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WspomnieniaRuth Thiessen
kw
Ęm numęlze Gazety
&ukujemy wspomnienia Ruth
Thiessęn, która mięszka.łana
Księ:żuMa|m pzed wojną
Spotkałamją zupetnieprą,padkowo pod moim blokięm ostatniej wiosny, gdy wraz z rcdzrną
odwiedzałapo latach miejsca
swojęgodzięcństwa.
ją wówczas o napisaPoprosiłanr

nie, specjalrriedla naszęJGazęty,
częgoś
o tamtyahczasach.
Tąaz marny niezrł,ykłąradość
opublikowarriajej wspomnień i
sięgnięciado jeszczegłębszejhistońi KsiężaMałego żtanasza,
poyr'oJerTrźr.
Wspomnieniaclrukujemy
na stuonach6. i 7.
MC-K
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PIWNICE

- czy|ikomórki lokatonkie
. osatfo tematą;zumyw mszęj

małejspołecaości
Tymrazemenrocjebudzą,,umo.
vływczfr,ja.,
- o t)'rnwszystkimi imych problemachpiwemynastr 2.i 3.

datkoweopłaq/),spadeklva ości nia między konórkamj' łatwedo
brak
lLń przestarvienia'
mieszkaniaprzy sprzcdazybez ko- demontażu
granic
mórki przynależncj,a takŻęzag@- jęs|pcwnegowyodrębnicnia
e
co dyskwalifik.uj
Źenieutratąkomórek'Postulo$ano pźynależnoścj,
W przyszło
zmiany do wy:|ożonegoplojcktll pienvszerozrviązanie.
uchwĄ w]Ąikającc z pfzytoczo- ścibędfieto moŹnazmienići ustakomóIekdo
rrych stwierdzeńonz koniecznoŚc [o$'ić pŹynalcżności
referendumw Spółdzielnina temat micszkań'Natomiastna co dzień,
jak i przy spŹcdaży mięszkania,
p1wn1c.
wnioski tc jako pozostają- istomejestto,żemieszkaniaposiaw poze stanemfak- dają zapleczagospodafcze
ce w sprzcczności
lokatorskich(piw.
ryczryn i praułlyl nie podlega1ą staci komóIek
uwzględnlerriu' Wnioskodawcy nic).
Nazwa: komórka lokaotrz'mali Ę wiadonośćna piśmie
wlaz z wyczeĘujap)'m r]zasadnię- torska (potoczniezwanapi$'nicą)
charakter
niem.oto na,jwaziejszc aĘumenty. rvskamjena gospodarczy
WNIOSKI
w bu'
położcnie
pomieszczeńa,
Z Projektem Uchwały Zad}Ą]ku'a nie pozanń. Piwnicazaq
PIWNICE
rządLrSpółdzielnlopncowanym w
zagłębion\.,
Przydziały,będase podsta- jest pomjęszczęniem
trybie ań. 43 ustawy o spółdzielponlzej
lerenu.
w
niach mieszkaniowYchzaznajo- wą nabycia praw do mieszkań
miłosię 170 osób, tj' około20 % SpółdzieJrri'nie obcjmująkomórek
UMowY UŹYCZENIA
lokatorskicb(piwnic), co noŻna
uprawnlonych.
Do dnia zawalcia umórv
teksfu w łatwo sprawdzić' Podobńe księgi
Uwagi do wyłożonego
uĘczenia w przedmiocie komóformie pisemnycb wystapień zło- wicczystezalożonedla mięszkań
'ok lokatońkich nię istniata żadna
iryło220 osób i tylę udzielono od- (rubryka dotycząca pom1eszczen
prawniepodstawakształjest pusta).Piwni- okreśiona
pŻynależnych
powiedzi.
były co prawda tująca uprawlienia mieszkańców
wnioski po tenninie ich ce w1,lvoł1łl'ane
do q.ch pomieszczerl.
sk.ladaniaztożyĘ22 osoby.9 wnio- w protokołachprzekazanialokalu
Unowa użyczeniajest dobl}m rofsków wpĘnęłood osób nieupraw- (protokółzdawczo odbiorczy)'
wiązanicm'gdy celemstlonjesturenionych (np. nada1zamiesfku;ą- gdzie wskazl'wano do uzp'r'ania
po- gulowanie stosunkuPramego bez
cych,leczbeztytułudo mieszkania częśćmajątku wspólnego:
zamiarrr osiąganiakorzyścifinanz racji wykonania darowiatY), a 3 mieszczeniez okcślonymr]ume(co odporviasię na podpi- ręm, alę jest to fabieg $}.lącznle so\q/chz tego Ą'tułu
osoby zdecydowa]ły
międzr'
rozliczeń
da charakterorvi
saniecudzymnazwiskiem- wnto- techniczny'nię tworzącyżadnego
Spół&ielni a Społdzi*członJ<iem
ski tc nie zostĄ rozpatrzone'Trzy prawado tegomie]sca
Możliwośó zmtan w rym nią z ryfufuuzywanialokali).
osoby uznałyza sarysfakcjonu.]ącc
zo]ęstLrmową
Gazecic względzieprz1niosłaustawao spół- Un]owaużyczcn1a
w poprzedniej
wyjaśnienia
dzielniach rnieszkaniolvych'zo- bot'iązaniową (obljgacyjnd' w
i wnioski wycofaĘ.
której stronyokeślaja.zakles wzaWszystkichodPowiedziudzielono bowiązujączarządyspółdzielnido
jenlnych zobowiązań,nr.irr.:użyz datą9 grudnia2005 I' (dataot decyzji w sprawieplzynależności,
zobowiązu(Spółdzielnia)
czaja3:y
warcia plotokofu Zalządu, w któ- czJ-lido uzasadnionegowyboru:
przedmiotll
j
przy- e siędo udostępnienia
pirt'licajako pomleŚzczen1e
rym wnjoskirczpahzono).
(tutaj: Pohvierdza stan
poruszanybył należnedo lokalu mieszkahego' umowy
Najczęściej
albo istniejący)a bjorący(lokator)- do
składową
twier. będącejego częścją
teDatkomóIeklokatorskich;
vspóJnej kożystania z niej zgodnie z przenie1uchomości
dzono' żezostałyzakupionewmf Z jako część
i ponoszenia
znaczenlem(rvażne)
i stanowiąoc'rywista'(takjak dotychczas).
mieszkaniami
utzymania.
PŹyjęliśmydrugieloz$'lą- kosztów
do lokalu'protestoprzynależność
wanoprzecirvuznaniuich za części zaDicjako nic tylko korzystnleJsze
W sprawie wniosków o
wspólne budynku' a takżeprzeciw (argumentyprzedstawiono$ Pona temat Piwnic: w
pirvnickomórkamiloka- przodnich Garetach), ale Przedc referendum
nazywaniu
uje zasada
zagloiefue wszystki]nkonieczne.Ze względtt spółdfie]niachobowiąf
torskimi. Powoł}'\]Vano
rozdzjeleniakompetencjipomięwzrosnl opłat micsięcznych (do- nanietnvałc'dreu'nianepŹep ieŹc-

