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widząc}ch wsz]'stkic tc działalia s]lŹą icdncll1u cclorvi' aby niewidonr1
nlógl samodzielnie ż!'ć i Zarobić na
swole LllrzYllltulle.
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znaczlic więocj'
Ufają. żc Zanieszczon'\' tu apc]
nie zostanrebęz ęcha Lączą \'vraz\
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\f
dzieĄ. wśIódllich okolo50%posia- tel.:(022)75-22-004,1ax:75-22-I05
da dodatko\lckal€ c t\\'ai tyn1sam)'m Podajcnr].konto zlotóWkoNc:
opickinred!'cznej Balk Rozwoiu EkspońI S,A' Ń War'
u'maga Szcfególncj
prolladzą sza\\ierlr:I 14010l0-00-439958-PLNi pedagogicznej.
Dodatkolvo
dziely.naktórcnieotrz\rlrrjąsubrt'or. CT-IRRO142
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pŹ\.sz]]'rol( w z$,iązkuz t].nrproslkocrejrodzinki
n\. o zg1aszanicsię znintereso\\ąll\Jch Tragedra
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Celenl
rel11ot1tlr
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]1copolllifu-oNanje
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zosta\Yilr !v śmictnik|lplz). Ul'
R\czaltoNe rozliczcniauody uderzaw Cogoliliskicj kotkęz trójką nlaluśkic!.
slabici \\l posazonc.niczcmoine. l- 2- ślcpvch.jcszczekoc]ątek' Pudclko f
osobo$'e gospodłIstwa dolllo\\'e. a kotkarnispostfzeglaw ziirny ranek I 6
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ljstopada dozorcz'!ni sprzilttjącc tel1
B O O ręjon' Ze\!ladomi]e o znalcziskLl
z
Adnlinistrację Plącząc).I1lpllde]kielll
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pIaco\!n]cySpóldziclrri'
Nasi lekarze \\'etenuofii z przychodni
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Tarnogórskicj obcjlfcli kotki, którc\ź
niestetv nic b!lJ' !\ dobrlm stonic.
Kocia manra. ch}'baLldcrzonacz!'|nŚ
h\,ardym$ p}szcfek, niala \\ielką
Iopiejącą ranę i rocno spuch|ięte.
zaropialeoko. Rena zostcla opatrzona
i kotce zaaplikowano art],biot!k.
Mio.jmt adzie]ę'żesię z tego\\ahźe
W odpolr'icdnin teŹ czasię kotka
fostallie \\'ystcl!ljzo\\ana'Dodać
polragel:l
trzeD:r-zc nasl \\:ereryfii1rzc
kotkorn bezplatnie.
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pclvności)czckają l1t kogoś'kio Jc
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Anny Witek.

Pani Anna Witek
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sen.oro'.rbauia.acy.h
dostępnym sięw tak twórozyi radosnysposób,
ond każdym
Byl
sloawkuprzestrzeni.
gęstytłumgości,który
MC-K

Micszka.ricvnaszegoosiedlaczęstosjQ
skarżą a naganne zachowanie m]o.
dyc1r1udzirv sąsiedzttl'ienaszlch donńN lub uciąż]iwvchi nieęstet!'czn}cb
pi,jaczków'Tc lenaty b]lt' \\iclok|ot.
nic potuszane.ZaNsze radziiamdavolrlć $,tak]clr s}'tllacjachna policj9,bo
t]lko to rr1clarva1o
się możli\qrnibcz.
piecarrm zachoNaniem.Cz\ skuteczn\'m ? Pc\lic nic, sko|o dz\\oniliśm\
lak Źadko.
Cz1 cośsic arricrriiol

T'ĄKL
RadaNliasiapoivolala
w Sukieruioach
CeDtr m Kicro\\enja'któle Stano\j 20
st|ażnikó\r.Ic\liro\vrch pod.jednrrl
nunrcrcnr|clc|onu alarmorvego 98ó'
st|aŹnic!'maią intcnrcnioNac Ń' sprx.
\\aci1porząd-ko\\1ch.
parko\'ada po.
jazdórr. zaklócanirr ładu.spożr,rralliu
alkoholu itp.
Jcśli zno(,u na la$.ce pod naszr,rrrdo.
nlcm rousiądziesię\\'jeczo|em
Zblt g]o
śrramlodzięż]rrbzobaczlnl).. żc zno.
\ru pijacrck nicoblczajnje sika nan w
krzaczki lub. nie daj Boże,\\.brłrtręto lap kocban}'sąsicdzicZatele|on.\1.
stukal 98ó, a dzie]nistreżnjcY-re{'iro.
\i zlaNią siętak sf\.bkojak l]lko moz.
]i\!ę.moŹena$'etsf\'bcicl niżnrYślisZ.
- i z.obią porządck]

