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- CorocznęzebraniamieszkańcówSpołdzielnii,jak zwykle,apel o zainteręsowanię
sięb'm co siędziejew Społdzielnii wjakiejjestonakondycji.
Gdy jest dobrze,czujność
naszausypia.Mieszkamy w jednej z lepiej zaxządzalychspołdzie]rf- tak wskazuje
w}miklinansowynaszejSM KsiężeMate,takajest opiniaRady Nadzofczej- czyli tych' k1órychwybraLiśmy,
by
w Mszym imięniunadzorowalidziałalność
Społdziehi.
czy moŹemywięc spaćspokojnie?- KToS dbao naszębezpieczeństwo!
Niękoniecznie!
Społdzielniamieszkaniowa,zwłaszczatakma]lajakKsiężeMałe,to demokacjaw pigułcę.Głosjednegouczest.
nika zebraniamożediametra]nie
zmienićlos naszejmiloo ojczymy' a mniejpatetycznie,naszegomajątlll,jakim
jest własnościowe
mieszkaniespołdfielczeumięszczonew konketnym budynkui przeshzenidokołabioku.
Na ZebraniaGrup CzłoŃowskich przychodziniewieleosób, a uprawnionycl](i zainteresowanych)
powirrnobyć
Na
Zebranię
przychodzą
ok' 870.
PrzędstawicieliCzłoŃów
teżnie wszyscy nasi rcpręzęntanci.Może się tak
zdafzyć'żęw]ko l<l1kA
osób,w naszymimieniu,zadecydujecośgfupiego,cośzłego,nie takjak byśmychcieJi'
Spółdzielrriao przedsiębiorstwo.
Na ekonomii,plawie,budownictwienie wszyscysięzmamy,ale dołóżmysiamń
abypozBć, aozumieć i ocenić.
Michalind Cieśliko.,ljsk.1-Kulnatycka
uczestniczkawieluzebtań'-.
W
Dla osób' które zdecydowaĘsię na okres 4 lat reprezentowaóczlonków Spóldzie|ni i w ich imieniu
brać udziałw dyskusji i glosowaniach,obecność
na zPcf jest obołviązkorva'
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Przed Zebr aniemGrup Członkowskich
i Zebraniem Przedstawicieli Członków
Przed nami dorocznezebrania
w ważnychsprawach spółdziehi.
Zeblanie PTzedstawi€ie|i Członków
Społdfie]niodbędzięsię dniu 10
czerwcao godzinie11.00,poprzedzone zebraniami Crup Członkowskich:
I Grupy, w skład której wchodzą
członkowie Spółdzie]ni posiadający
lokale przy ul. Katowicki€j' siewierskiej, cogolińskiej i Afgańskiej - 1
czerwca (czwartek) o go&. 17.00,i
Il Grupy, członków Społdzielnizamieszkałychprzy ul. chorzowŚkiel i
opolskiej 2 czerwca (piątek), równieżo 17.00.
wszystkie spotkaniaodbędąsię w sali
WystawyPońet KsiężaMałęgoi Jego
mieszkańcóww siedzibie Spółdzielni.
Zdecydowanie nawofujemy
członków spółdzielni do z^poznania się z wyłoŹon}.rniw siedzibie
administuacjisprawozdaniami:finansowym, Rady Nadzorczej, zarządu
oraz projektemuchwałyo'wyniku finansowym.MateriĄ tę dokumentują
stan majątko\lYi flnansowy,opiniują
kondycjęfinansowąi funkcjonowa4ie
spółdzielniw roku 2005' Na pewno
wańo dowiad,'waćsię ze aódła. jak
splawyslęmalą
sprawozdanieZarządupodaje
i komentujevrydarzenia'k1órew ist,otny11 stopniu \pł}nęłyna funkcjono$,anieSpółdzielniw roku spruwozdawcz}m; w!óćmy do nich na chwilę.
hu30 maja2005r szale,jący
mgan z deszczemnawalnlm spowodował felwanie i zniszczenie części
dachu w buĄnku przy u]. opolskiej,
stlary w majątku osobistym mieszkańców, znisfczeda w drzewostanie.
Podesione szkody znacznie złaEodziło odszkodovr'aniez ubefpieczenia i uzyskane od GmĘ na wniosek
SpółdzieJniumorzeniaw podatkui
opłatach.Pozostałądo zaptatykwotę
wydano ze śIodkówwspólnych spół
dzięlni' Z}'wiołZmieniłrównieżplany
Spółdzielni, szczegó1rriew zakrcsie
rcmontów;odbudowadachu,napmwy
wewnątrz bud}'lrl'1r,rożliczenia str.at

