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- ZPcz odbęĄ się 19
sall1olządo$'ęgo
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kó\\'i ] możc$reszcie ',rLrszyzieloń''
Zagospó.
Tak bardzobrak \łląści\\.cgo
dfio$ania ul. Kato\\'ickietI od fiontu.
i od pod\róIka'
3' \łl,\,lnier1a
Ze\mQtrznejsicci gafo\\'e,]
zadołoled.
gd'v
będziemy
w sz-vscy
A
oraz llhlidac,je zal'orórr g1órrlr'\d1ma] a zatem i radośli. możc więcęi k\łia- dującycL siQrł pilrricach i przeniesienie
tórv polaNi się pż-v naszy.chokrach' ich na ze*nątrz budlt*ó\!
deptać 4 Wlmiana i modemzacja calej podi\łożeprzęsladcmybezm!'ślnie
naszą zięlę]ioraz lfllcać papierki ot tak ziemnej sieoi ccnlralnegoogrze\\'ania
rra ulrcę czy trar,r'nikl moŹepIzęstanic- olcz \!\4njane a1iszczonel pŹez $'odę
my $f'ntataó śmiecie\Y czas1eczysz.
izolac]iciępłociągó\ł:
czetria zapalko\łanychsanochodó]v
5, \ł''\'nieliona Zoslala Ze\nętrzna siec
Moze młodziludzic zamiastba'zglo]ic Ńodociągo\\a .|\'|azz plu}'lączanl do
na ścianachi drz$'iacb narysują coś btd}ł]ló\\ '
plz}!ęn cgoJ MożeZarąd spółdael- ó' w}Tefionto\\'anefoslał\' ga|aźc
zadtsponujcniejscę?
do
w roku 2000 plz]'stą]iliś1Ą'
piękn]ch.
kolorowfch
Nlarząc o tych
renoltó\l klatęk schodo\$'ch\\.razf nrak\\'iala$'kach.
stolikacL
lo\\'a el11Ń bud},Ńach:
rysBnkach.
tach i zicleni. o rólłrych chodnrkach- u]. ChożoNska l.17.
zacz}na to \i/Śz\'stko widfi].ć oczyul. ChorzowslG 19-27,
ma \,\.1'obrazri,b'1lękkim, Śpacęro\rym ul. Choruowska 14-38,
w 2001 i lok nlc znne- ul. Clbrzo\\,ska 2. 4,
krokienrrve]ść
niając dzjelnjc),pocal ć się ob}'\\,atelel11 uL.IGto$icka 27. 3l i 35.
curopejskiegomrasta.
znr$zaltch
Przystapiliśnrydo rr'1'miarry
a
okien na k]alkach schodo\łyh w)iie.

r' ono ;uż olcra na klatkach schodo\ '\.ch
6. ] 2. ] 8 i rrl Chct
plĄ.ul. Kato\ł'ickrei
]7
Izo1łsk1ej
Ró$noczc ie byb. kon|nuo\\ dlN pt.l'
no\\erobo! dechó\\l\\1nnanapluló\
odJroki'lrdżaq.inlch.s]oclc o .lc\il
loryracjaaelenritp
W rok 200l zanneEilr\ prrc
prc\\adŹić:
(\\'nr z
l. Remontyklatekschodo\\,!ci1
malolanicm) w bud,v ach prr\, ul
2 ]2
opolsłJe]65 91 i ul, ]<ato\\'ickLoj
2 \ł'1'rrrialęokrcn na kla|kach schodo
$}ch pży u1'Kato\\ickej 2:l.ó2 i Kato.
u'ickicj 2745 .
3 ' Wytialę najbardzie,jzuzr-Nch (70'lcl.
ńch) ciepłociągórvrv bLrdwkaclr Spoldzieki
4 Planujonv \,!'konać rcnont (ufltpc|
lrlc c znrszczoncl)ele\\aclr hrko\ na
bud-\ll](achSpó}dfi€Llx
Planujcrrł rlo |oku 200j Zakoń
czyc rdmn\ (lnaloNanie) klatek schodo\1fch $ budpkecb shrych 1 no\B .h
Sąto naszenajNxiliej sze zanicrzcnie
zrr,iq.zane
z dachiunl.slc.
Robot1'bieżące
ren.łloJ\
cią c 'o'. wodrro-k.unliz.l,c]'jną'
zacjążc]eniitp bQdąkont\'nuotane
]rrfonnujęteźna kolriec. iz \\' IokLl2 00 ]
|ozpoc4domy sp]atękrcd].fuzaciłgilę.
tego n.! uslt{.anjesku&ón Po\\'odzi

