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DrodzyMeszkancy
SpółdzielniMieszkaniowej''Księże
Małe'',
oto pierwszynumer''GazetyKsiężaMałego''' Możebyć
to numer pierwszy i ostatni lub {nożebyć gazetą
osiedlowąukazującąsięco jakiśczas.To zależyod nas
samych,czyli od zainteresowania,
z jakim spotka się
dzisielszynumer.Na niepotrzebne
rzeczy energiii
pieniędzytfwonićnie \'varto,alejeślisię okaze,ze ma
to sens- będąnastępne'
Na razie nię ma nic' Jesttylko
pomysł,by zaistniałopismo naszej d'zie,llicy,poprzez
któ.e otrzym}nvaćbędziemywszystkieistotnęńformacje
tyczącenas,mieszkańców''K.M''' ''Gazeta'oowinnabvć
leżmiejscempoIemlkr.
ro7motryo nasą/rnwspóInymru
b}lowaniu'Ploblęmówjest wiele.Wano chybao nich
dyskutować'Jesteśmy
gospodarzamitego osiedla'Na

I
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pe\łnosą sprawytrudniejsze,finansowobardziejlub
mniejrealnę,ale z pewnością
wiele da się załatwićlub
zrobić, zsłłaszczagdy uświadomimysobie, żei od nas
wielęzależly
, Być fiożę,za sp.arvątakiej małej'lokalnej
gafętkilpoznamynawzajemsiebielepiej,a tym samym
polubimyi dzięki temu żyćnam się tu będzielepiej,
wygodnieji weselej.a przedewszystkim- zYc NĄ\,,l

BĘDZIE
sĘTUcHcIAŁo.

wszystkichchętnychzapraszamydo współpracy'
szczególniępotrzebnybyłbykoś,ko zechciałby
objąć
Iedakc'ję
i koord}'nacjępr4trajmniejjednego,następnego
numeru.
WSZYSTKIEGODOBRTGO
w Nowl,rvr 1996RoKU!

