl tald pnlsaczekmiędzy chlcbcm,ciasteczkami,suszon}'mi w encyk1opediiP\^t.{jest napisane,że
owocami poukładarr1'mi
w pudęłkach, pnrsaki rcznoszą chofoby' Hn1'' ' jes|
mlgda]ami,orzechami'Łazi' podjada, ktośmądryi odpowie?
moŹenazen sięnawdt'to i pc\\.rńesjka
Michąlina Cieślika\|ską'Kulnaryck11
,'KSIĘ
AŁE". NR1].uN,i2T00
5

przYsfcdl poniższY1isl !V sprulvie Misia
Trochęsie drń]ujenr]lalc jcsl to do$ód
na to jał x,ieluz nas prue]ęło
siajego 10-

Liryczna powiastka
o duzvm biało-żółtvm
psie'z życiawzięta
l

MŁoDZIEŹowA
]illll|ll

RADA

OSIEDLA
Dnia 26 1] .99 r' w se1ikonfercncy]Ę
Rady osiedlaKsiężęMałe odbyłosię
zebranie organizacfine MłodzięźoweJ
Pieskie życie
Rad], osied]a Na zebranirr.rr,k1órynr
Czy to hdjka, .zy ie bajt(n,
Mó\].ie sohie, ca |d]nch.ecie'
uczęstniczyła
młodzieź
znaszegoosie.
A 1d,fzecie )|dł||D1viadan' '
dla'
\\Ą,brano
pżodstawicieli
u, skłaDabizy ludz]e sąńa h|rccie
dzle]
Michał
Bedner
Karolina
Ka]
enokres let.1iejlranik y to takżc czas,
kó$:
Marcin
Kołaczek,
Uczestnikom
kcdy nie lviadomo co zrobić z domowym z*,ierzęcicrrr,kórcgo nie moźna spotkańap.zedstawionoprogrami plaącesięs 'iętaBozegoNazabrać fe sobą lra $,akac]łne\łojaze' ny na zb]iźa]
Na odplatnąopiekęi przeclrorvanierv rodzęnia.w zebraniu uczestliczy]i
hezdotn]lyMisia
schronisku
szkodaprfecieźpoświęcaćIównteżczłonło{'ięMłodziężolvcj
Rady Osiedlaz poprzednich
lat.Rada
Historia,]estakunl Ńymarzonane czas czas i pje ądzc Najlatwjejporacić
jestnnleZaskoczol,n
osiedla
młodzic.
świątDuŹeżóhepsiskoo bardzomi. zy$'ą naskotke W obcycb stlonach i
źą
która
$T'raźa
chęć
wspólpracy'
zaczęłosię skazaćna ponieivie*ę.
\m i łago&\rn w}.g1ądzic
błąkaćniędzy naszymiblokąmijuŹ od W ten sposóbw czasiervakacjipoja. wszystkich chętnych!którzy chcieliby należeć
i pomócprzedstawicielom
lata' Prawdopodobnie
zoŚalo tutajpod- rviłsię na naszyrrosiedluduzyjasno.
Mlodzieżołej
Rady osiedla zaprarzltcaie przez swolegopoprzeonrego rudy plcs Dopóki bylo ciepło.Iadził
szamy
na
spotkaniźr
odbywającesię v
którenu na czas rvakac;l sob1csfun- zaprzyjaźnil
się z inłymi
$'łaścrcle]a'
piątki
godz.17'00
w
o
w sali konfe.
pod aptekŁ i nie tyl'
zaczęIoprzeszkadzać'ot, częs|apsia psamiz osicd1a.
rencyjnej
mieszczące.j
się plzy u|.
uieszkańtragędiaNasza\\'icś
mała,wsf\''scy
się ko. dostawalod litości\l'c]r
TarnogóIskiej
1.
znająwięcWie]Ll
Zau$'aży1o
bylegdzie'A1e
..obccgo., có$'jedzenic.l1ocowa]
ZIEMI
psa UżalanosięnadJegoloscnr'Czas u nastaniemjesieej s1otybęzpańskie ISE<ITOWARZYSTWO
KSIĘSKIEJ
płyĘ' psiskozaprz1jaźnlło
się z 1o- zwierzędotkliwiezaczęloodczuwać
ToNarzysrw.o