](].l
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Kilka (tylko) prawd o szkole
Z radościątrzeba st.lvieldfić. że
w plzeproq'adzonejniędalvno ty. zapraszająca
. od po
do $'spółpraci/
]etaclr sL:'lań neręSfcie zoslala
!,']u
.]rrkieciena temat szkoly a.nonimou5re- pe\u1ego
czasu z błvskięmrv okr:'' zamontowana
svglalizac]l śi\'rctlna
(i
spordertnapisal:"NajNazliejsz\,mpo- pIacLUcna własn}'.
lokaĘ r\.izefunek. dźlviękorva)prz1' skrzvzort,arrirr
rrlic
zytw1,€m szkob'j estto, źert ogólc jest'' ' Dlaczcgo'lPonieważ,
projekxjącgo, opo1skicj i Swiąt'rickroj.
kóm umoŻliosfczędnv\ł pra$,1oiu konDlenęntów
jr:stś\\,iadoma
jego .rwchort,arvczej
$a
be4]tecmc
przechodreme
pieszwr
Iodzlc \\Yań\&u]owal n ten sposób $?ńości.a tojużcz\łata. .przylegaprzez fuch]i$ą pl zęlotolĄ'ątrasę.
p1cń\'sząi zasadiiczą prarl'dęo Szko- jąca''do niejpralvda
Pragnępl4ponrnieć.iżstaranao zairr
]e Podstawo*€ j nI99. kóra - pomirrro
Są i irrne'prerrt'iastkiszkolnych
stalowanie
takiejs)graliracji zostall
''rózrej
dzie;oltch za.Itrętórvi
kon- prawd",j eszczenie calkiernrridocznc.
podjęte]eszcze
nepocfqtkrl
latdfie$ięć.
d}'cji,'- była.jesti z peBnościąbędzie' lecz lvażkie. promu.1ąceszkolę. To co.
dziesiąt}ch
przez
ó\\'czesn\
Konritet
U\\'i'zn}' (i ę t\']ko) obscń\'a- raz rlyższe l*r'alifikacje nauczycie]i
oblvatelsk
i
b}Ą
n1o1ł\Ą'ol\ane
z1acf'
tor dostrzcga jednak nię t}']ko faktjcj
(d$'uprzedmiotowośc.
stlrdiepodyplo. ną licfbą nieszczęśl
j\,\achlrvpadkóu
istnienia.. a]e rólt,nieżznian1'. kóre
mowe. doskonalące \\,arsżaq/i kursY
pźyprzekraczau]ezdnul opo]skie.]
rra oczach naszvch,.szkołęprzeobra- starada o awans) i no$,c dla nich zaNieŚeh' zabi€i |enię oclrosb'poądafają Tola'z. $ trakcię trlla]ia refbnn}! dann (szkolnc programv procedurv
negoskutku.
licz\' onl zaledwie(amozenadąl ''az ) dngnoz!,. kryteda occnianią dokumenDopiercdfiał']ie Rad]' osiedla.wzno.
.]00 ucznió\r feszcze nieda.$no500. tac]a) To oh\.arcie się sukol} na po\\ronew ostatnichpięciu latacb.p|z\.
kiedvśok l000)' staie siQ zatemmięj- trzeb! jcj ucznió\ł(zajęciapozalekcyj.
noslypo4!Ą\n\'efektNa*et.dfięłlzescem naukr o przylaalm. kameraLxłn- nc' lmprezv i urocz\.stości.
d1,skoteki. branu okolo,l00 podpisórr
nieszkrrI!
nicnalżc rodzinn\' charakterze. co chaMatrwne ahcJe.no$,eboiskoszkof
có\r naszegoosicdia.plalorviru1iniic
stanowtdnlgą o niej prarl.dę
nc l praco\\'nlakomputeromaolaz...
srycJę
narok2002prz}'sp1eszono