986 - telefol.int"Iwę1lcJłn}.
- korzystajmyz teJ specjalnej
dla naslnoiliwoŚci.
A s\rolądlogąbatdzojcsteśllri'
cieka.
rr'ijak rr' prakt1'ce
lr1glądapo\\azsza
ofertaRad\.Mic.]skicjChętrrieunric.
ścin1relacjerrrieszkańcóv.
którą skorzvstaliz telefonu986.
Anna ,yi|cknd |le s\|oichprąc' \Nrze,\ień
2()()lr.
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i okolice''
{$,'Księże

Na Księal Małymukazałsię pienvszy
(wlześniowy)numer nowoj gazety
K'IĘŻE i )KaLICE' Gazetc|Lol.'al
r{7.wyclawanejprzez Towarzystwo
Ziemi Księskiej'Cieszyrry sięt1rrrbardfo' bo to znak. żęzo€anizowana ak.
t],.['lość
lokalnejspolecznosci rośnię'
Nowa gazetaobejmujerejoDcalego
osied1aKsięże,w tyn i nasząSpó1dzie]nię'Gazetajestfom]atuA3 i nuner pienvszy zawicra 8 stron. Tleści
ańykulów tycfą przede wszystkirrr
spraw lokabych' ale znalazl-vsię tam
Ió(' eżporadymedyczne.streszczesWrdciłalkohol
nia filmów i inne.3ak.,opowieść
nię.
na Lll.Chorzowską
zrykla".
prfł ul ChorzowskĘ osobiście.
sklep spoŹ}'$,czy
mamty]kojcdIąmałąuwaprzeź\'ł
małyremolrti wraz z nim po- gę:żadenz art'vk.ułów
1(Jięż!1
i okolic
wstałostoiskoolonopolowe'Sklep na nrezostalpodpisanyimienien i naz$durodzieniezyskał(szkoda|),
ale za to skiem,Die umicszcfonoteżżadnęgo
.i\'nim stoiskorrronopo1orve'naflviskłw stopce
powstało
redakcyjne.j
' To cĘNicktóży mieszka|icy,z,l,'|e*zczact, ba nie śreilrriolvięczna
arri
''skromność,,
L:tórz-vbyli śrviadkanri
niestosownych obawaprzedpodpisaniem
siępodwła.
obyczajów alkolrololvejklienteli ze snvm tekstemlW upublicznianiu
sklepu',Ana''' są zaniepokojeni'
Po- wszelkichtreściu1'dajesię ważnonie
dobnorrięsluszrrię'
Zostalouzgodlrio- wrKOCOlesrnJprscnr.
rtc I Kt u to cnc międzySpóldzieluią(wlaścicielenlpisał.Powodemlest nrc tylko zwykla,
lokal!' a prowadząc]'misklep, że rv iudzkaciekawość,
ale tvzglądna rvia'
asodynencie*!'robówalkoholo\rych Ą'godnośó
tekstu.fwlaszcza Edytycz!
nie będzictaniegowina, kórcgo efekt on np. zdrorl,ia.
iadużyciabyłtak uciązliwy.W srunie Ta.ltczy siak - lvitarrrynolly tiesięcznie ty1ęsamasort'ncnt j est$,a]żny,
co nik' nrającnadzieję,żebędziedobrfe
sku&ijego\\prowadzęnia,
Nic będzie. sł żyłmięszkalicom
naszegoosiedla'
pijaczków pod sklepem- nie będzie
M chąl iha Ci eśl ikowsl.a.Ku b1atycka
plob]ęmu.Pożyjemy. zobaczylry'
MC-K
dla pań