ZicrrriKsięskej rr, raka]nymipięskani,z cieplegolatazlo- chłód.dęszczei braksc|ronienia'Bvła
mach
progranu
krzewienianiedzy hrnoc' gdy rczpacz]ibiłasięplzykrajęsielif ziąbemi slotą' taka listopado\ła
stoĄ'cznej
o
Księżu
i oko]icach,pta
Bicdn'vpics dawal się dokamiać na \w'm sko*ytem darva]oznać o s\\rJm
nuje
początku
rv
rokLr
2000 zainicjo.
biega1ąc
po ulicy Katoodleglość,
do lL]dzl.ięj
lęki ba]się po- nieszczęścirr'
$,anic obchodólv 850-iecia Księza
Ba1sięrórrrriezwęjść
dejść'
do cz1'1e- wickięj.chorzowskĘ.opolskiej'Zni
(li49.1999)' W całorocznym
progragośmieszkania,cz}.tylko na klatkę kądnie bvłorą1uŃu
mic
przewidujęmy
prc]ekcję
histol]ozZmlazłsięnaszczęścic
schodorvą,gdzie niekórzy clrcieli roz
ktoś.
ktoprzyne.spotkaniaokoliczrościowe.
w}'sta]łożyć
mu poslarie Zaczętoteżmyś]ećszed1z ponrocą- zaperrnilpsu bez'
\\'J,.
inprczy
muzvczl1e.
nycieczki
tugo doschrorriskl,
o ząlviezreniu
Piesek plecznykącik. cjepląstla$'ęi dobrą
{'ydanię
drukiem
Ą'stycalc,
sęrii
mobudziłsporoęmocji,wreszcie kóregoś opiekępoczciwepsiskoznalaz1o
sponogralii historycznychna tematKsiędnia spotykamDorotęco kochapieski kój przy PANU CHoINtrCE'
rc i okolrcfn\ch mietsco\\oscr.
Jadwiga Pietkie\,,i.2
i Dolota nówi: Psiuleknla doml Pan
v
Ro*lolegte obchod)icbędzLcm190jmję.
Choid<ago oswo]łMa ]uż
lóźelecic poświęcenia
kościola
Matki Bo.
czko.ledronko.smyczi przcdeu,szvże]Wspomozeniawienych - cęrncgo
stkl1nciepłykąt z ludzkąi psiąrodzi'
zabytlr rvnaszvmosiedlu.Uroczystoną Pa,nMieczysła\\,Choinka rrraj eszściodbyĘ się w nedzielę2 styczria
cze dwa dużępsy. mioszkau nas ]la
2000 f, IL|ż,tenzzapraszam]'Państwa
Księzu i prowadzipod kominempu]i{t
do ufuiahr w nasz).chspotkaniach.
dorabianiak]uczv.
ksero,sprzedaie
tcź
Zażąd TZK
arq'](l y d1azwierąt Misio trafiłw doi .:Urocą,stości
ll
90-tej
rocz1icYpobreręce.Wie]umiesfkańciom
naszego
święcenia
kościoła
MB
Wspomożeńa
osied]aspad1kanień z sęrca'
(2']'t9t0-2 1.2000)
\Mem-vchlraIGięzu
odwiedziłamMisia pod koninem' Dał
omz Inauguracja
lubileuszu850-1ecia
siępogłoskąó.
machał
ogonem'PodobKsięzn(l149-1999)
no zacz1'rrasię barvić.] to koniec hiFlejnaliści
pod kieIunkienrp Marka
storyjki.
Rogalisygnalizują We]
ście
dokościoła
JŃ to dobrfe,żenanasz}mosiedostojnego
JegoEkscelencjiks'
sościa
d1unneŚZkapan choinlra'o ilc ]cpsze
biskupa
Józe|a
Pazdu.a'
kóIego na
dzięki niemunieliśmysamopoczl]cic
proguwita naszproboszczks Jaa Jana tegoloczneśwlęta
kub Kurdybelski.
],ti ecz,s] Ń C hol nk fi , ^Iisi en] przec|
MC,K
eairl
zdklat:le
prdc|
od s|opniołtarzasĘchaćpięknękolęPs,wlaśnjegdYskońc7]'łam
ten lekst
/ |NaĄ '|T.