o d!\'a
w ta].el szko]ę nie rządzi allo.
plany na prf}'sfłośc).
śmiałc
lata
nxnowość.łatu.icjo ot$eń\' kontek
Czv istnic]ąrme o szkolepĘ\v- Nalcżą się
slolva uzlarria i podzrekoua'
Lrcf ó\\, z nallczycicl.,mi. utz}manie
d]'! Na pę\\'no] Te ,.]epsze (*yżęi trr nie przeu'odn
icząccmu Radv p ' Bolcs]a.
d!scvplny i zape\\Iienleim -tak\\_a- tlmienione) j tc gorsze (cz\.telnik rauol'i Linieliczor,r'r i jej czloŃonl
soko dziśprzez \.szys1kiclrcenioncgo pertrredopolr'iej c sam).którychlstlieZoja Dtttennts
. bezpleczeńsfiva'
ototrzecia. ps1clro- n1eprzyponna o tym. jak wiele
.1est
logiczna.' t}'l11lazfln pra\ida o śzkole. jeszczę w szko]e do frobienia' D]a
Wiadomo, żc z1'skują dziśna wszystkich] Naucz\'cięli i uczniów
wańoŚct takie pojęcia.]ak] loka]ność, pżcde wszysikjm ]Ale ló\!]licź i d1aroregionalizm. mala oJcz]'zna''.s}tuuią dzicóll samorząduiokalnego' lvladz
onc czlou'icka (malegoi duzego) \\,kon- nnasta.k|óIJ.chżycfli\\ośći rrszelkie
Do chóru osóbdrukuiąc\rhswo.
krctni,ch spoleczN'ch rcaliach. Kie]1l- wr'slłkirt1'dająs1ęszkole nieodzolrne'
urvaE
na łamachnaszej gaf.tv chcia]1e
Ją]egou$'agęna \\'a ośći ulodęmięj- To na dziś- picrrt'sza i ostalnia zanb)m l]a dolacz1ci. o dziwo.nc beą to \9
sca. z |tóręgo \Ą}Tasta'
zęmprall,da.z kóIęj. zwlaszcalnakoCzY moŹ1aodmóNic szkolę nr 99 lo- n1ecstulecia.\\.artozdac sobiesprawę' słowakla{\ti \\,obecZarząrlu Spóldzie]n]
kalnego klimatu i charakcm? Z pelvAnna Smolińsk!ł cz'"-RłiJ'v osiedla. a coślr'ręcz przecirr.
nęgo otóź \\ t\1t miejscu apęlu]ę do
nośctą
nię|Nięrofenvalniezwiązanaz
u,sz).dkicho dostrzezedctakze wielu poKsieżem Mał}Ąn(mic]scefamieszka- Z plzicmnością c4,ta się $amidlione
nia jej ucztiólv i rłiclrr rrauczlcicli). p|a\\d! o szkolenr 99. Gd],bl tatJesr- z}t}.rłll}'chstroi łcta \,\.naszrnr osiedlu'Pżeciez,jest futal \1's^-stko.co norslutecznie \\'spółpracującaz Radą czc elewacje samegobud]Trl'usprz,vjq!
mahcmu cfo*rckowi ponz€ba do ą.
osiedla''Księże',.z}Ąłozainleresowe. q''lrrprawdonl byłobynad ir-Yrafdobr&.
.
na pielęgnowaniemlokalnej rvspólnoz.D. cla mamv kościól.ośrodekzdlonrr.
aptęĘ, pocftę. !),Łzjera.magie1.pralrrię
cl1enlczną, warsztat samochodo\v\'.
pŹcróżne, dobrze zaopatrzone sk]ep\l
Ludzie starsi. atakich tu wielu zamreszkqe. wlaścirtienie mrrsą $Ybie|ać się
do mtasla. aby załat*ic coko]wiek
Wsąvstko mają na miejscuI
Starajml' się wi9c dostrzr:gactakżei dobre stronv naszego osicdla. imlmr sio