M,CK,

do znowelizowanej
tego p.awawę\ł'nątzspołdzielczego
I stycmja 1'995r.zagzęładziałaćSpołdzielnia w l994I- ustawyo Prawie Społdzielczym.Projekt zmian
''Księże
onaw wyriku w stafuciepo wielu poprawkachzostałuchwalo[y pfzez
Małe''.Po\łstała
ffiiio*a
i złożony'w celu zarejeoodziałuwsM (WrocławskięjSpółdzielniMieszka- Walne Zebranieprzedstawicieli
w
sądfie'
niowej)'Formalnąpodstawąbytuprarłnegobyładecyzja st'owania tych zmian,
sobie, żezasadniczezrniany
warto uświadomić
{adu z 29 listopada1994r. o wpisaniunaszejspółdzielni
w ostatnich
do reiestru.Warto wspomnieć,ze z inicjatyvy mieszkan- jakie dokonaĘ się w Prawie Społdzielczym
z pozoze.wałyzupełrue
ców naszegoosiedlaoraz innychosiedliw 199l I' została latach'a szczególnie\y l994r''
tzw' r€a]nego socjaliartu, wyrażającęgosię
podiętauchwałao podzialewsM' Niesletyprzezokes stałościami
Spółdżelni w całymsystęmieśrodkównadzoru nad działalnością
irzech ]ar nie możnabyłó zare';estrować
''KsiężeMałe'',poni€ w aż częśćczłonków WSM wszystkichspołdżelni,w tym talźespołdzielniMesfkanamieszkalie.w obawieo swojeinteresy. niowej.Prawo Spółdzielczewyraźniedzisia,jstanowi,
oczekujących
jej
jesI prywarnąułasnością
zaskarĄłouchwałęo podżaledo sądu wojewódzkiego' ze majątekSpóldzielni
pełn€ j samodzielnościplzez
spór zakończyłs!ędopiero lo częrwcal 994r.w drugiej członków- Uzyskanie
w ramachtak wielkiegoorganizmu'jakint
we Wrocławiu. Spółdzielnię
instancji\ł}rokiemSąduApelacy;nego
byłaWSM, w której budynkachmieszkałotyiu ludzi, ilu
który ostatęczni€ zatwierdziłuchwałęo podzialewsM'
jej w średnięj
nie pozwalałobyna pełną
mieście,
więlkości
Mająteknasze1spó|dzielni.a prec1zy;nie
ze stlony
tpt,\łu najej działalność
człoaków,stanowiąbudynki mięszkalne''stalego i realnąmożliwość
inicjat}ałie
naszy1 Dzięki
jej
przy ulicach
poszczególnychczłonów'
oraz dwa nowę bloki, położone
osiedla.,,
jeszcze
w 1990r)Siewierskieji Gogolińskiej.Do majątkunieluchomego ,nies'kancó*,i"'lontów Spółdzielni,
realoegowpł1rłuna to, w jaki
dochodzijeszczebudynekstarejkotłowniosiedlowejz mamydzisiajmożliwość
''Księże
przyległymdo niej budynkiem,gdzie w przeszłośclsposób będzie ózjałałalasza Spółdzielnia
funkcjew Radzie Nadzorczeji
sięprainia'łazniai klub'Poza aktywamirzeczo- Małe'''osoby pełniące
mieściła
rt1mi i pienięznymispółdzielnialasza odziedńczyła w zarządzie Spółdzielni,takżęz tęj IacJl,że często
sąnamznane,podlegająnaszejbezpośredniej
i osobiście
,proporcjach wierzytęlności
takżew odpo\łiedlrich
kontroli' od nas tylko zależy,kogo \łrybieEemyna
dtueiWSM.
w
Takżeod nassamyęhzależ,y
w początku l995i' walne zebranieprzedsta- naszychprzędstawicieli.
jakie będziemyponosić koszty
wicieli członków naszej spółdzięlniwybrałoRadę decydującejmierze'
gdy
naszychmieszkan.W tychprzypadkacl!,
Nadzorcząstanowjącąorgan kontroli i nadzoru nad eksploatacji
.'KsiężeMałe''' SpóŁ niektórzy członkowienie płacą czy opóźniająsię z
całejSpółdzielni
działalnością
pokr}nva;ą
ją na ze.'łną.lzzaftąd' płatnością
czynszów,inni solidnicz,łonkowie
i reprezentuje
kieruje
dzielnią
budynkówi te.enubędącego
tychorganówwynikajążPrawaSpółdziel. za dch koszryeksploatacji
Uprawnienia
w
czegoataz Statufu,będącegowewnętżnymplawem w zarządzienaszejspółdzielni.Podobnie s}tuacji
teręnówwokół
budynkóworaz zaśmięcania
Wiosną1995r'RadaNadzorcza,wykonu]ąc dęwastacji
soółdzielni'
przeprowadzrła- k o s z t yn a p r a wo r a z s p r z ą t a n izax l ę k s z a j ąo p l a - zalęceniazebraniaplzedstawicięli,
konkurs na stanowiskoPrezesaZarząóu Spó,łdzielni pobieraneod każdegoz nas co miesiąc. od naszęj
'
zalę4
o naszewspólnem|ęn|ę
oraf dbałosci
Księżelvlałe'''w wyniku któregoPrezesemZarządu i aktywności
w nim Ącia'
jednocześnie
Kierownikiem Spółdzielnizostałapani wyglądosiedlaorazjakość
I995r.zaTządI
Barbaraosińska-omęlan'We wrzęśniu
projekrzmianw stat..rRadaNadzorczaopracowały
zgodnie z obowiązkiemdostosowania opracotval: Marcin cieśliko\r'ski. c/onek Pjd'v Nadzorcz€]
cie Spó,łdzie1ni

Z historii:

zai]r1jfflydo starychzapisówz 1353 r' . Cf anschinMinusi CzanschinMajus'tj' KsięźeNIałei Księzewielkie'
nalężalyw średniowieczudo potężnego opactwa
na ołbinie'na klórego teręniewznosi
benedyktyńskiego
się obecniekościółŚw' Michała(u zbieguulic S. Wy.
wrócono
św.iatowej
szyńskiegoi B' Pnrsa)'Po I1\,vojnię
do tradycyjnycłlnazw' Mamy więc KsiężeMałe i Księże
Wielkie (początkowoteż naszeosiedie nazywano

ciązynem)'

f

z.D.