Proj ekt
Uchwały

- ciągdalszy
dotyczący

własności
odrębnej

2
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dzy poszczególne ustarł'olvo ol'te- ll]oll)Ąl1'
ko idapaostrożność
spowodowało
śloneoĘany; żadeninn)-niżza1'7'aś,Zmiana powierzclmi(przeważnie pojawienicsięnowychosób ivśród
organ nie może podjąć dec}Źji w wzrost)Jest spotvodowana
ujaw- gospodarzy
domó\\.
sprawieprzynalci]ości.a tym bar- nleniem stanu faktycz1egoI wła..
Zarąd
dziej rcfcrcndum, instltucia nic- czenia do powierzchniużytkowej
przewidzianall' polza3lkupralvnym mieszkań 1oggiii ich przebudowy
spółdzic1nimieszkanio*1'ch.
na kuchniei łazieŃi.Bzedlemty]

rnne lnloffnacle

ko częśćporł'ierzchliloggii zali
ozanodo powięrzchnimięszkań.a
oPŁATY
Dobicga końca przebudoNastąpił],
zmiany w opła- powievchnic zaokrąglanodo peł- wa przvziemiasiedzibySpółdzic1tach za micszkania od I lutego nych 1n2-Rói]ice niędzy lokala- lli. Pou'stajewarsńatnaprawbiężąbr. Zmianyte wynikajązkalL.ulacji mi ieszkainymiusltuowanlmi w cych dla konserwatorówSpółdzie1rri
kosŹó\\działa]ności
spółdzielnilv pioniesąocz}Ąvistym
następstwem (całyzespółwjednymmiejscu).
]006 ., a co do zaŚad:7 ''Regula. hadycyjncgo
\\,ykonawstwa
(Ióżni- Na wprostwejścia
u$Ąlowancbęminu roz]iczaniakosztów gospo- ce w grubości
ściarr
i tynlrów)oraz dzie pomieszczęnicodprawdla godarki zasobamimieszkaniowl'mii rómych sposobów przebudortyi spodalą/ domólv pełniącolównież
ustalaniaopłalza użTYanic loka- lemontó\\'.
Akfualizacjapowierzch. funkcjęzapleczasocjalrrego
dla konli w SM KM", dostosowanego
do 11iuż}tkoŃych Wykona1,]a
na tych scnvatolówi gospodarrydomów To
pvystosowaęłżepisówustalvyo spółdziclniach samvch zasadach i zastosowana ilrugicpomieszczenie
nieszkaniowychi zatwierdzonego do $'szystkich micszkań łv tym nc będziedo obsługimicszkańców'
przez Radę Nadzorczą\'v'dniu 19 Śamym momencie:(od 1 lutęgo k&]m lfudnojest wspńać się na
styczniabr' Zmiany zostĄ omó- br')' znosi ewenfualne\ł'zajcmne piętra.obsfugę ułatwiwewnętzna
wione w dostarczonymwszystkin toszczenia filansowe członków linia tclefoniczra,siećkomputeroUzasadnieniu. Rcgulamin oraz SpółdzieJnii Spółdzielrriz tytułu wa. a takżedomofon.
szczegółorr'a
kalkulacja żaliczekna wzrostu]ub zmnięiszeniasię pobI.dostępne
sa.zaintcresowanyn
w wieŹchni'
Infonnujcrny, że realizacja
Ałnla]nainwentaryzacjaposzczc- uprawnień cz,łoŃów Spółdziehi
siedzibieSpółdziclni.
Osobna (nier dodatkowa) gólnych mieszkalijest nięzbędna do zaznajalrrialriasię z uchwałami
oplataza komórkęlokatorsĘ wy- d1auzyskaniazaświadczeń
o samo- organów Społdzielrri,protokotami
dzielnoścj
nika z Regulaminu' Brak związku
lokali' koniecznychdo obrad oĘanów spółdzie]ni,proto(prcpolcji) między powierzchrria.- przeniesienia
własności'
Tejroli nie kołamilushac.ji,rocn1.mi spmwolokaii mieszkalnych'szczegóinie może pehrić dokunentac,jaarchi- zdaniani finansowymi, umowarni
w starychzasobach(35-70 m2), walna ani sam wykaz powierzchni zawielan}mi pŻez spółduieLię z
do przeksŹał- osobarrritzęcimi następujena
. .l powieŹchniami uż}avanychko- mieszkaństosowany
L*lóIek (5-25n') uzasadniato wy. cęńcry Daliczeń.
wniosek złożony1n lol'estionariuodrębnienie.Dotychczas opłatyza
odnotowaliśmy
dużetrud- szu w seketariacie Spółdziclni na
część
wspó]n4budynkówwnoszo^ nościz dostarczeniemw ostatnich co najnrniej7 dni przed terminem
ja' Pżedmiotowadokuproporcjonalnic
no
do powierzchni dniachsĘ'czniawydrukówz nali- udostępnięn
mięszkania.
czeniamiopłatza mieszkania'uza- mentac.ja
jest w kMdy
udostępniana
sadnieńi umów użyczenia.
Gospo- l i 3 czwańek miesiącaw godzidarze
domów
nie
nrogli dostaćsię nach 14 - 17.OgraniczeniawymuPOWIERZCIINIA
na klatki schodowe,ajeżelizostali szająplzepisy
ustawyo ochroniedaMIESZICĄŃ
spraw
Innąze zmianjestwplowa- wpuszczoni!to mimo odgłosów nych osobowych(wyłączanie
potwicrdzających
obecność
lokato.
indyvidualnych)
i orazzapewnienie
dzenie aktualnych powierzchni
ułtkorłYch mieszkań w starych rów w mieszkaniach- nie otwięIa- czasu na opiniowanie wniosków
zasobachSpółdzielrri,zwery4ko- no dfzwi. Jest to możęręakcjana podwzględemplawnym'
wanych lv wyniku obmiarów roz- ponawianewezwaniado ostroŹnopoczętychw 2000 r' Akfualne po- ści przed grasując1mioszustami,
ta kosfowała:
wierzchnie zostĄ wptowadzone aie powściągliwość
do Projekru Uchw,alJ Zarząd! z byliśmyzmuszeni do wyekspe30 sierpnia2005 t', wyłożonego
i diowaniapocztą1ł'f'j
ątkowodużęj
ilości
mateńatów
Możę
tak daleudostępnionęgo
wszystkimuprawGAZETA sM..KstEŻE l\ŁA|E-' NR j2. 2no6