\<,

oGŁoSZENIE:

Społdzielnia
mieszkaniowa,.Księżę
Małe.W}najmie
Z dnieml |utego2001r. lo|{a|o pow.|1ż.29,9
m2,
mieszczący
sięplzy ul.Chorzorvskiej
36.
Zainteresowanych
prosimyo Sldadanie
ofefiw siędzibie Społdzielni.

lly - clesan).
clesanv slę qlm
t}.m co ]nallr\'.
]nallY bądźnl\

oplnistanilil
olrlnistan
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Do Szrio$,nel Rdakcli
Mając na wdędzie sklrlecz1ąintęrwcncję ze strony Szano\łne.jRedakcji
zr.r.racanrsię o pomoc' a miano\\icie:
I{siężeMałepołączonejestz Broc]1owem wąską kładkąnad fteczką Brachó$'ką pod tonrni ko1ejo\\TJnn,K.lad'
50 m i szelokość50
kata ma długość
cm Przezraczona lcst dla osób picszvch, j ednak korz].sta z niej wielu ro1 motorowerfystow
IVCTZYS1OW
ośnielan się zap}tac, gdzic plzecho.
dzicli ma uciękac przed nadjeżdzającyn'] skakaćdo Brochówki 1
W ]ąlach pięćdaesiątych b!Ą Llstawio.
ne tam znaki zakazu \rjazdu. Obccnic
we wrccławiu nie ma nikogo odpołiedzialnęgo za te spla\\'} Czeke się na
ofiary???
IIIąIdenł Sierecki
R.d odpo\riedfialn}'rn za drogi na tęrmie Wroc1at,lalestch'vbaw},działDróg
i lvlostó\,v Kładka ma]duje się poza zasięgiem sM Księze Małe. wlęc nie le4
$ konrpętęncjach[ładz Spółd'zie]ni'
Szanomra Pani Redaktor
Plagnę na Pad Ęcc żożyć scldecalc
podfiękolvanie d1apani prezes sM. jak i
dia pana technika za skuteczllą pomoc !v
zlik\lidowaniu glriafd os i sze$zefu. którc omiejsco$itJ.siQiuż nad mo rlok]an! i na strychu' To b'vłis!1y hor|oI dla
nrnie i sąsiadólv Dopiclo cnefgicfne
dzialania zakońc4Ą' zrragfuia z tą icbezpieczĘ pĘł Ró$'neŹ za pośrcdnichłcm Pani Redal1ol pragnę podziękowac fa serdecznąopiekę i leczcnic mnic
Pa]i Dokor TeręSjęCębu]]' które lato.
*,ałamnie \ł ifudI]ch Ś}'tuacjech4cio*1ch. To lekarz *.ielkicgo scrca i dobroci, Dzięku]ę teżpaniom pielęgxarkom,
kóIc są mile i ucz}'nne'Dzięki temu na.
szł PrzyclroclrriaZdrorłla dziala sprat.
nię' Parri Redakor j Pani Dillęnirrs nale.
żą Się s]o\\,auauria za \\'Jda!\,anągazetlę osicdlorvą CĄ'tam Ją z Zalffercso
\,\alllęm' gd'vżst.nowi ona po częścikronikę tesf€ g o osied1a'jak 1eżdot]'czy
spfalv biezaq'cl! kórc nas ]ntęresruą'
cztająp ją ożrapo{'spommaćpionierskre czasy lat pięcdziesiąq'ch. kięd-vto
grorrradrriebraliśmyudziąl \\' rónych
placach rra rzecz osiedla' ongiś te tak
f\!aDę cz}N społecne łącf-vl] ludfi.
zawią4,\,\'a]Ysię prz]]Jabie' iudzie br4i
Sobic blisc'v i nxmo ze b!'ryLto ciężkie
czasy. uierz1'liśmyw lepsze jutro' I tał