_-

dy \ł\łykonarriuchóru męskięgo,,Can.
tillena,,podÓ'rekcjąp' plof Tadęusza
ZaIheya.
sięrzucic na kolanaprzed
Nie tla1lście
b]']ęknni przedb}']e czym... Wchodzi'
ml' N ten No$t'. jubileuszott 2000
zrczumienie.dosto'
Rok pełnimilości,
jeńst$'a.człowieczeńst.'va'
Nicch pa.
tronka tegokościolaii parafii - Matkt
Boskapomoźe
w uhzvlIt! u człowieżycia, .
czeństwapżezwszystkiedrri
gościa
są d]a nlrs
te słowadostojrlęgo
a ledlocześc b]ogoslaprzesłaniem'
na cał}No{T Rok.
lvielist\,i,ęm
Wystawa ,sali parafialnejWuroczyprzecięciawstęgi'wita]ącgości
stości
i przybyĘchrrrieszkańcól''uczcsh1iczyp 'Jad$'lteju.oczystości:
]i gospodarze
ga Pietkiewiczi p. Adam Czmucho$Isk - plęzęsToważvstŃaZiemiKsięskiej' szczególo\łeopisy dziejórvpa-

'. stalsi osiedleńcynięchlviedzą.1ak
pię]dlai bogalalestich ojczyzra' Nowo
pżybyli niechsię doblzęcztuą'' '
- to slowawlpo i{iedzianew roku I928
przęzks' Metzgcla' po prz1łączenirr
KsiężaMałegoi oko]icznychosadpod.
mię,jskich
do wrocławia'(dop'A.C')
PPez caly czas t$vania w]'stawyśpieajak zdradzi]j
wa Chór ',Cantillena','
nammili pallo$,ie'repertuarkolęd]ęst
niewyczerpanv...
składa y sedecznepodfiękowalriaza
i prosimyo dalsze'
dofnale przeż}.cja
Paralanie
Przy goto',\ala: Za/ia H eht,i ng
Stolvarzyszenie
JIIPITEą ośrc.
tsirl.t:i.i
(OPiS).
dokProfllaktykii Socjoterapii
który zadonrowił
sięprzyul' opolskiej
,7,7
/Ia, d^ala pfężnie' Zajęcia odb}'wją się codzienrrieod godz' 15,00do
19'00,w śIody
dfużęj'od godz.]3 00
do 20.00.
już licfne wycieczkiza miasto
B),ł'\'
rafii.kościo]a
i ZięrrriKsięskel,wzbo.
PIZcd świętami
dzięci przygotowaly
gaconclicznylifotograflami, opowiar,vĘilię,w kórej uczestrriczylirólrnież
daly o pżeszłości.
\\,zbudfaj
ącdużeza- księzaz naszejparafli.W czesieferii
in1eresowanie
wśródzwicdzających'
zimowychplanowarryjeŚt obóz węKsięże(dałneK ęże)- osadapodadrownyrv Beskid Z5'wieckii organizoIoNaDaplzez polskiegolśjęciaBole\l?ne \\'spółnieze szkołąnr 99 połkosła$'aKędzierzawego
wrazz posiad}o.
plo
lonie W pilmicy szkĄ powstała
ściami- N loku 1149- opactl'Lrśr,v'
przcz
Barbalę
Adanrkie\ricz
wadzona
whcentegona ołbinie,stajesiępo laRozpoczętoteżZacaleria l\4:łodyclr.
tach - rvroku I 909 - rnielsccrnbudo!\.]" jęcia
w cięnni fotograficaej'P1anokościola\,zt1icsionegotutaj pIzez
są\\'ystawyiv róinych mię]scach
$Ja,ne
pienlszego proboszczapanfii - ks.
Księża'
naKorrradaMetzgera.prorvadzącego
:]ł#ffiAERoBIK DLA PAN i cwlsZąparaflędo roku 19'17'
czENIA REIIĄBILITACYJNE
'''włączamysię\\ trybwięlkomiejski' Niestety od nowego|oku za]ęcri"z aei
który pofba$'i naŚ samodzie1ności
MiejmynaIobikuzostałyzawieszone'
.i."-.1a"^.n
","..1..-"L
dzicję,fe kłopotysą chn'ilort'ei juz
'''chcenryjcszczeraz podkeśliccha- wkrótcę ćwiczyćbędfien1yna nowo'
raker ludoty i religijntl Pngniemy
odb1rłaj
cwiczenia rehabi]itac}.ne
ą się
urato\Yaccenne wartoscr na przy- jak darmiej.
szłośc