- opłatawo.lomicŹowa_ 1 zVwodo- mieszkań (dotyczy głównie starych
mieŹ uzasadnienię:
wodomieŹemu- zasobów)obowiązuje
od l'02.2006r.sząbyć co 60 micsięcy(5 lat) legalizo- naprawdę|
wanelub $Tmieniane.Koszi tej ushĘi Proszę porównaó ksiąŹeczkiopłatlub
\ł}.nosiokoło60 zł' wptat! z opłatzz
wodomierzegromadzoncna osobnlnr
koncie będą pokrywaly obsługęrych
wodomieży,
- opłataza komórĘ lokatorską (arq,L.t obok).
Poprzednio poalatekod l1iffucholno- Z przedstawionychdanych$Tnika, że
jest njższyniż pościi koszty ogólne zarząLania były obecnie'.cz},rrsz''
inaczej pf}?orządkowane loka]om przedmomieszkaln),m.
Przedstawione porówna ie doryczy
Koszty ogó]ne zalządzania,,siedzialy'' wyłączie slarych zasobów (nrieszka'
w stawcc cksploatacyjnej,a podatek nia o powierzchni53,9m2).
od nieruchomości w ogó]nejstawce W za]ęmości
od miesz-kania
będziemy
podatku przlpisanego do miesz,ltir.ria. płacićw 2006 r' nie$,ielewięcejlub
od l lutego2006rokupodatękod nie- nniej niżw foku 2005' w no$f/ch
ruchomościpżypisany jest: lokalom zasobach$. identycmy sposóbpolównies^alnyn, komóIkom ]okatorskim narlooDłatvwnosfoncDżeZlokatorc-q
i galażom.
'nle.z*uno po*'..".1,niSE,orn2i 7lY
Dla poróvmaniaprzedstawiamkoszry m2' ]ak popżcdnio pominięto opłaty
eksploatacjiw2005 i 2006r mieszkania fa wodęciepła.izinrną
o powierzchni53nt (po uaktualnieniu Z poró$tania wynika' że w nowych
powieżchi 53.9m2)zamiesfkałego zasobachmiesięcznie
będziesiępłacić
pzez 3 osoby.
26-3i zł mniej.W ciaguroku dajeto
w rozliczcnrunie ujętokosftów ziimej oszczędność
około300 zł dla domowody I Rozliczeniewg zlrzycia.Koszt \ł'ychbudzetów
] m3 wody : 4,9l Zł.
Myślę,
żejes|lo dobrawia{lon1ość'
Uakfua]nienie po$'ieżc1rni
Ewa Ma&onska

Nowe stawki
eksploataryjne!
w |ymroku częściowo
zmienił
się sposób loz]iczania kosŹów gospodarki zasobamimieszkaniowlmi.
Z punktu widzenia lokatora są to
Było dobże, to po co
',udziw11icnia,,'
zmiany?
^nrany te Zarz4d spc|Łdziehfma obowiązekuprorvaćlzići stosowaćzgodnie
Mieszka.
Z ustawąo SpołdzieJniach
niowych. Sposób rozliczania kosŹów
i ustalania stawek eksploatacyjnych
okcśla''Regulaminrozliczaniakosz|ów 8ospodarki zasobami mieszkaniow)Ąnii usta]aniaopłatua użrywanie
loka]iw SM KsiężeMałę''uchwalony
pŹez RadęNadzorczą zgodnieze sta
tutemSM.
Każdybud}.nekrozlicfanyjcst oddziclnie' PrzyjęrySposóbrculiczeniakosfów
powoduje,żejedne pozycjezniknęłyz
listy stanowiącej\'V}miarop.lab'eksp]oatacyjnej'a i1r11e
się na niej po.jawilyZniknęły:woda gospodarcza,energia
elektycru i antenyzbioiczePojawiłysię : opłatawodomierzowai
opłataza komórĘ lokatolską(piwnicę').

-.'"

|Ę11.'..;:*..;,

;r

a więc Społdzielrrianic na qnrrnie za- uzFvanie lokali.... " r.szys&ie koszly
rabia'ale.i\.s 5 jest napisane,Źelokatol muszą być roz1iczanert' miejscu ich
ponosikoszty zwiąfanez rnajątkiem powstawania. PŹyziemia budy*ów
wspóln}m (podatekod nieIuchomości (tj' konórli lokatorske czyli piwnice)
Dostaliśmy wszyscy j'umo. i koszly ogólne zarząilzania)w wyso- stanowiączęść
wspólnąbudynku.czyli
I
wę użryczenia''komórek lokatoKkich, kości0,15zym2 powicrzcbnikomórk' nas wszystkich lokatorów w nim za.
któm jak każdenowe rozwiq'zanie Nic nmp1zetosprz]ecalości
między $ l mieszkałycb.
Nie bójmy się' nic nie mo.Żnanobić z
wzbudziłatrochęniepokoju.
i $ 5 umowy.
W umowieniema tenninu tzn.jestbez- Zgodnie Z nowym ,,RęgulaminemIoZ- nasz}I]najątkięmbez naszejzgody'
terminowaczyli na czasnieokreślony. liczania kosztów gospodarkiZasobami
EyłaMarkawslra człanekKolhisji
(ś1 umotły) mieszkaniow}'mii ustalaniaopłatza
Użyczeniejest bezpłatnę
EkonomicznaRewi4inej