$)Aerobik

|$|Ęokpod dachemdwóch serc Za.jęciaaerobikudla paó odb1wająsię

1l listopadau, salceparafialnejprzy w SzkoleTerapeuiycaejprzyul. Byul' slviątDickiej
odbyłysięplezęntacje tomskioj\łęwtolki i czwartki o godz'
dzieciskupiorrych
wokólpamfiiMatki 1 80 0 i 1 9 . 0 0 .
Bożejwspomoźenia
wiernlclr'
Dziecinajpient,zgrabrrie
odcgrały
dydaktyca), dramacik tycząc!' głó$aie
listolii fakonu Zgromadzęnia,
którc
parafii.
fadomowilosię!v nasfei
Późnięlbylpop]spiątkigitarzystówi chófu bardzo grzcczie w'vglądających
dzięwczvnęk'
Prozcntacjc niQdry irnvmi niaLyztLzadalic pokafać,żcsa1katętoi Źycilrlni
źe$, przvszlości
możezrobićjeszcze
lvięceJd1aokolicznychnrięszkancó$,:
Obiekt tcn niestei)'\\')-magaremontu:
pieniędzy''
a rcnontocfy\,viście

MC-K

''Złoty,,parr
srebmik
ffi

PoiecamgorącousługiPracolvni
srcbmiczej,kóra ma sB'ojąsiedzibę
przy ul. Chorzowskiej.Pienvszyraz
tam zajżałam,
gdy zęnvałsię srebny
łańcuszekmojejcorki' Pannaprau,ilzapięciełaticuszka
na poczekaniu] nie
chcia.Iprzyjąćza to żadnyolr
pierriędzy
Gdy rvybrałarrrsię tam po raz drugi.
niałamjuż fe sobącale pudełeczko
lńcuszków, bransoletek,pierścionlów
- wszysiko do naprawyi czyszczenia.
Zebralosiętegosporo.bo zbierane]atani, a często,jest
łat\,viej
kupićcośDou,ego niż kłopotaćsię naprawienicm
starego' Pe\\,niegd}óv rliebliskośc
pracownileźaMv tę precjoza$' pudell(1l
do dzisiaj ZajrzalarnwiQcpo raz d gi do pana z1otnikai zosta.$iłarnnru
.
pudeleczko zystkob\ lo q..
n)olepcLre
_Ws
goro\\enadrugLclzLcn
Zapttcttam
bJr
dzo nicwieleI okazyjnickupilamza
grcsześliczną
Srebmąblfurso]etkę
\\r
ceniesrcbmegozlomu.
Hej. hc.j.ludzie - lvartoskorzystacz
tJah atrakc}jn}chushlg. które są tak
bliskol
MC,K

dla dzieci
/(LZimowisko

Rada osiedla organizujew czasięt.eńi
( 10dni)od 8 do 17lutego
z1n1o\\ych
zimo\\,isko
dladziecire szkolypodstaNo\\ęj' KosŹ uczestnictlvalr']'nosi380
zl. ale pm.t\,dopodobnie
będzienizszy.
gd}z oBanizltożv ca]] czasposzrJrują
sponsolów (część
pieniędzvjuż 'jest
obiecanaz Urzędu Miasta)' Zapisy cĘhryclr będąprzy,jmorvane
po no\1m \?.
Iokui\ scli konferenc}jnei
Spółdzie]n]
podcuas dyfurówRo. ł' rvkazdypiątekodgodr 17.00do 18.00
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Bdrb(1ra Kruwczyk