Po,'i 1.'"" .'. ',dz,ot | /n ł '. , ,i;i],!,

|l,

1

Z historii

w t}łn 2000 rcku prag1ęprzekazać kącik..Z histolii'' To*,arzyst\ł
u
Zieni Księskiej' kóre gronradziclollmeltac]ęi iadomościdot\lcząceos'e'
d]a KsIęŹel obżcżlYch u |eręnó ,
Nim jednak to nastąpi chcę prz\.pon]rncc. żc n' t\'m roku \' maJu ninic 55
roczllica upadku Twierdzy Wroclarl
(FestLrngBreslau) zdobvtejprzer wojska radzięckie'w odróŹnicniujędnak
od $otennvchziszczeri.jakim w 70%
u]egla ZBańa zabudo$'a miasta' jego
osiedlc Ksieżeprarric rv calościocala.
1o ocalal tcżduz\ b|d\.nckhal] spol
towe].następn|ercstaulacji' U zbiegu
ulic Opolskiej i Glnbcz) ckiej- rq'burzonv nieda\mo ' s zkoda' że!v tr akcie lof.
biólki zaginę}atablica upaniętdająca
fakl zakwaterorvenia i przctlzJln}lva-

E

Dia 11,tyln domu polskich kobiet i
dae\,\.cząt przy$iezionych tu przez
Nienrcórr' do nierro|niczejpracv Podobto zatrudnionebvlv lr' pralni przy
rr1 opoJskie;. naprzeci\\'Ul, Kanriń.
skiel \\.iodąceldo Blocho\ła
Prasa codzicma sprzedkilku latpodav,ala. jak $,ojska soBieckic oraczaly
Wrocla\ od stron\.pohrdnlorvej:od 2
do i lutego 1945 r. puepfo$,adzono
IoZpoa1al1lc
I prfvgotoNanosię do rratarcir.5lutcgosrlamiI batalionul7l
pu]kupiechot! zajętonbieże od N{ar
cil1kowic do Sta[owic Następnego
dnia rozgorzab' \\alk o Marcinkor.r,icc. plo$.adziłje l baon tego pułkrl 3
baon$r'szedl na pld.'zach.kranicc Lizawic. które przcsz\ .,t.rece atakuiąc}'chdopicro1l ]utegoBaondotarłpod
Natomiast175 p!lk prechorl.nie bacząc na ]ozle\, rzcki odrr.. którcgo
częśćskuta br1a lodem. rozpoczał1]
hltego udaneoatarcicna naslp kolejo\\n o(ota 122.6),I(oro$,icci las znajdu]ąo\'slę
na zachódodtej \\s].12lutcgo \lYszcd] na bŹęg rzeki ołartr' io
godz 12 zdob Groblice W tym saln],m dnlu 173 pulk \.!.peri nieprzlja,
cle1az Jalkorvic i oparrorr'a]
szosęJankowice - Groblice. a l78 pułk o godz

17 tegoźdrriarvszedłdo Ziębic. o godz.
2l faś' mino kontrataku. za]ąłpłn.
zach skrai Grodziszo{,a
]3lutcgo 2 baon l75 pBtku sforso$?ł
tzckę Olarrę i nieoczekiwanie rrdar]sic
do Sleclm]c.kórc b'r'Ęod dfugieJsrlo.
n}' at.ikorvancplzez 1 baon tego pułku' w}.korzvstujączamieszanjc\\' od.
dzialc niemreckim pulk opanorvałBhzano\\,ioc.Po oczvszczenir z nieprzyJacie]aGro.lziszo\\'a1 baon t78 pułku
fdob)l su]ęcini Ś$'iętą Katarfpę. pC)
czrn \szcza] bój o Zacharfvcc 17lu.
tęgo 175 pu]k opano\lałR.1d$anice.
181u1egopulki dlniz;i gen Rusakorva plorvadziły lva]ki o plzednricście
Wroclarrla i po1ącz1'\'sjęz jednostka.
n11,któIe f 15 na t6lutego zal $ę]}'
prerścicńokrążęnja rvokó] rtroołarrskrca
h\1erdzv.l7j pulk do kol'rcadnla 18
lu|ego $\.pall przecirrrllltaz Księza
Wictkiego' a 178 pu1kĘo samegodnia
przcpro\ladałz$rcieskic l\alki o BroO ile l{em- wojsko radzieckie przez
jakiś czas ku.aterowalo rv b]okech
spóldziclni Mieszkenionej Księf c
Małe' A1e o t1rrri innyclrdzjejachZie.
nri Księskiej pisać zape$nc będąmoi
nilslępcJ',
Z(oJid) D(iLleriu,