,,(Jmowa
uzvczenra"
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Po
Księżu Nlałym
krążąoszuści!
Po Księżx]Malym k@ą oszu- wianych pŹeslek i ,'rtygnnych'' od
ścii złodzieje'Wybiemjąosoby samot- niezranychlirm;
ne, szczególniew podeszłymwieku' Są - nic nie podpisujmyi nie pokazujmy
bardzo pomyslo{.i' Za wszelką cenę naszych dokumentów (dowodu oso
chcą się dostaćdo mieszkania.Podają bistego, odcinka emerytury)osobom
się najcfęściejza pracoMików społ- obclm;
dzie]ni.Pretekstemmożebyć kontro]a - de pozwalajmy nikomu obcemu
urządfeńgazo\łych,spraw.lzanielicz- .lzwonić z naszęgotelefonu, ani nie
ników lub twaldościwody, działania dfwońmy nigdzienajego prośbę
- nie należy \ł'ielzyć żadnym ,'okatelefonu,chęćnapiciasię wody.
Mimo ostrzeŹeńwyvieszonych na tab- zjom"r nikt nikomu nie daje nic za
darmo' to zawsze musi budfić naszą
'.\-l.;ach sąnastępneońary
Przyjmijmyza.sa{1ę:
ty]ko pm- czujność.
Na zachodzie jest populame
co\łnicy spółdzielni. których wszyscy aamy' ponieważdługopracująrv stowaŹyszanie się mieszkanców (bo
mogąbez nasze- nie nrajak dobryi uwaŹnysąsiad|!!'}'
Dzia1eTechnicm}Ąn,
go w€zwanie sprawdzaćdziałaniesieci kórzy decyduja.się dbaćna wzajemo
centalnego ogŹcwania, elektryca1ej, własnębęzpieczństo i mienie obsergazowej lub wodociągowej. KaŹdy wującswojemiesfkaniai intęrwęniując
konserwatorlub kontolel klórcgo nie gdy stysząlub widfą żedzieje się coś
pow.inienobudzićnaszą niepokojacegow najbliższymotoczc'
wzywaliśnry,
czujność.
Pracownicywodociągównie niu' UcZą się leżjak postępowaćgdy,
sprawdzajączy u nas1eciwodaz'kranu. stałysie ońarąatal.ulub sątegoświadnie musiwejść Kaml.
Pncownik,Jelefonów,'
do micszkaniażebysplawdzićczy nasz DobŻe ]est\łięcumówić się z najbliż'
telefbndfiała'Niestety ia|eżyptzyjaś- sĄ'mi sąsiadami'żc nawzajembędziezasadę,żekazdy kto nagle się nami in- cie się pilnowaći tcgoco się dziejew
tercsqjenie ma czystychintencji.
najbliższ)motoczeniui w razie czego
oszustom
działania:
wspieraćsię wzajenTrie'
JicułaBłiajmy
la*nie rvpuszczajmyobcych do domu i NIE DAJMY sĘ |
do mieszkania;
Redakcja
- nie pzyjmujmy żadnychnie Zama-

SŁoWAUZNANIA
wymżamsłowauznaniai podziękowań za pilne i pelnepoświęcenia
od.
śnieżanie
i orlladzanieul' Chożo\łskie.jna jej najłuźszym
odcirŃi (od
19do i4).
D7ięki tE bardzop1acowitejekipie
mamykom|ońchodzeniai7adowolenie' żęwciąŹjeszczemamycałeręce
r nogl.
fuż'A nd]zej K.lczkat ski
członekRady Osiedla.
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śmy(nr 15)' została
nazwanaKónigs- piękne mięszkanie:dwa pokoje, balhiittęr Strasse,natomiastKattowitzel kon' centra]neogrzewanie,kuchenkę
Strassc(Katowicka)do 1933roLTno- gazową pozwalającąna goto$.aniei
pieczenie,wspólnąłaŹnię
z prysznicasiłanazwęKal1-Legien-strasse'
Przy KÓnigshiittęr Strasse mi i wannami'dużąpralnięz Śuszamią
oraf ma8iel' Rano kobieryudawałysię
filmy:
mieścity
sięnastępujące
. sklep z trykotażami,bielizną oraz do pralni, a po południuwracałydo
pasmanterią (włóczki, guziki, nici' domu z praniemgotowymdo ułożenia
1tp,l;
. drogeria oraz sklcp z papierosamii Latem opłataza naszemiesukaniewy.
nosiła28 marek,zimą 32 malki' co
cygarami;
. ''Konsum'. - sprzeda\Ą'ano
w nim ar- poĘ'wało koszry ogrzewania.Z gazL|
tykuły Śpoż}.!vczc:mąkę, ctl- mogliśrnykorzystaćdzięki specjalnekier' chleb,konser$T iĘ' Moja mu liczikowi na żetony,którc trzcba
matka do ]945 rol:u była w byłokuporvać'Kiedy po zakończeniu
działań wojennych domy plądrowa.
nim sprzedawcz}Tlią
. mleczamia- naleŹała
że
onado li rosyjscyżohierze,nie r.r.ierzy1i,
lobotniczębyłyto mieszkania
rodzinyKaschel;
. piekania i culdemia moż- Latem sta1eprzebyłaliśmy na balpamiętam.
na było w nici kupić ciastka konie naszegomieszkania:
s tiletnie
cienle,
powszęchnie
snradania..obJadl'.
,,Quarkkuchen',,
\ĄreLe
lalow.
roooBl
ręczne
czory.
K\\
u\\,aianeza najlepsze,latcm
W week- i muzykę z gramofonu' Latem 1944
zaślody ze śmielaną
endy pieczywo dostarczano rol:u przebywałau nascztemastolefuia
sięmoią małą
Hilda.k|óraopiekowała
do mięszkan;
bezpośrednio
' sklepmięsny'jego właści urodzonąw 193tlroku siostlą.Którcgośdnia Hilda ustawiłana ba]konie
cicl posiadał
samochódI
gramofoni włączyłazakazanepiosenPrzy Kóni8shiitter stasse nr ki' Byłato ',walszawianka'' nie g.!va59 mieszkałi prowadziłprak- mntuię,czy dobrzepamiętamtekst]
die
Ę'kę nasz lękarz. doktol Len' ,,...FeindlicheStiirmedurchtoben
Leczył nrnie, kiedy cho|owa- Liifte,
łam na ospę lvietrzną odę' schwaŹe wolken veldunkeln das
s7.kar]at}Tęi inrre choroby Licht,
Naprzcciw- mag uns Tod und schmęrznun envat.wieku dziecięcego.
l.]!en na bąlk()nie']932 r'
ko, przy Kattowitzcr Strassc 25 (lub
Nafylvarrr się Ruth Thiessen, 27?)mięściły
I
się|gabjnetdentystycz- gegen die leilde ruft auf uns drc _
w
1925
z domu Darl Urodziłamsię
ny, fi:yzjel' a przy szcz}'towejścianie Pflicht!..."
roku. Kiedy za|oż,onaprzez związki domu warzywniak' Latem pży Kat.
zawodowe spółdzielnia mięszkanio- towitzer Srasse ff 32 stawathandlarz Na drugiej stroniepłytynagranabyła
wa w odległejdzielnicy Tschansch z wózkiem, z którego spżedawałwa
natomiast'MiędfFarodówka',
(ciąf}n - obecnie Księże) wybudo,'.' 'Wacht auf veldalnmtę diesel
wała osiedle micszkaniowe,plzepro- W dzielnicy Ohlewiesell znaidowaty E r d e . . . . . .
wailziłam się tam w 1928 lol:u wraz się dwie sześcioklasowe
szkorypod- vólker hóń die Signal€ ,
matką stawowe: katolicka i protestancka. aufzum letŹen Gefecht,
z samohie mnie \,!rychowujapą
Na osiedlu tym zamieszkali Przede w latach 193i-l933 t1cfęszczałarn die Intemntionale erkempft des
wszystkich robotnicy przemysłowi i do szkołykoedukacy.jnej'w którcj w Menschenrechtl"
drobni urzędnicy. wiele ro.lzin zna. tej samej ldasie uczyli się chłopcyi
ło się i wzajemnie sobie pomagałow dziewczynki. Po jej rozwiązaniukon. Sąsiedzi myśleli,źeto już koniec tej
latach19331945.Nie- tynuowałamnaukę w szkole podsta- nieszczęsnejwojny, ale to' Diestery,
nazistowskich
L1óEy mięszkańcyKsięŹa należelido wowej dla dziewcząt' znajdującęjsię nie byłaprawda'Ęgodniami zyliśmy
Socjalistyczno-Demokatyc^ej Par- w t}łn sam)łnbud)''ll.u przy ofener w strachu,że zostaniemyw}.wiezieni
tii Niemiec (SDP). W 1q33roku, po Stasse (KJakowska)'Droga do szkoły do nazistowskiego obozu koncentadojściuHitlera do władzy,dzie]nica zajmowałami pół godziny piechot.Ł ryjnego.Ale mieliśmydobregoanioła
Tschanschzostałaprzemianowanana latemjeździłamna rowerze.Tmmwaj stróżaI
oblewiesen'Nowe na^ły otżymĄ
docierałjed}'rie do cmentaŹa przy Baliśmysię tym baldziej, żew naszej
(obecnic
bramie mieszkał gospodaI'z domu'
takżeulice' otto-Huć.sftassę
ofener Sfuassę.
Chorzowska),pfzy kórej mieszkały. Jak na owe czasy, mieliśmybardzo kórego syn miał na jmię Adolf, tak