te chuligańskie\Ą}ór!'kinicokzesanci
prasa
n o d z i c ż yD 1 a c z o g o
milczvl
DIogą splaŃą któIą zamieŹam panią
zaintelęsowaćolaz $4adzeosicd]a.to
nicpżestrfeganie przepisó$ kodeksu
drogowego przef piratów dlogo\Wch
rt,zdłtżcałe;ul'Katortickiej Usta\\ic.
prędkość
nię znakó.il'ogranrcza]ących
niczegonie Miosło Dlategoploponu.
ję. by rrzdłuż ul Ketowicklej zamon.
tować kilka garból! kórc we wlaścijazlu'sposób ogranicąvlńyprędkość
dy' PIoszę sięfastano\łić,czynaszego
osied]a nato nie stać' L]$'azam.zejcślisię chce wszystko możnazalahr'ic'
l\'fŚtarczy tylko dobla wo]a
nŃĘł}'53 lala od kied-vtu zamieszka- PrzękonanyJestem.że Pąni Redaklor
łam,pżyszłestarości zdJo\\,ieme to. zamieśclna po szonetenlat-vŃ]aśclale pozosiaływspomnieńai moŹ1ate- $y alq,kuł. a władzc osicd]a traz z
|az myś]ęć
spo]ak oĘiś bywa]o'Mam wladzani nriastazna]dąwłaścj$Y
lvszystkiełydania gazetki.za kóre pa- sób na lozwiązanie tych ploblemó\l''
ńoln sffdcczr1cdzię]Glję.
Andrzei.Iarctnł
GencnqtuRac ,łe,/':Poruszył Pan dwie wźrźne
spla\\l
Jedna.to niebezpiecai krerolrc1.,kórz-r'
z piskiem i hukiem la]do{€go |errari
Do Pani Redaktor
ZdecydowałemsiQ nepisać,by na la- ńjeŹdźająw nasze seme u]iczki Na tcn
są$'spomniamachpoczJ,tnejGazciki zamieścic
apel prob]ęnnalskutecmielsze
przez
garby.
Paia
Prawle na wszyst
do rodzicórt, którzy pon'inri leagować ne
siQ
na nieprą.emne zaba\\y swoich dzie- kich feblaliach mieszkancó\,vo t.1''1n
ci po godz'22'00l1ałańkachosięd]o- mówi. ale Widocznie presja nasuajesz
ł1ch prz-vul' Katou.ickięj' To' co tam częjestzb}t slaba.bypom1siten.ndm
się \Ąf!ra\\ia, przcclrodziludzkie po. tez zdarliem,iedlm]:tarui shltecmr,- zo-