M

Wykonujemy:
p rzegl ądy rej eStrdcyjne
napray)y pajazdó|Ą)
Smarowaniei wymianę oleju
diagnos Ękę s ilników /gaźnikowych
i wttyskovtych/
. uStawianie światet
a wyy)ażaniekół
. lnon|Oż
bloAady:krzyntbtegóu
a
I
.
l

TYTAN-DIP OL i MINI-LOCK

dzi' któŹy posiadająpsy w mieszka- colaz \\,ięcejmicszkancólv równieŻ i
niach i,jaksięzacho*,ująwypro$,adze. nasfego osiedlazdajęsobiesplewę' że
jącjc na ze\ĄnątrzKomentarzp' Di]- psia k|Ęa' z\\,łaszczana ś'odl{1lclrodleluusdo tegopismajcst nięplawdzl- nika. jcst oblzyd]iwa' tudzicżnicku|
r!}.'Nie od^\.iclciedlalzec4Ą\łstości tulehc jest \\Yprowadfa1ie psó$' tam
wiadomąlzecząjesi.żęludziemuszą gdzie tralva sfuż}']udzion do zaba\\T'.
bo tam czy warto o Ęłn dyskllto ac?
chodzićpo k1atceschodo\\ę]'
MCK
a]e
mięszkająi tam są zameldowani,
jeślima się 1\'rneszkanirrpsa nalcży
IRĄsZI.Ą
po nim sprzątacj to i\ydajenli siępo- Są wśródnas tac'v'co lubią zwiefzynę
::żsZanownaRedakc]o
pse Panie.które - Na1bardzic1dziczyarę a]bo c1elęc1nę
T'vlcsięmó\1iipiszeo fetn$'aniuśIo. rt,incnrobićrlłaściciel
na
nó\vią
o
t\'m
!YpĄ..'vat|ych
sprząIają
Z.D.
do\Yiskąa nasinicszkŃcy sta\\la]ą
Na naszymosiedlubyłan
swolch roznrol,aclr'
pierwsz-!lnmiejscuczystość
jak duz'vpies rzuc s1ęna
Nozó\\,'na da]sz}.nzaśsrvojezdrolvie' śrr'iadkiem
jefuą
pan]ą.
Ća]eszczęŚcje'żeniała
Mianowtcic koniec ul. llalducklel
soi codziennie grubysNetel.bo w innymbyłby.ią
sobicnarrr11nię
upodoba]i
porusz'.vpogryzl
które
]jdnic
Unagi.
kiololllcę
l]l}!ącc.
spotkać
ta
można
no.
nie b\'ll,\\'l'lącznre
go samochód.a |eszlklbntdóŃ sp\. ]amrr piśIrie'
rrajądoBrocMwki' a z ńej do odry a imi u*,agami'Spotykamludzi na os]ęZ odry do klanów Jakodowódpodaję dlu i wie1eosób łyporriadasięr,r,poporuszyc NIE WYPROWADZAJI\,IY
30.110o r ogodr l'f 00 urzq- dobnvsposób'Postanowiłam
\ dflLu
\,
ną 1amach
naszeJgaze. PlESKOW
m\clea nrecĄszczc]]Cwoo\ to Zagadnienię
dz| sol]Lę
NA TEREN BOISKA
Brcchówki kiero$,cirarrtaWwC 3467' ty' bo ci, kióży t!'chpsów Ńc ma]ą!v I PLACOW ZABAW DLA
MoźeuNagazaliosfczona$ Gazccie s$'oichnicszkaniaclr,nie nuszą tego DZ1ECI |i|]i|'a.ze tęraz
zmsić ' Ale nata1dęzachowa ępotlze- mniejszytam rlrch
coŚ po1noze.
taktuze stron'l'Nlaścicielapsa'
llaldemarSiereck ba drrżo
!{$Si\Suano\na Gazetko
To wca]enie znaczy' żetej zwlelzynv
ości.Jek nięlubięi szystkomi plzeszkadza.
l 1listopadĄŚ lviętoNiopodleg]
1udziei
smutno*Yglądal-Ynszc okrrai balko' lodobne ploblęmvposiada1ą
ny Tylko sporadycaielvisialy biało. rv innych dzielnicachWroclawta
czel\1'oneflagi Dzięki naszejspó|