Ruth Thiessen

I
Wspomnienia

z molcn ozleclecvcn

lat we Wrocławiu,

1928-1945.
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jak Hitlel, i to najlepiej świadczyło o poglądachdozorcy' Należałon do NSDAP, narodowej
partii Hitlera, był więc nazisĘ
wówczas powszechnąpraktyĘ
było zahudnianie i przydzielanie mieszkań takim dozorcom,
którzy pilnowali polfądku i bezbyli
pięczenstwa,
a jednocześnie
donosicielami. Ich zadanięm
było zachowanie szczególne.j
czujności.toteżzawsze mieli
oczy i uszy szęrokootwańe' Na
tegodnianaszdozorca
szczęście
nie był dostateczie czujny lub
w ogó1ęgo nie było,nikt takżęo
rym wydarzeniumu nie doniósł.
Podczaswojny za domem,na tercnie ZielęńcapŹy t.Zech br"zo^ch (teraz stoi tylko jedna),
Vstał zbudowany podzięmny
buŃier mający dawać schronieniew czasiebombardowania.
a spacerze, 1939
Celem ataków byłdlźy dwoEec pŹe
ładunkowyna Brochowie'Mieliśmy w styczniu ] 945 rol.u naziściogłosili
jedmk sfczęściei bombaldowanianas wlocław twierdzą i musi€liśmy, jak
\'r'ie1einnych rodzin, opuścićnaszo
'
oszczędziły
Pamiętam.Źę moja matka,która była mieszkanie.Byłasrogazima,tęmpew''Konsumię'., do- ratuy dochodziłydo -20.C.
sprzedawczynia.
stawałaod k1ientówbony na żywnoŚć, Kiedy \\. maju 1945 rol:u, po długim
gdy te nie były im potrzebne(Ep. na malszu z Aussig w Czechach, przez
zakup chleba)' WykoEystywałaJe' Reichenberg, dotalliśmy do wrccby zaopatry.waćw jedzenie polskch ławia'okazałosię' ie dwie wyższe
robotników pŹymusowych, L1óŹy - kondygnacje naszcgo domu zostĄ
podczas pracy na dworcu pźęładun- całkowicic miszczone. Powiedziano
kowym i pobliskch polachmogli się nam. żewaffęn-ss, spęcjalneoddziana ich teręniew miarę swobodniepo- ły bo.joweHitlera, paliĘ mieszkania
\tsgszać (byłoto możęok' l00 osób). Zapomocąmroraczyognla'
Zostali oni w późlych latach wojny Mieszkaliśmywówczas przy Kattoprą'musowo umięszczeni w sa]i ta- witzerStrassenr 27' Bnkowałowody,
necznejrcstauracjiZrajdującejsię przy gazu) ogŹewania! nie mieljśmyteż
ofenerStrasse(mniejwięcejna wyso- możliwościpracy' Kraj był spustokościobecnegokońcowego przystan- szony' pola nieuprawiźDe'Nie było
ani nasion do obsiewu,
ani ż}.wości'
ku hamwajowego

ani sprzęturolniczego. Jedliśmy
stare zienmiaki, to, na co udało
nam się wymienić zrralezionew
mięszkaniachi piwnicach przedtakżeod
mioty, o{TzFn}nvaliśmy
p.Zyniewielkie
zaŹądu miasta
dziaĘ żryrvnościowe.
Głodowaliśmyl
WokółbyĘ Ęlko kobieĘ dzieci
i nie.wielu starszych mężczyzo.
Młodzi zginęli na wojnie lub
przeby'wali w niewoli. Nigdy
nie zapomnę' jak po powrccie
na Księżępr"Zezdłuższyczas nie
do
mogliśmywejśódo należące.J
plzy
Kónighiittel
nas piwnicy
ozy
Strassenr 15,by sprawdzić,
ocalałyjakieśnasze przedmioty
wąskiewejosobiste'poniewa]ż
ściedo k]atki schodowej było
całkowicie zab]okowane przez
leżącęgotam maltwego konia.
Nikt nie wiedział' jak się |am
dostał'Dopiero po jakimśczasie
usunę]igo staNi mężczyżri.
Zina 1915-46stałau progu' Zaządano od nas,byśmypodjęlidecyzję.czy
Zżekamy się niemieckiegoob}.watelstwa i Zostajemywe Wrocławiu,czy
wyjeżdżamy'Tutaj nie widzieliśmy
żadn€j
dla siebie żadnychmożliwości,
przyszłości'
Po mz drugiopuściliśny
ojczyznę,nazawsfe!
na tęrenie
Nową ojczyznęznaleźliśmy
ówczesne.jDDR' w mieścieSchwerin,
w kt&lĄn moja matka mieszkałado
końcałcia.
Razemz mężemi dziećmina poozątku
lat 50' zamieszkałamwe wŚchodniej
częściBerlina' Mieszkam tu do dzi
siaj,takjak i rodzinymoiohrizieci.
Ruth Thiessen,
Be in,naj 2005