jęcie Mlodzieżtam przeb}.lvliącafue
krzycz'r'. Druga sprana to źle zacho\'1r]ąca
sie
uznajenikogo. częstog1ośno
hałasuje,
uży\Ą'a
nięcęnzuralnych
\!t- niodficz' P).ta się pa1r.cz'' ja tego ..njc
pijealkohol,zaz1va narkotyki wJdzę i nie slyszę?.,i '.d1aczegoprasa
raźeń.
Czekajmv dhlże1az dojdzie dq grvał. milcąvL,,'Jeślipisząc .praso',mia] Pa|r
naszą cauetkę. to rzecz-!1liścje
tó$ i zabójstlr'strachjest\\}]ść
$ię. na t11yśl!
miJczę.bo nie *ldzę i nie s\szę Miesz.
czoremna ulicę.
Ciągle zastarralviamysię z sąsiadami. kam rr' llrryrr ntejscu KsiQŹai clroćpod
dlaczegonild w tej sprar,vienie inter- moimi okialni stolą dwie la\!k. lest ci.
n'eniuje' W końcrr od tego jeŚ straż cho i spokojnie.Ale gdl'bybylo inaczel.
Miejskai Policja.Kardy z nas utrz,y-'-cąyli tak jak kolo Pana' to po t!'ch .'za.
płacącpodalki' a stanawiaoiachsię z sąsiadami..ch1'ba
mu.jete inst}.tucjc
ullikjost opłakan-v
b}m \\'padlana pomysł.Żeto ia i są\iad
Chcęrn]'\\ejść
do EuropiL 4'1koktóry- powinniśmyzad'^\'ońó na po]icję Ska!
nie jnte$'eniuic No
nrr drzwiami, pozwalającna takie fa- z} si9 Paq żeru.]<t
chowaniemlodziezy'Wie1uz nasbyło ale kto ma intęIl1'e o$ać? Terr.koJeś
jak postępuje świa.lkon nagannego zdarzenia. cz\'li
na zachodzici Nidziało.
polic]aolaz Ńładzenicjskie z takimi Pan i Pana sąsiad.Bo po to ]estPo]icia
osobni]Gnico fakłóca]ąspokój'Czy by reagorvala na ska€i obl'ate]i. ale
]1iemoŻnab!' b\'łone naszymosied]ri trzeba]ą o qnn za\\'ladonnc!
jestcąłIŃ Wuż.
plzepro\\'adzić
tąkiejcz)'stkii doplo- Poczucic bozpiec7'eńst\Ą'a
,adzićdo spokoju ZastanawiamSię n)łn wafto Się starac, b1' b],ło]ak na].
c z y p a n i t e g o n i e ! v i d z i r !\yŻsze, Przlponnlę \łięc raz jęszcze o
nie s łY szy l W końcupanrrórv- r,r1óorach do ZPCz i Rady Nadzorcze1
nieżna nasz]n osiedhlmieszkai fnosi mszcj Spoldzielnl.
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Z historii
N'IAJAJEKHŁĄBINY ELEoNoRE
ZU STOLBERG-STOLBERG

Nla]ątekziemski. a1aidu]ącysię niegĄ'ś
prz1 obecnq Ll]wodzisławsklej. podzieti]1osinryc1r. podobnychmu Dziś
juz nieistnieje Na początkuXX s.iekrt
b}łw ręlQchhlabin}'Eleonorezu Stolbcrg-Stolberg-fundatorlq .111.:
okazałego kościola w s61u neoromariskielbaz,vlikip.w Nfatki Boskiel
WsponozerriaWiern-vch(der MutteL
$}'bu.
gottey'clerHlłe c|erCh',is1el?).
{'
ro1G
Ksjęźu
Nlallm
do\\'anego a
t909
Domu \Ą)'chowa\\czego Maria,1ilf
Ain!'z |oku 1889' przy obecp w śrr.'
ne,1u] GluiaĘ 16/18 \\'parafii św
rv I897 uzniesiono przy nim
Hcnr-r'kLrkościól.a \\.rokLrI9 l 0 otrvaItofi]jQZakladu na ówczcsll}.mKsięzu MabT'
Konp]eksLl Nlaliahi]f na Księzu
lvlal'Ym.tj' ..DonnLdziecka ze szkołą
zrLb^\\-'(KinLlerh eins mi I SpielY h, le).
zlokalizowanego plzy skrz!'żo$,aniu
u[c Ślviatnickici i Ksjęskiej (s.łl'enl-

ń!'wi}J

z brrdorrą
rr.zlriąz]<rr
sześódzicsiąt1'ch
i Ki derlietn-Str.)
niger-St]:
o\\el)
spo
terenie
s|lzelnicv
na
t\rn
Na zespóldrvorskirraKsięzuMaprz)- Lrl
tclcn
d\\'oru
Po roku 19:15
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