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tyki i socjote.apii' otrzymaliśmyobsfenly rapoń za\łIierający
opis rea]izowalych fadań i fomlpracy,obserwoqraliśmy
ki]ka akcji oPis-u na teleliie
Spółdzielni.
JAk ocenianAjestobecność
ośrodka
w naszymśIodo\risku?
Najcenniejsze
będą*ypowiedzirnlo-

GAZETA sM

''KSIĘZE MAŁE"'

NR 1fl.MosNA

dzieży,kóIa zctknęłasię z dzia.łarria.
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znacz- bliskch og|odó{, Zamiast na kontpost cz]'sto,a tu Jest]akiest,Nasze
osiędle
ny $Jzrostkultury składowaniai segrę- chwasty fuefiają do naszych pojcnmi. jcst la nasząmiarę- marrryt'r'lebnrdu.
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tcreie ników).ciąglejednakdostrzcganry 1ęl(.korzcni' a nalvetka]rlieni'Wprzy. nemnie naszvnr'a gmń!'. o któĄ' czę1vtcj dzicdzi ie no$reprobiemy.Da$. szlościp1anrr]en1)'
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okęgow}'m PolŚkicgo zwivl1l Dzialkolviczów,pou'stalPraco\r,nicz'ogród
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Ale. a]e '.o l]e zlam się na fatńieldził prawie pół miliona zlotycb
dumn]e|
geografii.'zab}tkonrprzy\\rTaca
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pleniądze.a brakich naumocnied]adorosłych'Zarząd .Ieczne
c integrac\jncgo
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nlofi\łe doodrobięnia'Po co?Kto f k]m
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Z historii

tarcię nie t}4kodojuŹ istniejąc'vchopraco*,ań ksiązkowych. artykrrlólv czy
zasobórv ąrchirvóu. lvrocłarvskich, ale
tal.że do micszkalrcó$, posiadaj ącl'ch
malerialy archiwahe . zaró*'no pisane. ja-k ikonograficz,re. Chodzi trr mianowicię o fotogrąJiepokafującę nie tylko naszę osiedle Księżc Ma.lc (b1oki)
lv różnych okesach jego istnienią a1e
takżę$}gląd sąsiednicilulic (na Księzu Wielkim), budr''Ńórv tam się zna jdujących bądźi użnieistliej ących, a \\,
szczcgó]ności zdjęć w,\.kolran'\'ch na
telelie - Mokrego Dwonr, Świątnik,
Opato\\,ic,Trestna- Blizarowic (P1esuo$'ic), Bicrdzan. Nowego Domu i
PocząlvszvodtegonrlmenrGa- Siedlca.
Ziemi Księskiej
zetv To\\'alzJśtwo
ocz}Niśc]czdaje1nysobiesplaprzejmL!ei będziekonĘrluolvaćrubrr- wQ. źedo tej porY ma]o kto z nas gIo.
kę protadzolrądo tcj pory przeu p. nadził tcgo t}pu materlaly z tą konZofię Dil]enius'BędąctoFarzvstlvem krętną myślą- aby w pżyszłościje
historyczno-spoleczno-kulluralnvm
\\'}'kolzyŚtec do j akiegośopĘcowan ia'
pmgnie y, zgodrie z naszlm statutem, publikacji itp' Jednakźe ari]' nadzie
m.in odtŃ'ożychistolięZiemi Księ- ję. że po t''m altykule ktośtaki odeskiej- zarównotęnajstarsząj ak i bliż- z\\riesię i skontakuie się z Torvarzyi po- Śtwen Ziemi KsięskieJ (listo$łie na
szą as7J'mczasom.organizo$'ać
pieraćiniclat}\'} Śpo|eczno-kultum]ne. adres:ul' Tamogórska 1. 52-02l wrohistor}czne.ośniatowę
oraz publiko- cłe$.,1ubosobiściepodtensam adres.
$,aćzeblel1cmatcńat}.o znaczeniu]i- w sali konf.e|encyjnej
budynku Spólsrcrycznyn.
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Pmgiem-Yrólrnięz podjącdfialania mającena celu upowszęclrniei]ę
.iędzyo historiiKsiężaijego oko1icz
okazji 850Jecia pisanejhistorii tego
obszaru(1149.1999)'
Dlalegotcżp|z}.
goto\ru]emydo druku pienvsząpublikacjęz scrii rr1dannicze,jTowalz}'sh1a
Ziemr Ks]ęskieJ:. Księźei okolice'''
- ,,KsięźcMa1e - zarys
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Wzbo.
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kóż)' by clrcieli. aby ich malęrial-vlub
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