sowiński
Tłum'stanisław
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Mada Łrrkaszewiczowaz domu
WaldęskaurodziłaSię ]] kwietnia
1927 rcku \ł' Iodzinie wielodz]et.
nej (miałapjęciorolodzcńshva)wc
dwoue maja.|kuDalików nicdalcko
móŁodzi' Cdy miałala| li' służba
It'iłado nicj:.'Jaśniepanien-ko.'.
co
dziśbrzrrrijak baj|a' ojciec Antoni
\ł'ardęskiPlaco$ałspoleczniei bropolskąnalaziłsię miejnia! ludność
sco\q/mNięmcom'W roku ]939 po
plzy}ączenirl
oko1ioŁodzi do Rzeszy
Nicmieckiej zostałĘ.$.ięziony do
obozu Zagładyi zamoldowany.
Majątek przckazano ta tcjsfym
vblksdeutschom,którzy poc7ątko'
rvo zapędzili 'jaśnicpanicnki,, do
pracy w ogrodzie'a naŚtępnicmatkę
dzicci w]'rzucili na
z sześciofgicm
bruk- Rodzina schronienieZnalazła
w innym dwoĘe w majątku Krubki
pod walszawą' Polskic dwory slanowiły wtedy schrońieniedla mło.
dziezy i ludfi ukrywającychsię pod
zmienion}Ąninazwiskami(o1icjalnie
mówiłosię o nich,żesą robotnikami
rclnymi).Rano rfeba byłopncować
w polu lub w ogrodzie,a po południu
odbywałostętajnenauczanie'osoby
starsze,niekiedynawetprófesorowie
zajmowałysię eduka.
uniwc1s}tetu'
cją młodfiął Np. jęZyka po1skiego
i tariców ludowych uczył'uk]avający
się pod Zmienion}mnazwiskicm,pisarzJerzyZawiejski.
Maria, gdy miała15 lat' chodziław
nocy do laslL.gdzieuczyłasię s|rzelać
Z pistoletu,a także,jakosanitariuszka
Amii Krajowej'robićzastrzykiiopatrunki.strzelaćz pistoletupóźniejnie
gdyżohpacja nienlieckasię
musiała,
skończyła,lecz zastzyki i opatrunki
robiładoskonale'
Po lt'ojniezdałamaturęw Łęczycy i
rozpoczęła
studiaw wyższejSzkolc
Nauk Politycznych w Sopocie. Po
rok.u Szkołę roz'r'iązaty władze kornLrnistyczne.
W rol:u i948 Maria
wardęska zacuęłasfudiowaćpedagogikęna Uniwers}'tecie
Wlocławskim.
poczasy byly ciężkie,ale młodzież
trańłasię bawićwesołoi beztrosko.
Maria,w gronieprzyjaciółzwanaMaryjką chodziław jednejbluzcei ied.
nej spódnicy,które to trzebabyłood
czasudo czasupźeplać'a na zabawę

osiągnięciu naj$'lżsfych szcfeb]i
kańery nauko\łej,
łączniez członkostwcmPolsldcjAkadcmii Nauk.
Całym selccm wcszłado kresorvej
Iodziny Łukaszei'icfów Tlzechbraci
Łukasfe$'iczó\\.
nadalmieszkai dzjała $,e urroc]awill'Metematyk.Jóuef
Łukaszewiczbył w tnrdnyn'rokrcsie
stanuwojcnncgolcktorcmUniwefsytetuWrocłewskiego.
Najrnłodszy
brat
pżykladem
za
najstarszego'
ożcnjlsię
z sioslrąN{arii\vandą\\'a1dęską'
od
teściowej
Maria oauczylaSięprfyrzaj
dzania Spccjałówkuclmi litervskiej.
a odlviedzającstronyrodzinnęmęża
da}asię uwieŚćurokorvistafcgoWil.
na orazZlemi Wileńskiej.
PaństwoMada i Kafimierz Łukas7e
\ł'iczowie
Zamicszkali
naosiedluKsq4
pożyczała
ra
sukienkęod ko1eŹal*i'w żeMałew roku 1952.początkowo
kama*,elel9'19na Wielkim Balu Ar- zem z braćmiJózefemi Marianem,a
mieszchitekfuIyPoli|echnikiwrocławskie.j od roku 1956w samodrielnym
Zwia?ała
się uczuciowoz ówczeŚnym kaniuprzl ulicy Katowickiej43.
stldentęmchemii Kazimjęr7emŁu. w roku 1964 na zapIoszeniemęża.
kaszewic7ęm.
Pobra1isię jęszczena któly pżcb}Ą''ałwtcdy na stypenstudiach.$ czasie BoŻegoNarodze. diumna Uniwersytcciew Camb dge,
pojechała
na miesia! do Anglii. Przy
niaw 1950rcku.
mężowina
Byłe subte]nai dclikatna,\łięc ko- innejokazjitolt'arzyszy]ła
naukowE
konferencji
v
Barcelonie.
leżankinrówiĘ o nic.j,.laleczka,''Ta
okazalaSięjednakbardzo oboje zwiedzili Hiszpanię,a w dro'
,,]a]eczka..
energiczna.
Egzamlnmagisterski
zda- dze powrotnejFrancjęi}aryż.
drt,iecórkiA]donęi Han.
\'ałajużw zaawansowanej
cia.zy'Po Wychowała
nę.
obic
ukończyĘ
anglistykęi plaukończęniu sn]dió\ł zrezrygiawa|az
cuja-jakolektorki\1.AkademiiRolnipropozycji asyslenturyw Katcdruc Pe
dagogiki Uniwers}'tetuwrocławskie- czejinaUni$'elsytecieWroctawskim.
go, aby zająćsię troskliwic \łycho Za\łsfe eleganckai fadbana, był.
wanicm dziecka' Przejęłana siebic kochanai urviclbianaprzez n'nukl?<się w pracęspołeczną
wszystkieobowiązkidomoweumoż- Zaangażo\rała
li$'iając Ę'm samym męŹowiplacę i to do niej zrvracalisię 1udziew pood rana do nocy i pomagającmu w trzebiez naszegoosiedlai paralii.
para1ię
przykościele
obejmuiącnaSZą
wiemych
Matki Bożejwspomożenia
ksiądz Jan Kurdybe]skizlecił Marii
Łukaszewiczowejzorganizowaniei
pŹewodnictwo parafialnegoKomi
tctu chaĄ,tatywnego' Dzieci byłyiuż
więc zabra]la
odchowane,
się do tego
z całąenergiąDob1ałasobie fespół
pań i rozpoczętadziałalność.
Komi.
tet rozdzielał nadchodzącewówczaŚ
z zagranicy dary co $rymagałowiepostępowania
le taktui umicjętności
z ]udźmi'Po alrakcyjncdary zgłaszałosię wielu, nie tylko najbaJdziej
pohzebu.jący.
ale też inni, niekiedy
pijani' budzącypost]achwśródpań
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komitctowych.Tylko jednapani Maria, jak .jąnaz}'['ałypanie Z Komitenr, choćdrobnai delikatna,potrafiła
sobie z pijakami poradfić i za\ł'sue
wieduiała
ko.iest napmwdębiedny,a
1ylkopoto,żebycośd1a
kto przyszedł
siebięwyłudzić'
Komitet na ńżne potrzębyzbierał
też pieniądzę.Na Boże Narcdzęnię
panic przygoto\\'f,'walyworcczki z
poświęconym
kadzidlem i keda" a
takżepalmy na NiedzielęPalmowł
Pani Maria nawiązałateżkontaktz
Fundacjąwloclawsko-Dońnundzką
pomoc'Za
skądrównieżnadchodziła
te pieniądzepodopiecmi(osobys1arpaczkiświąsze i chore)otrzymywa1i
tecznena BożęNarodzęniei skromne
Święconena Wielkanoc'Pani Maria
dopi]nowywała'żeby podopieczni
teżżyczeniaBożonaro.
otrzymy.lvali
'eniowę i Wie]kanocneDodpisane
\tobiścre przez proboszcza'K;1uLtet
nie ograniczałsię do pomocymaterialrrej'Paniez KomitefuodwiedzaĘ
osoby chole i cz}tałyim prcSteteksty
rekolekcyjne,zbieranei dostarczane
p|zez wzewodnicząś+Życz1iwa |t
pani
dziom' łagodnai wyrozrimiała'
potrafiła
w
Maria
być
obronie po.
krzywdzonych zasadnicza i stanowdo
cza' co niejednokotnieprowadziło
napięći konfliktów, a rv konsel:wencji
zostałazmuszonado wycot.ania
się z
pracy charytaqvnel.