Rozmowaz:
Pani Barbara Osińska-Omelan'jest nowąprezeską
Małe'.'
S'M. ''Księże

ul. TmÓglj6ką

ib1o:Just'@ c'' L995

Rozmowaz:

. Cfl ,łąh1]o
się pfezesuje?
- Dla mnie to debiutrł kierowaniuzespołempracowników i w zuządzmiu zasobamimieszkaniowymi'
Łat\ło?. Raczejnie, ale.'.ciekawie.
- Jąkie 5q fułwiększeprobleny ,'KM,, ?
- Ploces wydzielaniasię naszej spółdzielniz WSM
jeszcze nie zostałzakończony, jeszcze trwa i spIalły
podziałowelalez4 do najistotnięjszych'
Druga waŹnarzecz - spółdzielniadziałana wlasny
rachunek,bez dotacji i dla wspólnego powodzenia
istotnejest te.minoweopłacanietał' czynszu(opła|y
eksploatacyjnej)'
Zaleg),ości
z tego tj/tufuuszczuplają
dochodyz wynajmowanychlokali na sklepy i usługi,
oglaniczająnaszęmożliwości'
. Czy sąjąkieś,ążne sPt,w!' które zosta,I,już
Zął!1^łione?

. Tak.Zosta,ł
załatwionywyrokiemsąduproblembuĄnku
który przynalezącwcześniej
Pan Zbigniew Koncewicz,mgr ekonomii,jestprzewo- w Siechnicach,
do osiedla
.'KNI,.obciąfałnas finansowo'Zorganizowartyzostał
Rady
Nadzorcfęj
'
Na
Księfu
N{a,łym
mieszka
dnicząc1'rn
od kwiętnia1951roku'
dział księgowości,
tak istotny dla samodzielnej
- Pr.yczy|]it się Pd|1 1|,clhtie,
jako potxysłodcn,ca,do spółdzielni:zespółtrzyosobowyz głównąksięgową
addzieJeniąsię K'ię:a Mąlega od ,l/sM i doprovdd:ił paniąIreną Bartnik na czele' Kończymy wdrafanie
programukomputerowegoCzynsze".auromatycrnle
Pą do reąli..lcji tegopomy,}słu'
- Chciałbymod razu powiedzieć,żeto nie byłemtylko na1iczającego
odsetki od nieteiminowownoszonych
ja i dodać co najmniejdwie osobJ' pana Andrzeja ofat ekploatacfnych' Jęsteśmy
tężna półmetkulemonfu
jest w niezbędnym
Markowskiegoi panaJanawnęka. Gdy ukazałasięw siedzibySpółdzieini'Wykon1,rvany
oddzieleniasię, przypa- zakesie;polatachzaniedbania
1990r.ustawao możliwości
naiezał
sięobsfugiwanym
poszedłem
pracownikom'
na
WalneZebranie
mieszkańtochę,
tu
Spółdżelcom
i
Przebiegaonpod
okem
v.owo
a.chitektki\łnętż,robiącejto dla nas
ców osiedlai po*iedfiałem'żęmamytakąmoż1iwość.profesjionalnej
tak by za jak najmniejsze
pieniądzebyłjak
Poparłmniepan Wnęk i panMarkowski.Ja natomiast, spo,łecznię,
jużjakoczłonekRadyosiedlą zrobiłempierwsząanalizę najlepszyefeĘ a zanimrozpoczęłamtu pracęzakończono
ekonomicznąNa podstawiete,]analizyprzeprowadzone juz adaptację
dużejsaliw pomieszczeniach
administacji'
!ęfęręndum'
Byłto
konięcroku
pełni
zostało
1990.
obradu;ew niej i
dyzuryRada Nadzorcza'Rada
- Jdkie Pdn vidzi phtsy tej decy:ji jltz t dtliu osiedia,spotykająsię emeryci,Pomieszczenieto jesi
ptzezĄaczonena wszelką działalność
d.isiejszlm, po rohr sąh|odzielności?
i potrfeby
- Pofiłie.dzasię to, co byłomołwacją. niezależność'mieszkańców''KM''.Zapravamydo korzystania
f nięgo
Innę były intelesyWSM, a inne naszegoosiedla' - Jdke Sąnąjbliższepląny?
Podelnowanienszelkichdecyzjrodbpvasie terazna - Najpilniejsząsprawąjest spra\,vozdanie
finansowęz
gdzie
ludzie
sąnajlepiej
zorientowani.
pierwszego
miejscu,
Sprawy 1995r' z
roku samodzie1nej
dzia,łalności
finansowe. przede wszystkim wpły'vyza lokale naszejspółdzielni,a takŹeplany gospodarczena rok
..Planujemy,,
usbgowe)idąjuzdo kasynaszego bieźąry.
uątkolve (handlowe,
tezjak najszybsze
rozstaniezWSM
i problemamipodziałorł1mi'
publikacje
osiedla,a nie do kasyWSM.
Jak świadczą
- Co by Pan rad:il nant, mieszkaticom,b,jdk tldjlepiej prasowe,dzieli nasjeszcze od ostatecznegowyodrę\Nykofzys
tać tę ie:ą/e.ność?
bnieniakika istomychspraw'm'in' roziiczenieked}tów
. Byśmysię poczuli tu współwłaścicielami
isami związanych
z nowyrnibudynkami'
decydowalio naszychsprawach.
M.CK