osiatnio!\.gazęcie'.Pjątck,-dzielfucy
Niektó
dfiehi u|iccbyly udekolo\,\,ary'
Krzyki rtkaza1sie altykułpt' .'Uwaga
rzy l eszkaricyna pe$nozawiesiliby pies ijego parr'',Ponieważwszyscy
flagę,a1ejakjąumocowac?Facho.iłcy dosrejątę gazetę.ploszęzapoznacsię
z dziahltcclxicznęgon1ozepo$'i i od- z tym art!.ku]ęn.
powiędn]eurządzcnia pozakladac,
SIanis!awa Skantatu )rska
dofabIaMłodychtrzębaucuychistoriinasfąpo. Red': Czuję sięzobowiązana
Henryk Kędzierski
gdyżosob1narodowei wó\łcfas nia glosu$'tcj d-vskrlsji,
stawą'Są święta
Zmdtł22PJnd a 1999t'
v flagi sąmile $'idziane.Mieszk icy sa- ściekied'vś
nanrawiałamp
' Skomoron'- Był wieloletnimpracownikiemna.
ml Zechcązap1ecicfa tęushlgę,A moze ską do napiseniBlistll w ..psiej spra. szejSpóJdże1ni,
Urodziłsię11maja
2000rok?
flagamiprzy.lvitalibyśmy
rvic''' Zyjemyrv kraju.kóry lv prz1.
Szkolęza1930 r,w Su1mierrycach
Z polvaza em
Śpieszonymobecnietempiez111ienia
Po
rv
Mi1iczu'
wodową
skończył
Anną Witek swoje oblicze Colaz nam bljżejdo
w maI.
wojsko1\''ej,
l,!] skorf'vstalamz ogloszęn1dz Gazet- Eulop}''ale 1 coraz $'iękŚzaświado- odbycius]użby
doWrodawia.
jak $iele nam ]ęszczcbIa]QtJe cu 1953r przyjechal
przYul. Chożow- l11ośc.
ki,Pracctapicerskic
MĄm przy
na
Księzu
skiel \\'Jkonanesolidne, szybko, ceny Róźniny Śię bardzo\\,sposobietrak. Zamieszkat
Polecam'
przystępnę'
to\l:uie fwierząt i brariu za nię odpo- ul. Katowickiej8. W tym samym
z
tapr
Jeszczęjcst u nas ne- rokuztrudnił
sięwnaszęjspołdże1ni
R€ . 1': Takżeskolzystałamusfug
wiedzialności'
się \\.naszejgaze' gmi c \q/puszczanlepsa samopas) jako monterurządzeńhydrauliczcera rek]amującego
cię'RóB'nieżpolecam'oprócz wsz-vst. L1óry bez konl|oli'robi co chcei jŃ
nych'P acowałwbrygadzieremongo doświad- towejazdorokul986,kedyzpo. kich rrymienionychpolu,zej zalet pan chcęi vice versa- śrłjat
bvj wyjątkowomiły' a napra{,ione cza tężbezźadrcgodozoru Druga gnl'
wodu chorobyselcapźeszed]na
krzesłaprą]Ąiósłmi do do1ltl Za z\\ry. patopiesk nasmFzy' podopieką'Nie
rentęinwalidzkąByłogólnreznarrą
kłe',dziękLuę''.
mau nasjcszczetejtlzęciejgrupypie.
Zawszechętnydo
i lubianąpoŚtacią
skó\\,,po których się splząta' a one \{
Mill.{i*'6azetaSM KsięźeMale
ś$icciesąJę. pomocy,Z\'łaszczastarszymwle.
Na podŚtawiemojegopismaukazełsię tak z'ł' c),rvilizou'an),rrr
ańyl.ul w GazecjęSM KsiężeMałc Ąrrymi, Ltóre Ą ąrvśródludui ' Do tego kem nieszkańcomosiedla.
sięlu. jeszczenam dalęko.choćnlyślę,że
nr15/l6'Pisalamo Zacho\łaniu
''KSĘŻE MAŁE-. NR lr, ZIMA 2.r:)o-