Co stvchaó
w Raidzie
Osiedla

,5

od kwiętniaRada osiedla lll
Dbajmy o naszązieleńna osiedlu wio]enaszychdrzew,natoniast \łf€ikadenc]irozpocfęlaslvojąpracę od
zalatwianianiedokończonychspraw,a Nikogo jużnie trzebaprzekonFvać'że nęlykrzeuy obecnieZarządspóldzieIj€ s t bardzokoŹystna ni powa]Żnie
plzede \rszystkim.jak już infbrmowa- zieleńw mieście
faiął się urządzaniemteliśm}'.
od dokunentacjii zezrvolerriarra d1amieszkalicó\\lNie trzebatu \\f'ja- relńW zielon}ah'l1órc zacząłod nasarczpoczęcie *ykonyl,ania inwestycji fuiać jej poz}t\.wnęgowpl1'llu na or. dzaniakrzewówNasadzania
będąsys(kosz|3 350000zl) dIaosiedlaKsięŹe garizm czło*ickl i najegosanopoczu- tematycznic kortvnuowane \\, latach
Małe' Jest gotowyprojek instalacji cie.Na szczęście
tylkonieliczniczłon- następn}.chTrzebazdaćsobiesprarr,ę
kowie
nasze.j
przeciwbulzowcj'ale do tęgotrfeba
Spóldziclnisą nieprzy- z tega, iż,le roboq'są kosŹo$ne.a
jcst droszkółkarski
byłoprzekonać
RadęMiejską.Rozpo- clrylni rosnącymna naszymosicdlll ró$,nieżmateriał
częliśm'v
oddośó
intens}r'Iychstarń. drzewomi którym pŹeszkadza kazda gi' Naszvm oborviązkiem'obowiąz.
jest systę- do- gałązka'
Wielbicielepsórvw dalszynr kiemczłoŃóq. Spóldzięlni.
co zostało
uwiecfnioncsrrkcesęm
potwicrdzelięlla piśmie,
staliś1ry
żein' ciągufanic iająnaszetrart'rrikix, WC matycar dbarieo starei nowenasaTentemalnic- dzenia.sko|o obecnicZarząd spólR'estycjasię rozpocznicw 2002rolal, dla swoichmilusińskich'
jcj
wątpli\rie
\\'ylaga
sia]ego
onrawiania dzielni nie Źądaod nas \\'kładllosobl
a całkorritc zakończenie
n1anastąstęjpracy w ulządzaniei konserwowapić\\'2003 PoĄ:jon},.
zobaczynYczy na łamaclrnaszejGazetki'
obietnice
sięspe]iią,Następne
sprawy Wracającdo zie]erri,trzeba z całąsta. nie zie]ęni,to ją chociaższanu]nryi
podkręślić,
siQ.jejdęwasto.!!aŹejest to \\'}. przeciwstawiajmy
os ied]ato staranicsięo światla
Llzbie- nowczością
gu ul ' Katowickieji opolskiej.rrporząd- n1k pracy pracowników b' wsM i triu.
ko\\'alic trójkąla plzy transfoflnatoże wolontaduszy'kóżv lvielelat temu oÓloszę sięz pelnynufnaliemdopra.
percnudo wsiada. sadzili te piękniedziśrosnącedrzelva' cy naszegoZąrządu s.lri lv odnawia.
onz pod\!'ższenic
nia przY pętli tranNajolvej' To byloby Z pracorvnikówSpóldzielni lalezy niu zie]enii ochronięprzed szkodrrjka\\,y1ienić'lazlviskop' Pnrsa(inrienia fii' zafząd przeprowadfiłjesiennv
na 2002rok.
oprysk środkamichemicznymizagro.
Powolanokomitetprzeciuporvodzio- n1epamiętlrn,ale chyba Józef), kóry
\vv. na którcgo czele staląl p' Jan b),łmotoremcalejtej akcji' ByĘ prc- żonvchdrzew i za to mu clru,a]a.UdoWnęk.p Palczervskiiz opatowap' zes WSM p. Marian Woliczinaupo- wodnils}vojąciężkąpracą żeni]i)t],1Gęsicki,Pano\licci plzeszli]użspc. lvazni]go. b! z ramieniaóivczesnego ko troszczysięo naszebudyŃi. utrzyZarząduWSM pron'adzilzadrzewie- manieiclr $, pehrejspralvności
techcjalneprzeszkolerie.
(byl nicalei. o plyrnoścfirrarrsorvą
naszegoosicdla
SpólNa spotkanje$ SP 99 w spra$,ieza- niei zakrzelvjenie
niezapomirra
rr Spóldzielni' dzie]ni,a]eló Yticż
o ziegospodarolvania
telenówKsiężaWiel- to dngr czynspolccany
naszekiego od u1.Sosnowieckicj
do granic Pienvs4rl bylopżedhlzcnielinii tram- ]eni'która stanowiupiększenie
go osiędla.a ponadtohvolzylvspa11ia.
do KsiężaMalęgo)'
mjastai toró\łko1ejorq,cfi
p12y3"1o .!va,jo!vej
Dobrzc
się
zlozyło,
spóldzie]niMieszkarriożc
w
osicdlu
\\y- ]ąwiz]'1ó\\rkę
spo|oosób' Niestetyzcblaniezostalo
(liściasty wej KsiężeMale'
miesza]1y
drzewostan
zdonrinorrarre
dyskrrsjąnienatcmat.bo stępuję
Zdzisłąl,/Bęsk
g]ólYnienad poszerzcnlenul' opol- i iglasty)' PoŃódź stuleciaprzeżylo
skicj. na co nic nozna b\'o uzyskać
źadnel
koŃrcuel infomlacji.gdl,żplat1Y\\.tei splawic są\,\.ażlę
tylko dokolijeszca br'. a o sporfądzelri|r
rrorr1ch
czc nic ma decyzji.Rada Osiedlan:r
sesjidnia7 listopadcpodję1adecyz,ję
o
$'_astlu)rcuilr
do Biura Roz\'oju Wroclarviao nieza vierdzanic
planuzagospodarolvaniaKsięża wjelk]ego do
monlentuprzedstawieniakonłretr'vch
planó\' przebudo\,l.J'
u] opo]skie]od
Anrrli Krajorrejdo granic\iłoclawia'
Przcl,odrricząq'
Rady osiedla
Rolesla\rLiniewic2
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p|eNsz\'cfńa ck miesiącaod godz. rzowskicj38.wsklepie"Wsz,v-stko
dla
16 00do 1700 prz\ u] Tarnogórskicjl ' domu,.przyjlĘe: nieodpłatnie
wpłaselekonferencyjna
ty na kontoSpółdzielni($,t}rnoplaty
. D),zuryRady osiedla:kazdypiątek fa mieszkanic)
' wplatydociera,ją
szyb.
o d g o d z 1 7 0 0 d o 1 8 . 0 0p r z y u l ko i niezalvodnie,
co sprawdzanvjllż
Tanogórskiejl, salakonferencfrra' 4 lata' Agencja prz}'jrnueteŹ Wpła|y
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czeków,
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986 \łięcej iż na pocfcie' Realizacja
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Trat€ t ltta 94.ofice|dyŹumy.tel :343 tokżę1000zl Zapraszarny:
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- tel.:340 41 43.
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od 1o'00do l6 30 i \\,kafdąsobotęod
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dzi€ l nicowy: p sakowski Moz11a [pu energiźL
te]efo. ZUs' PZU i i 1e
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sckrctalkapod numęrem
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Bog slaw Klimczak
Naplawabjzuterii-sprzedaż,
skup
Realizacj3indlłridua]nYch
z.unówieli
Naplawa opl a\Ye|(
okularów.
Ul. Chorzowske
38, tel.:34159 34