zabnły ok' 3 miesięcyw sefoniercbót
rcmonto\łYch..Znów aktualny,w obliczu szkód w falanychmieszkaniach,
stałsię tematubezpieczaniamieszkań
przez ich uŹ}tkowników
W roku spmwozdawczym z materiałamisprawozdawczymido\'Vl'łoźono
Prcjekt Uchwały Zalządu tycząc}'mi działalnościnaszej spótpodjętejw flybie ustawy o spoldziel- dzielni w 2005 r Jak już Państwo
niach mieszkaniowych, nięzbędny wiecie z zawiadomieńo zebraniach
etapnabyciagruntówprzez spółdżel- grup człoŃowskich' mate aĘ te nię od Gminy oraz realizacji planów sprawozdaniaZarz4du, spmwozdanie
uwłaszczeniasię niekórych członków linansowe i sprawozdanieRady Nadspóldzielni. Grupa miesfkańców . zorcZej . są wyłożonew sali konfe};'
pŹeciwników postanowień uchwały, rencyjnejw siedzibieSpółdzielni.
(nie
kazdy
też
luv
podwazającstan faktyczny i prawny, każdy ma czas
prowadzi spót' który pewlie przejdzie uczestniczyó w febnniach. Każdy
do dziejów społdzielni.jako',bihva o jednak powinien mieć własnezdaSpółdzieJri
piwnice.,'spór trwa nadal;angażuje nie na tematdziałalności
stony' a takźesQd(na uniosek pŹe- Mieszkaniowe.jw któĘ mieszkamy i
zyęmy.
ciwników).
Redakcid
roku
spóŁ
w maju ubiegłego
wniosek
dzielnia opracowałai złożTła
do Lokalnęgo PIogramuRewitalizacji
wrocławia twoŹonęgo pźez Gmi.
nę na potrzeby pozyskiwania fundu.
szy unijnych. Wniosek jest wykazem
pofuzeb Spółdzielni z osfacowaniem
kosftów, prz'najn iej teorerycznie
możJiwychdo częściowegofinansotvania z rych ś|odków,szczegó]niew
zakręsie inliastnrl1uq' (np. drogi, kanalizacja wnęhz międzyblokortych')'
Ze względu na uchwa]eniePro$amu
dopiero w grudniu 2005, może on Komisja Ekonomiczno Rewizyjna
rniećz]aczeniedla pozyskaniaśrod- SM KM- informuję,iżwynikiz dziaSpółdzielnina koniec 2005
ków unijnych przez społdzie]nięw łalności
r
o jej stabilnejkondycji
świadcz4
IalĄch2007 2013.
ńnansowej'
Spółdzielniautrzymuje
Zębrań
w czasietegorocmych
IoupaĘ'wanai uchwalanabędzie no- nada] prawidłowąp|mość, o cz}'rn
wolwskaźnikipb'nności'
welizacja stahrtuSpoldzieLi (omz Re- świadczą
na
]okatach
sąrrmieszczane
ne
środki
gulaminów ZPCZ i Rady Nadzorczej),
pŹede wszystkim dostosowującasta. teminowych; są one źródłemprzytut do zmian prawa spółdzielczegoi chodówSpółdzielni'Zaznacfyórówustawy o spółdzielniachmieszkanio. nież,na|ei.y,iż spółdzielnia wszyst.
wych. Zwncamy uwagę Przędstawl- kie swoje zobowiązanialeg!]owała
cie]i na zasadę,źeuchwaleniezmian i regulujew terminie.Nie wykazano
w statucie wymaga hr.alifikowanej zobowiązańpżetermlnowanych.
{.iększości2/3 oddanychgłosów
Wrockrą 22 naja 2006 r'
PĄekt zmiany stafutu i wszystkie
Elżbieta Wol,lĘecka
ilme materialy dosĘpne są w SpółPlz ewodniczącaKo misji
dziebi. Zapraszamy!