R-**

\.
:.ś''
B;t-\
\ {::ł.4i....5.j

NIE US TAJĄCY

. Dyżury Rady Nadzorczej:każdy o Zarząd S M' KsiężeMalę gromadzi
DROGA DO TRZEZWOSCI
pięnvszvczwartekmiesiącaod godz' ofety chęb{ch dopmcy w charakerze R'o Księzeinicjujedziałania.
kórych
16,00do 17,00przy ul' Tamogórskiej gospodarzy domów. męŹczyzn1ub cę]emjest pomoc osobommając}'m
I, salakonferency.jna.
kobiety.Zgloszelia przl'jmqcmy w ploblemz naduz}.lvallięm
alkohoiui ich
. DyzllĄ' Rady osiedla: każdypiątek bfuźeprzy u]' TamogóIskej 1
Iodzinon1'Miejsce spotkań AA
od godz. 17.00do 18 00 przy u1
arajduje się w Szkole Tęmpeutyca1cj
Tamogórskiej], SalakonfelencYjna
(da\myżłobek)
pży ul' B}tomskiej.
o Lecznicc'dlazwerzf PANACELM
. Enęryci zaplaszają:dy'żury$' kazdą
sa]a
nr
4,
Zapraszamy
w piąlti odgodz
cf}lma ]est od poniedziałL.udo pią1ku
środę
odgodz'l0'00do 12'00przyul
17.00
do
19.00.
w godz od 1ó,30do 20 00, \Ą,sobory
Taruogórskiej1, sa1akonfcrencyjna.
socja]nych
i
od godf 10 00 do ]4 00' Mieścisjęz oSiedzibapracolł.nikórv
. stmżMiejską'tel' 31f 40 9].92'
opieki
społeczne,j
dla
mieszkaliców
t]4u budll .u Administracjiprzy ui
Policja- Krzyki-Rakorviec,
micści
sięplzy
Tanogórskiej ]' To1: 34] 64 18, naszegoosiedlaobecnie
u1 Treugutta94,tel 342 56 77
u1' Rybnickiej37' Gadz przyjęć
Zapraszan1).
W punkciepatrolo*1mpolicji przy ul .
, r o d a1 5 0 0 .
.Agencja PKO m4'19prz) ut.Cho- * t o l e k 8 0 0 - 1 0 ' 0 0ś
Katowickie,j23 pcłniądyżurynasi
17
00.
czwartęk8.00 19 00' piątek
lzol,skie138,lr' sklęie wsz}'stkodle
.lziclricowi]pJanko\r'sk
i p Sorviński'
- 1500.Tclefon:
13.00
34 21692
domu''.pŻyjmrrjel
nieodplatnie
wpła.
MoźnaZgłaszac
osobiście
urvagii proN
I
E
B
I
E
S
K
A
L
INIA
ty na kontoSpółdzielni(wt}.moplat]'
b1cny\,vc\ł1orkil0'00-12'00i piątki
W
lvypadku
przemocy
i znęcania
fa miesfkanie)' Wplat'vdocielająsąvb17 00-]9'00' Zgłoszenia
te]efoniczne -ko
1ub lv sąsiedztrvie
i nięzawodnie'
co splawdzanyiuź się w rodzinje
''Pżcn1ocw ca]Jmkraju''
pż}jmuje ca1ądobęautomatycalasezadf\\'oń]
te].
4 ]ata.oko1o20%micszkarrcórvkorzykretarkapod numeren 40 45 9l \r
0-800-20002
lub
Warszaw
a 0,22622
staz usługPoczty Polskiei. ale niestery
KornendzieRakou'iec.
25-25
i
we
Wrocla\\]iu
48-l3-25.
nie dość.
ze us1ugakosztuję,to pieniąstraz Miejska pęłnid]'żuryw czwariki
dze idą dobankudrvat1godrrielrrbdŁr
od eodz.17.00do 19.00..
źę]'Agcnc]a prz],jmuieteż$płaty na
. Rzuć palenie. AntytytoDio$YPunkt
konto PKo B'P.. $,ypłaryczekó$',poKonsultacyjny Wydziału Zdrowia
bicm]ie ksiązeczekczeko{'ych- takźc . Zallad Tapicerskiprzy ul. ChorzouUlzędu Mieiskiego wrocła$,iaz