.Siedziba praco\\.iikóNsocja]nych
i
opieki spolecznejdla nieszkańcó\\,
naszegoosiedlamicścisię przy rrl'
R]'bnickicj. Godz. prz}'jęć:$torck
8 0 0 - 1 0 ' 0 0 .ś r o d a1 5 ' 0 0 - ] 70 0 .
. LccznicadlafwierzątPANACEUM
cz\,vartęk
piątek13 008'00-19.00'
czyl aJestod poniędzialku
do piątkLr
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w godz.od 1700 do 1900-w sobory
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od godf l0 00 do l]'00 Mieści
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W
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się
$,
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1ub \\'sąsiedzt\\.ic
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zadzlvoń:Pżemoc$.call'mkla,ju.'
tel
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a Warsztat samochodo\vyprzy ul
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\\'godz,10.00-]600
Tel.: ś\!ięte
34000 52,0601563 104.
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. Ruućpalenie.Ai[4}.tonio\łY
Punk|
KonsultacvjnyWvdzialu Zdrowia
Urzędu Mie]skiogoWroclarlia z
siedzibąl. oślodkuDiagnosiykji.
RehabilitacliKardiologicznej
przy ul
Nowowie.;skiej
64/66 zapraszaw
ponicdzjclki.
środ)'.
czwańki,od godf.
1 50 0d o 1 80 0 ,
tel : 32260 08- 321,3368. 3219272
. Bczplaf,lanauka
piersi.
samobadaria
Infornac]i udzielaGraŻ!.naFelcnc. te1'
17 25 - Przychodnia
kontakto\\')'342
prą'
lekarska
rrl Tarnogórskiejl
. opiekuJcszsięciężkochorylncz]onkiemrodziny?chceszponóc w opiecę
nad choryrni?Polskie Tolvarzystwo
opieki PaliatyNncjpży Dolnośląskim . Pracowniafotograticzlra
*1'konuje
Centrunonko]ogiiorganifujcbcfpla- ZDJĘCIANAPoRCELANIE
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10.00 15.00
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