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I otodruginurnerGafety' wyk]u'ł m}. bo może
nie jest aż tak żIe.
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chocjaf spróbo\,talbyprzygotot\ jeden
a.
/uo owa &lsitępnenumerv'
wszyśkim,korą', wżęli udziatwankieoe. serdecz e dfięf,.uję'Dzlękuię
ta*fe
za llsty. które będądostarcvałytómatÓw
oo oysk:usJina naszychlamachi
w\Ą\,Ta
!]e]Ęrp]iwie wpllv najej treśc,
fórme
l sllęmdaał}nvźtĄa
Mi chal ina C ieś!i kowŚka.Kul, a|ych]

by1obyógraniczyć. \l}fzucając śmieci
w staranni€ fawiąfanychwolkacĘ o co
s€rdecmie do Mieszkańów apeluję'A
o segremożeto juz czas na pomyślcnie
gacjiśmioci?
Pa1i Barbary osińskiej-omelan,
prefeskinaszejspóldzielni' w pierwszy Zarząd Dróg i Komunikacjizobowiązał
dziai astronomicztejwiosny- 20 marca. się do ujęciaw planachrobót na ten rok
oczysfczeniadwóchdolów odwadliająC4 wruz z viosną na Księf! Mal,m
cych. Niestety, na wiele rzeczy mamy
będzieczyścieji łądniej?
$pl)M, ograniczony.bo sąon€ poza aNu p"*oo' Już zniknęłyz murów s4m uarzĄdem.Nie naszym telenen
bud}r*ów stareprzewodytelefonicane. jest skwereku zbieguul. Opolskieji
Planujemy$ymianę miszczonychtabtc Katowickiej, zwany, zgodnieniestetyz
przy pocfcie i aptece. j egofunkcją ',płackim''' Jestto teżwłaogłoszenio\łych
Do wloclawskiego Przedsiębiorstwa snośćZDiK. skutkiem naszych fabieoczysf czania\łystą)iliśmyo przest.fe. gów jest piseńnę zobowiązaniedo
ganie warunków umowy . $ymianę konsenvacji2najdującejsię tarn ż€teni
uprzątaniaśmieci.
us*odfonph po.jemnikóv na śmieci, i do cotygodrriowego
co zgłaszamy,a nie fawszejest realifo- cfekaJny na odpowiedź\ł spmwio noŃane' Problememjest obowiązekmycia wej wiaty przystaŃowej i upolządko.
'
i de4mlekcji pojemników obciążjący wania okolic pętli tram\Yajowej
c4 Ii Planujemynap.awęi malowaniełar\€k
uĄ,'tkormika,a nie ich wIaściciela'
WPO. Obecnie nie mamy takiej mozli- o.az zakończenieremontupiasko\łTlic.
$ości,ale uciąfliwośćproblemumoana wykluwa się też'z udziałemfacho.

Pytaniedo:

wów, koncepcjakolorysrycaa osiedlą
L1óra będfic $prowadzanajuź przy
Mjblibzych malowaniach.
są teżpewne flrndusze remontowena
naprawęt'tków zewnętaych i remont
około 15 klatek schodowychbędących
w najgors4m stanie'Wiem, z€ potrueby
są alacmie większe i dlategojesteśmy
ot\ł?rcina wszelkie inicjatyły samych
mieszkanców Np' jeślimiesz|crlcy ze.
chcieliby dofinansowaćremont czy
malorvanielub fachowo wykonać pepmce'jak naprawęŚolarki, opala.
\ł11e
nie starejfarby itp.' wtedymogąlicąvć
na nasząpomoc i rvspołudział'
Będfie czyścieji ładniej,ale dzisiaj trudno o opt},mizn . toniemy w błocie'
PŹed namizadaniena paręla| napnwa
istniejącychi ułofunienowych chodni.
ków, uporządko\łanie
opasek'czyli tych
wąskich chodników ułożonychbezpo.
srednio wokołbtrdynkóŃ. odpro\
_'v
dzerue\vodyopadoweJltp' - L^cąnamy
od wiosny.
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Na szczęściedookola jes.twielę zięlo.
nej pźeŚrzeni. po klórej pieski mogą
swobodniehasac Mamy nadfieję,ze nie
obraŹąsię na nas za |en apel'
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iozliczenienadpłaty
za c€nta|ne ogrze.
wanieza 1995r' Nadpłatata powstala Nalezynadmienić,
zeoplaryz t't. eksploatacji,
w}'nosząc€0'88zł/1m2
dla starych
ponięsione zasobówi 0'83ż/1m2dla nowychzasobów(róźnica5 g|osz,ypowstała
w w}nikutego'żEfaktycanie
wr^'yniku
kosztyc'o' za 1995r. byłyniższeod nizszegoodpisuo tę kwotęna remontydla nowychzasobów,co jeśaozumia.łe),
k\Yotpobranychod,mies*ańców wg naleządo n a j n i żŚ z y c h wewroclawiu.
\łstępnie
uslalonychstaw€k za 1m2'
wg danychUrzęduMiejskiego średnie
kosfty utrz}hania (eksploatacji)w
z tegot}tufuwyniosły:
Nadpłaty
bud}mkach
komuna]nych
\ł}noszą1,25żllm2'
!
wielkie,a takżeBierduany,
BroZ historii: KsiężE
chów, Gaj, Mokry Dwór opatowic€,