Po objęciu kościołaMatki Bożej
wspomożeniaWlemych przęz duchownych z zakonu sęrcan białych
w składzieRady Parafialrozpoczęła
potrzebującym.
nej ponowniesłużbę
Pźeszłi! p|zez źycie wszystkim do
bże czyniąci po ciężkiejcbolobiew
dniu WszystkichsWiętych2005roku
odeszłado Pana.Na cmentaIzuparańalnym pIry u1. opolskiej Źeglali
ją najb]iżsj'przyjaciele,micszkańcy
Księżai podopiecuni'

Chodzi mi o ulice Popielskiego i GórnośIąsĘ nie mające asfaftowej
nawierzchni,awłaściwie
o ich w miarę
kótkie odcin|i: te na,jgorczęw całości
pozostawiają wie]e do życzenia'
l tak, gdy wjeżdfa się samo

chodcmz ul. opolskiej w TamogórsĘ
i chce się skęcić w ulicę Gómoś1ąsk6
pierwsząwlewo' choćbydopawiloniku
handlowegoz towaramircmontowfnli,
wpadasię od razuw głębokiedfillly'
Drugim takim odcinkiem,
8dzienapŹestrzenikilkuilziesięciume.
tlów ishrieje',dziurana duiurze,'(sama
nalicryłamich tam 'l0), jest kawałek
ulicy PopieJskiegood końca poprzecznej ul. Katowickej do podwójiego
szefegukilkunasfugarafy,stojącychpo
lewej stronietęj drogi'
Aby wyjechać z qch ea"afy unikając jednocfeśniewpadoięcia
w głębokie dziuy trzęba wykonać
skomp]ikowanymanewr: wjęchać w
ul. Gómośląską(od strony Popielskiego),następnieniedo,jeżdżając
do końca
skęcić w prawopfzędblokamiprzy ul.
Siewielskicj i Cogo]inskiej, posriwać
Sięw lewowzdłuż
ó'ch bloków do u].
Tamogórskiej i 7akończyćten s]alom
na ul' Katowickiej, by *.reszcie rłydostaćsię do miastawjeżdżając
na ul'
opolsĘ

Już widzę ocz}łnaduszy' jak
profesjonaliści
wszystkowiedzący
uśmiechająsię z politowaniem nad
111o]ją
naiwna.fdawałobysię propozy
cją by doramie pr4tra.jmniejZasypać
szubem te groźne.Iziury .,No, bo powinno wykonać się nawieżchnięwedługwsuelkichZasadi pżepisów!',
Zgadzamsię z takin rczumowanien, ale pod warunkiem,że prace
zacznąsię niezwłocznic.a rric za ki]ka
Ą np' gdy najpielwpowstaniezabudowa nieszkalna, bo wtedymożenie byó
jużmnic, ani moje8oauta,a możei aut
imych ludzi.
Z\Tacam się więc do Radnych
osiedla Księżc,mającychkontaktz de.
cydęntaminaszegomiasta,by zechcieli
poważnieZająćsię opisan}m przeze
mnieprcblemem.
ZortaDi enius
PS' we wrocławskiejprasie
lokalnejz 11 i 12 sryczniebr podano jakie drcgi nmją iśćdo rc]nontuw
,,Pro$amie I4,5 mln" oraz w ,Jlanach
inwesrycji drogowychw latach 20062010".
Dfugo i befskulecaie szukałamtam
u]jc Popielskego i Gónrośla.skicj.A
szkoda,bo przecieżmy teżWrocławI

j$}#
gm
E3;d
$Ę,ffi.{3.tĄi&H

Pani Wanda Ktys była gospodarzemdomu pŹez ponad 20 lat'
Pracajej byłaniezapżeczalnie
ciężka.
zrvłaszczażew swoifi Zaloesiemiała
sprzątanieplacuintegraryjnęgo.
Na łamachnas7ejGazety(i nie Ę/lko)
Na podst.rrie v)rłiadu z pro.fesolen
Kazi łnieIzen ŁukaszewicZem

plagniemy serdecznie podziękować
fa Wieloletnia. mozo]ną często nie.
wdzięcznąpracę.Życzymy Pani, Pani
Wando, dużo zóowia i pomyślności
Iranowej dlodze życia'
Urszula Paleś1czuk
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. Dyżury Rady Nadzolczej: każdy
pierwszyczwańekmiesiącaod godz.
16.00do 17.00przy ul. Tamog&skiej
1, sala konfercncyjna.
. Dy'xrry Rady osiedla: ka]żdy
piątęk
odgodz.18.00do 19.00w SzkolePodstawowejprzy ul.Gtubczyckiej 3 .