Jestnas2200mieszkańcówi zajmujemy800mievkan' Zuząd SM' ''KsiężeMałe''przyjmiedo pracy
W starychblokach,przy ul. Opolskiej,Katowickieji w charaliterzegospodany domóvł,rięi!cT,,7-rL
. Chorzowskiej,mieszka1880osób w 77l mieszkaniach' lub kobiety.Zgłoszeniaprzyjmujemyw brurze
na37.083m2,w 8 budynkach. przy ul. Tamogórskiej l '
I 14klatkachschodowych,
W nowychblokach,przyul. Siewierskieji Gogolinskiej
1l klatkach ZarządS.M. .'KsięzeMałe''podejmiewspoł.mieszka318 osób w l09 mieszkaniach,
placę f zakłademstolarskimw celu wykonana6.761m2,w 2 budynkach.
schodowych,
Na 1 mieszkańcaw}padawięcokoło20,5m2w starych nia prac remontowychel€mentów stolarskich
21 m2 w nowychblokach.
blokachi po$ryżej
w budynkachSpołdaelni.Zg|oszeniaprĄ.
jednym
mieszkaniu
zyje
sobie
śrędnio
\ł
starych
W
mujemyw biurzeprzyul' Tarnogórskiejl.
blokach2,4osoby,a w nowychblokach2,9.
to bardzokomfortowoI
cieszmysię,statystycanie
DyżuryRady Nadzorczęj:każdyczwartek od
godz. 16.00do godz. 17.00przy ul.
Tamogórskiej1,pok' nrl.

Wstąpdo nas.EmeryciIdyżury
Niebąd:żsam'
w kazdąśrodę
od godz.10.00do godz. 12.00
przyul. Tamogórskiej1,pok. ffl-

na mie,jscu.
Wreszcielecznicad|a Zł'^eŻąI
Dwaj lekarze, pracownicy Klinik Wydziafu
AkademiiRolniczej we
Weterynaryjnego
Wrocławiu' otworzyli lecznicę dla zw|ętząt
''Panaceum'''Przed pofudniempracująna
uczeini,a po pofudniu,od godr. 16.30 do
20.00od poniedziałL.u
do piątkui od 10,00
B ęd4leczyćnaszepsy,koty
do 14'00w soboty,
i innemałezwierz4tka'Lecznicamieścisręz
tyłu budynku Administracjiptzy u\.
aa u|' Kłloqi.Uej Ml lobie ul{i słUpog|oymjoĘ')

l\

ikomu 'o pŹ*2łndflÓ'

Tamogórskiej
1.
Telęfon:
3416418' Zaprcszamy.

tu

K

Srzrowni Panstwo.
gazet-v,
prosić$s4'stkichmiesżGńów
w zivi4zkuz utaz.niemsiępier.t\szego
\lldaniaosiedlowej
chcielibyśmy
p},tŹJDa:
osiedlao odpowiedzenie
na naśępujace
l ' cry uważaPani(Pan)'zetegotJpupismojestnarn,miesfkancom,
potżebne?
2' c4 w pt4sz}ości
byłabyPani ( Pan)chętna(chęhy)wspieraćt.kie osiedlowepismo?(np'fnansowolub
3. o c4m miałabypisaćwg Pani (Pana)osiedlowagazeta?(spra$yczyŚości,befpieczeńsnva'
finansóE
lok'ln)chak}Ą\'nośc'
it )
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Bardzo prosimy o 1ł}pelnienieniniejszej ankiety i wrzuceniejej do no$o powieszonejskz}l)ki tuż obok
1vejścia
do administmcji osiedla,przy ul. Tarnogólskiej 1' a chętnychdo jakiejkolwiek pomocy w placy nad
gafeą plosimy o wpisalie swojęgonafwiska, telefonui adIesuw colu Mwiąfania kontakh]'
z góry dziel.ujemy'
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