Ze śarych
ksiągwierny,żew xvt wi€ku
wsie: KsieżEMale i
Dodwlocławskie

Ra&łanice,Trestnoi innonalezałydo
paraIiisw Maurycćgo(przyul. Tmu.
gutta)'zapis f 1517r. mówi,iżparafia
ta miala specjalnyfunduszna polskie.
kazaniaPod koniecXIX wielu katolicyze wsi
KsięzeMale zacfęIistaraniao budowę
gdyżkościólŚw Maurycego
świąt}tli,
jużniewystarczał
i byłDadtooddalony'
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Nie uztskali oni jednakzezwoleniaod
ówczęsDych
\łładzpruskich.w l90l r'
ustanowionofilia|ny ośrodek
kościola
pobliskim
sw. Maurycęgo
w
Brochowie,
a w I 905r. osadzono
tamduchownego.
Dopierow 1906r udałosię siostrom
zakonn}mzbudowaćdom na Księfu
Matym(dzisiejsza
plebania)
z kaplicą(w
obęcnej
salceparafialnej)...

z.D

Pąnsfu)o
Ianina i Wadysław Łoskollie
mieszkająnaKsięŻ|Mał,n 48 lat isą
nąjsta|szymi s tażemmieszkańcami
n(lszego osiedla, jakich dotychczas
udałomi się odszukać.

Wprowadfiliśmysię tutaj 3
ńarca 1948 I', w piękny, słonecany
kątem
dzień.Począt*o.lvomieszkaliśmy
u mojegobrataw Leśnicy,ale odległośó
od miastabyłazb}t duza' więc przenieśliśmy
się do rodziny żonyna sępolno.
Na Księiu zaproponowanonam miegkanie przy ul. chożo\ł.skiejlub Katowickiej. Wybralisrny to przy Katowickiej. Biuro spoldzielni anajdowałosię
w miejscu obecnejpoczty. Ulice ChoŹowska i opolska byłyjużzamieszkałe,
a na u|' Katowickiej' gdzieśna \łysokościnumeru20, 22, s1ałwysoki parkan,
fa którym' w drugiej częściosicdla'
skosfalowani byli Źołniflze sowieccy'
Napżeciwko nas blok z nieparzystyni
Tak vfElądali hnina i WaĄslaw Loskowie'
numelami,od 1 do 25, jeszcze nie był
8dy a)ieszłali na K$ężu
wxremontowany'Mieszłali tam licai
',dicy lokatorzy'', główniepfzybyszgz ogrzcwanie.dlatego*idać byłow}procentralnejPolski, często Niemcy. w \ładfanena ze$'nątrzrury od pięcykóq
budynku t)m nie dzialało centnlne którc sluryły,do grzarliai gotowania'
.