. APTEKA,'ŚW. HIJBERIA"
ul. Tarr]ogómka
1,
(obok przychodni lekarskiej)
czsĄ}na:
poniedz.-piątek:
8.00- 20.00
sobota:
8.00- 15.00
tęlęfon:
071/34 000 10

dokon}Ąflać i przekazy.rvać do

Spółdzielni dwa razy w roku w
teminachl
30 czelwcai 31 gad"r".

o Telefoninterwencyjny98ó

. l\ŁĄsAŻ LECZNICZY
Agencja PKO BP SA nr 4560
3
Shaz Miejska, tel. interwencyjny986 pży ul' chorzowskiej38, w sklepie Tęl':888 187931czynny8'00-16'00
dom:071/78 16407, RyszardSzuber
o Policja- Krzyki-Rakowiec,
"Wszystko dla domu",
ul. Traugutta94
zapraszaod poniedziałkudo piątku a Wamztat samochodowyprzy ul.
olicerdyżumy- te].:07|/34043 44
w godz. 10.00- 17.00.Realizujemy Tarnogórskięjl świadczyusługiw
dzielicowy - tel.:071/34041 43
wpłaB?oraz wypłaty za pomocą teI- zakesie mechanikipojazdowej.Tel.:
w punkciępaholowympolicji pŹy mina]az wszystkichkart' opła|yRTv
071/34000 52,0601563 104.
ul. Gtubczyckiej 3, w SP nr 99, petni spłatykredytów PKo i wypłatyz
NIEBIESKA LINIA
dyżurnaszdzielnicowy:sier slabowz
książeczekobięgo$ych, boz prowizii' w wypadkuprzemocyi znęcłniasic
p. Andryej sakowski' MoŻnazg)aŚzać opłatyza mieszkanie'energię'gaz'
osobiście
uwagii problemywe wtorki te]efonorauwpłatyna inne kontaz w rodzinielub w sąsiedfwie zadz'ł]w
,'Pżemocw całymkaju,'tcl. 0-80].
10.00-12.00
i czwar&i 15.00-i7.00. prowizją2,50zl.
Zgłoszeniatelefoniczneprzyjmujecałą za'pftszamy też do naszej filii, i20002. Infoliniaczynnaw godz.
w
dobęoficerdyżumypod numeręm071/ mieszczącejsię pŹy ul' opolskiej63 10.0022.00.w niedzielęi w święta
godz.
10.00-16.00
34043 44 w KomendzieRakowiec.
(w sklepiePss społempŹy pęt]i tram.
. Ru uć palenie. Antytytoniowy wajowej),
czl.r)ie.j
w godz.9.00-19.00,
Punkt KonsultacyjnywydziałuZd- w soboty9.00- 14.00.
rowia UrzęduMiejskiegowrocławia
f siedzibąw ośrodkuDiagnostykii . Leczica dla zwielząt PANACEI'M
.pl
Rehabilitacji Kardiologicznej przy czynnajest od poniedfiałkDdo piątku
w soboty o TŁI]MACZ PRZYSIĘGŁY
ul' Nowowiejskiej 64/66 zaprasza\,ł w godz.od 17.00do 19.00,
godz'
od
10.00
do
13.00'
Mieści
sięz
godz'
(zapisy)
śIodyod
15.00
ĘZYKA NrEMIECKIEGo.
przy
bud1'nłu
Administrac.ji
ul' ul. Siewierska
tel:071/3226008,3218368,3f19272. Ęlu
11/8.
Tamogórskiej] ' Tel':071/341 64 l8' Tęyfax:
07ll
34162l3.
.l B€ z płafna nauka samobadańia Zapraszuny.

. KL]PIĘMIESZKANIE'
4-pokojowe
z balkonem,
na Księżu
Małvm'
Te].:071/3'l163 93lub502]01 07Yź

plelsl.

Informacji uilziela GralĄna Ferenc'
a Konsultaciny punk diabetologiculy
(cukrzycowy), BoźenaBednarek,tel.
kontakow 0,718Ę I7 25 - PŹychodnia lekarskaprzy ul. Tamogórskiej1'
o opiękujesz się ciężkocholym
członkiemrodziny? Chcesz pomóc
w opiece nad chorymi? Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej przy
Do1nośląŚkimCentrum onkologii
oĘanizuje odpłatny (40zł) kuls dla
wolontariuszy - opiekunów chorych'
zgłoszeniapŹyjmujemy w Zespole
opieki Paliatywnejwe wrocławiu,p].
Hirszfelda12,tel.071/368 92 95.

. Siedzibaplacownikórvsocjahych
i opieki społecznej(zapomogi)dla
mieszkańcównaszegoosiedlamieści
sięprzy ul. Kniaziewicza 29.
Godz. przyjęć:poniedziałki,
wtorki'
czwaltki i piątki 7.30-]0'00, śrcdy
13.00-15.30,
Telefon:071/33523 82.
Opiekunki- ul. Strzegomska
6,
tęl'i071/35973 66

.SPRZEDAM GARAZ
murowany, zelektrydkowany, w
zabudowieszeregowejna terenie
konunalnym, przy skzyżowaniu
ulic Katowickiej,Gliwickiej i Popielskiego.
TeI.0601397294
w Eodz.10-21.

. ZakładTapicerki przy ul' chorzowskiej 36 w),konuje napravy i meble
UWAGA
tapicelowanena zamówienie' Czynny ogłoszeniaw tejrubrycesąbeupłame.
od poniedz.do piątko w godz. 8.00 Za treśćogłoszeń redakcja nie
-l7.00' Tęl':07ll 34168 58'
ponosi odpowiedzialności

'
''Gaz eta zostaławydanaza pomocąsM KsięŻeMałe'
komitet le&kcyjny: Michalina Cieślikowska.Ku]fiatycka'Zofia Dillenius' JoannaGrześkowiak'
opmcowaniegraficzne:Michalina Cieślikowska-KulnaĄ'cka'
numerzłożonydo druku 10 lutego 2006 r.

Korespondencjędo ,'Gazety',prosimy wrzucaćdo granatowejshz}t]ki wiszącejprzy wejściudo Administracji
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