bez opłat.Łącznakvota w}płatdzięn- skię,j36 wykonujęnaprawyi nreb1e
siedzibąw ośrodkuDiagnostvki i
n\.chz ksiązeczekPKo (obiegow},ch) tapiceIowalena zamóWienje'
Czply
RehabilitacjiKerdiologicznc.j
przy ul.
wynosi 1000 z]. czy]i lvięcejniż na od poniedz do piątkuw godz,8 00 .
Non,onielsklei64166zapraszaw poczcioRea]izacj
a czekóŃ zkolrtoso- 1700. Tel.r34168 58
poniedzia1ki.
środy,
czlt,ałtki,
odgodf, - bisĄ'chdziennietakże
Iaoa ' Zapra.- .sprzedamgarażplz}rul' B}tomskej
1500 do 1800.rel.:22 60 08,2t 83
szamy:codzennięod 10 00 do 16'00i Tcl.r35068
07,050146 35 74
68,2L92',72.
w ka.zdą
Sobotę
od l0.00do 12'00'
naukasemobadania
. Bezpłatna
piersi' .Bezplafua lehabilitacja dla
osób śtal- Q;) seldecznedf1ękuięRadzLeosie..
Informacji udzielaRcnataBorkolvska- szvch
dostępna
\1,
Akadcmii
Wy- dh KsręzcMx]e zxz\czenrJ s\uqtęca1LY
Jest
Kwasek,tcl. 61 30 3I \y 33. \\,godz. chou,aniaFirycznego
1nolYorocarc olaz za $ spafuałąpaczkę
8.00- 9.00
o Nowo orw'.
any warsztatsamochoElżbieta Timler
.opiekujesz sięcjężkochor'n czlondo\\'yś$1adcfyuslugiszybkoi solidrrie
lden1lodziny'l chcesz pomócw opicce
w fakresie: napn$ra plzednich i Ą'lUWAGA
nad chorymi/ Polskie Towarzystwo
nych zawieszeń,\rT'mialałańcuszków ogłoszeniakomerqjne w tej rubrycę
opicki Paliat!Ąmcjprzy Dolnośląskim
i paskólv rozrządu.\l-]'.miana
oleju .\ł, sąplatne'opłatapod]ę8a
uzgo.lnięniu
ccntrum oŃologii olganizujebezpłasilnii(lr,sprawdzanie.
rlzupehienie
\\'
za]eżności
Jub
odtrcści
og1oszenia,
Piętny kuls dla \,volo1tariusz'v
opjekunó$' \\,}nnana
o]eJu!v skrfvni biegó$' i t}'1. niądze z ogłoszeńzasila1ąFundusz
chorych'Zgłoszeniaplz!,jtnuj
e y w
n 1moście,
inncusluginecha1iczne. społeĆzno-samorf
ądo$'}'spóldfielni.
Zespoleopieki Paliaryrtnejwewlocła.
Przegląd stanu tęc]micznegopojazdu z którego fjnansowaa jęst nasZa
\łirr.pl' Hinzfe1da12.tcl, 62.6./.14' gratis.
Zapraszamyod ponicdz. do Gafeta, ogłoszęnianiekomerc},jne
i
. Uni.lvęrs}tetIII wieku. a1aJdujący piątku$' godz' 9'00-1700 w sobotę ..sęrdeczności''
zamieszczamybez.
Pedagogiki.plzy ul We wcześnięj
sję w lnst\,tucię
unówionym terminie. płalnię'Zaplasfamv do korzystaiia z
DawidaI, ZAPRASZA
Ul'TarnogóIska]. podkoninem.
naszejoferty.

I

'Gazeta,zoslalarł]danaza pomocą
sM KsiężeMaIe,
koord\nacjai Michalfue Cieślikorvska-Ku1nutYcka;rcdakcja:Zofia Di]Ienius'
opramiranie graficzle: Mchalina cieślikorYska.Ku1n.itycke.MNL sfudiol
numer zloŹonydo druku 28 stycz a 2000 r'

Korespondencję
do ..Gazety''
prosimywrzucaódo granatowej
skzynti wiszącejprzy wejściu
do Administracji