NIEwESoŁo

zajrzĄ|arndo pokoju nr l' w
bud}1ltunaszejAdministracji,by dowiedziećsię o działalności
Koła nr 3
Zrviązl..uEmer'tów i Rencistów przy
s, M. Księi Małei co siędfieje w czasie
środo\łychdyżu.ów. zastałam panią
PelagięBarańską- skaxbniczkę,i pana policja'czas mła,policjasięnielvpro.
CzeslawaZyzaka - prezEsa.
wadza,a mysiedzibęstraciliśmy'
Te{az

U BMERYTOW

Co Państu)otll lobicie' po co tendyż\r?
Zbieramyskladkicżonkowskiei do kasy
porzebowęj.
Kas.l pogrzebowa,brrmi to dośćhakabrlcznie.
związkowi Kasy Pogrzebowejplaci się
w razie śrnierci
składkę'
cźonkazvłięku rodzina otrz'muje z\łIot wplaconej
kwoty wIaz z procęntami.
Cz! coś jeszcze tu robicie lub
Nie, nic' Przyjmujemy składki,po\łiadamiamy cżoŃów o o|ganizowanych
w}'cieczkach,ogłoszeniao nich umięszczamytężna tablicy. Kiedyś,w poprzednimloka,lu,mieliśmymiejsce' by
pogadać,tam gdfie ma byćtelaz
usiąść,

Wszystkie mieszkaniaw naszejbnmie
byłyzajęte'sasiadówmieliśmyńaych'
Dwaj młodzi kolejarze pracowali na
stacji w Brochowie,oplócz tegotrudnili
się chyba szabrem.Na dole,jeszcze od
wojny, mieszkala Niemka - Gertruda.
Była1vdowąpo policjancie,Ltory pocho.
wanyjeśna cmentażuprzy opolskiej'
Układy sąsiedzkie z nią były bardzo
poprawnę'A ną górze zadomowib się
studentkiz B)tomia i z nimi stosunki
już były bardzo serdecae'
Księze bardfo nam się podoByło
bało'
czysto,ciepto' zielono'z piękn),rni,du4,rni wierzbami. w naszlm
odczuciu było to najnowocześniej
sze,
najlepsfe osiedl€ W cał}mwroclawiu.
Miało centralneogrzervanie,własną
łamię, pralnię. Tramwaj dochodfił
\łt€dy tylko do parku i linię tramwajową
przedluŹyli paję lat }óaiej sarni mie.
szkańcyw ''cz}łriespołecm}m"
;
l\ to zamieszkalna Księfu Matym
wcześniejniż Państwo Łoskowie?
. Pionielów prosimy o kontaktna adres
redakcji,czyli o list wTzucoń-v
do naszej
skrzłrki pĘy wejściudo Adninistracji'

Ludzie sązlięchęceni...i ta bieda'
. Ale Ja yridzęczęsto,żeludzieprł)stąą
żcbyporczma1łiac' ąwet ia chodni.
kach i|lstają dośćdługo. więc chęć

Moźe, gdyby się sprawy lokalowe
polepszyły.
''
zarz4du nie mamy. cz|onkóu ub1!
mamypomieszczenie
prry ul' Tańo- braku]eorganizatoró\r' Tradycia spolejest
górskiej,alęfu źmnoi nieprz}tulnie. canikowska zostałaurwana, a kiedyś
Będzie cieplo,.wiem, żema być dodany istniałanaturaLoapotrzeba dzialania.
kaloryfer' a przestrzeń takjest duż.I,iż Nał€t jesfcze po wojnie.Np' my, mie.
szkańct sami budowaliśmypżęiluze.
naijet można tańcżyć. Me potańczynie linii tramwajorvęjfu, na Księztr'
libyście Państi|Jo?
MoŻe n,ięc na koniec znajdzie się coś
Nie. No, moze tak' Ale fu iejeŚmiło'
Macie jakieś po,nlsl, na spędza/}ie optymislycznego?
społeczeństwunaszemunie jest weso.
'.solidamość.'
blysnęła'
ale zgasła''.
centralnyzwiązek organizujew}'cie. loTo
aniechęca'
płaci
czki,
sięza nie grosze,mŹunyteż
A co by'łow poprzednim lokąlu czego
bilerydoteatru,głó\Ą'nie
dooperetki'
A t1lt!1j'na Księ.xL, cośsię dzieje?

Nię. wielu ernęł'tówma dżałkii ję
upiawia.sązajęci'

Mczego więc hie propohujecie?

Tarn b)'łparter' KaŹdemubyłopo dro.
dze, bylo cicho, spokojnie,przez okno
zaglądaliludzie... lokalizacja to ważna
tzEcz_

No tak. Znamyto osiedlei ludzi i nie
Rozlna{
nastawiarny
się na wielkądziała]ność.
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a Mchalina cieślikomka"Kulmat}cka

mi s'M, Księze Małedlatego, ze Księże
i dziękitemu
Małejest nasząwłasnością
mamy realny \łpływ na to. co tu się
miejscaredakcjazaśrzegasobiepra$o ewenfualnego dfieje, natomiastna całąresz|ę,która
z uwagina szczupłość
jest poza obrębemńaszej lvlasności,
publiko.tlanych
w niniejszejrubryce'
skracanialistó\łI
\łpłyv mamy już t}lko taki jat kazdy
imy mieszkaniecwrocławń' To trocĘ
mabyćteżurodąnaszejgazety,żebszie
taka całkowicielokalna i prowincjo.
na|na, z\\|aszpza, żejest wiele gazei
miejskich z olbrzllnim doświadczenrem
i 1'adycją i służąone wszystkim
pismo
calego
mieszkańcom
Wrocławia'nam z Iśięza
Powinno to być
Gazeta jest potrzebna.Pomysl
jej wydania trafia w rapotrzebo$anie osiedla, nie\łyłącmies.M. Poruszamy Malegoteż,Pomysłnarubrykę,,Pomóż
.i skorąvstajz pomocy''jeśalakomity i
się bowiem nie tylko po ulicy Katowimieszkalicówosiedla'
w piśmiepowirmo się poluszac Wszy. ' ckiej i Chopowskiej. Ulica Gliwicka j!ż' od teraz nasze łamy są szeloko
stkie spra$} w}'mienione\ł ankiecie' dotykablokórv,a ul. ŚwiątnicĘ masze- otwartedla wszystkich potrzebujących
rujemy do Przychodni Zdrowia. Rada i chcących pomóc' zapraszamy do
Proponuję róWnież $.łączyó lroblem
psow,chodzącychbez kagańców i smy- osiedla Księ'E korzyŚa z pomieszczeń korzystania z nich. "Kronika towac4. Dobrzg byłoby porozumiec się z Adninistracji wsM' sŹucane ograń- Iz!'ska'' - bardzo chętnie, z tym ze
Zakladern Oazyszczania Miasta w cu&ie problemówdo bloków spoldzielni redakcja może bazoivać tylko na
''łaska\ł}ch
grozi rychI}muwiądempisęmka'
donosach''cz'tehikótt., jako
' TawieŃpro\ładz€nia se$egacji śmieci
rzete|nie,
n5
ze
mało
w
ś{'i€
cie byłż'
Vzkło, żelazo, papier, tworzywa Pismo winno informouać
gorącoo sprawachal1uah'vchi dotycząsauczlellp.t.
pozwo|i
cych większejglupy mieszkanców.np' Panu zbig1iewowi Świądlowi batdzÓ
zjntegroUvłai^i, i:e Ga2Eta
waó mieszkańcówi \łYlobićw nich do4,lvianie dzieci w szkole.Koniocaa dfięhrjomy za obszemy list, w L1ór}m
.'Pomóżlub skorzystajz poruszasplalły ekologii i związalych z
poczucie wspólwłaścicielai odpo\łle- jest rubryka .
pomocy"I Prawdziwe dobrodziejslwo. nią konkrotnychprcblemÓw utrłmania
dfia]noŚci'
Lączę pozdrowienia' Proponowalab'vmró$ł!ieżzabawiać c4,stościi ota.fającejnaszieleni'wszyFfakciszek Majdołski mieszkańców prowadfoną ź:artoblilvie slkie Pana propozycje zostaly przeka',Kroniką towarzyską..z zycia osiedla.
zane dalej w kompetentnelęce, z t}łn
-Red: segregacja śmięcina Księ'ju to
powodzenią
żelłszystkoto, co tyczy ul. opolskiej z życzeniami
b,vłbypiękny i olbr4mi c}rrilizaciny
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