Zapraszamy
do zapoznaniasię

Informacia
Komisii
EkonoinicznoRewizyjnej

SM KsiężeMałe1-
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budowlanych $}.rnagająŚtosowania ru mocy (np. pod pobzeby kuchenek
i przestrzegania
odpowiednichpŹe. elektrycmych lub e]ekĘcztych przepisórv i \t}'tycfnych.
pĘ'wowych podgrzert'aczy wody),
Najważniejsłm akem pmwnym re- albo instalacjielektrycmejna potrzeby
gulLtjąqtn prawa i obowivkj uczęst- oświetlenia
np' komórek piwniozrych i
jęst komórek sĘcho1\J,ch,
ników tz\ł''plocęsu budow1anego
Pftwo Budowlane \\'ydanew lblmie - montaźodbiomikó$' i utządzeńgazoUstawydnia 7 lipca 1994roku z póź- \rTcn (np,gazowetermy,gazoweplzepł}nvowepodgfzewacze wody' tzw
niejszlmi zrnianami.
junkersy
ono na inweiĘ.) onz wszelkiegorcdzaju
Między innymi nak.łada
storaobowiązekdokonaniazgłoszenia pŹebudowyinŚta]acjigazowęj,
zamiaru wykonania remontu,prrebu- - wykonlvanie insLrlacjiwentylac)adony, rozbudowy 1ub prowadzenia nych lub spalino$ych,podłączaniedo
innych pmc budowlanychi uzyskalia istniejapych instalacji jakichtolwiek
pozrvo|eniana wykonanieÓ'ch prac, urządueń (np. okapników nadkDchen(inwęstor)musi nyclr, wyciągów ]ub went]'latoró\''.
pźy cz}'rnzg]}aszająly
'-.9ehrićszeregrtatunkór.t''
ltp.),
.
V
duz-vmskócie wfmaganiasprowa- - pŹebudowa Śtruktury mieszkania'
poprzez wyburzanieścian(np' łączedzająsię do tego'iż:
Inwestor p|zedsię\łzięoiaprzed jego nie kuchni z pokojem) lub stawianie
Iozpoczęciemwinien uzyskać zgodę nowych ścian(w celu *yodrębnienia
lub zafządcynierucho- dodatkowych ponieszczeń), miana
od włłściciela
mościna prze$'id}nvanyzakles prac lokalizacji i flukcji poszczególnych
pomieszczeń,zabudowyvanie]oggii i
budo$'lanych.
pfaktyce
w
hrtejszejSpołdzie]niozna- balkonów,
cza to. że prawie wszyŚlkie place . zmiana sposobuużylkowanialokalu
budowlano-instł|acyjne
0(tóręnię są lub częścibud}Tku(np' aniana lokalu
konsentacj
np'
maIowanie mieszkalnegoDauą'tko$Y lub odwrot.
zwykłą
ą
mieszkań,sto]arkiokiennęj,drobne nle),
napra{ryinstalacjielekrycznej i wod- ' wykony1vanienowych otworów w
kan.) prowadrone rv mieszkaniach i - mumchbudyrku(np' pod alianę 1oko]nóIkachpiBnicmych zlokali'zowa' ka1ifacji ]ub \ł'ykona1iedodatko\\,ych
nych w Zasobachspołdzie]niMieszke- okien,naświet]i,
drzwi,
Ma}e,.
rraleł
uzgodnić
montaż
zwykłych
niowej
i satelitamychanten
'śsięże
jnnych na elewacji
pionem
technicfnym
spół&ielni.
telewiuyjnych
]llb
v]ż
po
Uzgodnienieto,
spełnieniu
odpo- budpkr lubnajegodachu,
wiednichwarunków,zostaję$ydane w
Iemontyponieszc7'eńkomórek piwformiepisenrnejjako zgodawłaścicicla niczÓych lub siychowych,
lub poz}trma opinia zaŹądcy nieru- - adaptacjapomieszczeńkomórekpiw.
chomości.
nicznychlub strycholl'ychna innecele.
Przyldadowezakesy robót,które nale- Na l'']n etapiepraco\\'nicydziałutech
to np-:
zyvgodnić w adminishacji,
nicznego SM KM udzięląteżpomocy
- $ymianastolarkiokjenneji drzwio- intbrmującjakie dokumentyi jakiego
nej (a1eĘlko dtwi prowadzącez klat rodfaju zgłoszeniamuszą być da]ej
poczynionc pruez inwesiora.Czy plaki schodowej
do mieszkań),
- i'ymiana lub remontyhstalacji cen- nowaneprzedsię.\ł'zięcie
$ymaga 1ł}L
(w
falnego ogrzewania tym wlmiana stą]ięniao poztvoleniena budowę.czy
lub z iana 1okalizacji grzejników)' teŹ wystarczejącebędzie dokonanie
instalacjiwodno kanalizacyjneji gazo- stosownegozgłoszeniado wyduiału
Architektury i Budownichva Urzędu
wej oraz elekt ycmej,
- \'szelkiego rcdzaju zabudowyĄ'ch Miejskjegowrocławie'
instalacji,
- montazedodatkonych linii zasi1ająkieta)w
nik P ionu Technicznego S-ni
podyktocych instalacje elektyczne
BogułłcłRusiniak

UWAGA!:
ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

Pod taką na^\''ąkryją się odpady komunalne,które ze rvzględuna swoje
rozmiarynie mieszcząsię w standardowych pojennikach i kontenerach.
pźedmioty'takie
Dużeniepotrzebne
jak: szczątkistarychmebli' \łystużone kanapyi fotele.Kolejna,odnowiona na początkuroku umowaz WPo
przewiduje d$'ukrotny w}.!vózwsponrnianychodpadówwielkogabaq,to
wych spod osłol śnietnikowychw
każdypierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca,w godz' 6'30 7.30' W
zwj@ku z tym prosimy wystawiać
niepohzebneIzęczy w miaręupolządkowanyŚposóbprzedzb1iżającyn
się
terminemwlĄVozlL
prz}pominamy,że odJednocześnie
pady komunalnęnię obejmujązuŹlego sprzęh]elektronicznego(np'
lodówki, pralki. telewizory- ręguluje to ustawa)'odpadó$ z pielęgnacji
terenów zie]onych (gatęzie'trawa,
liście'.'),
odpadówz remo.tów 1}pu
okna, gnrz' jak lównicż imych, np.
po\vstałychw Byniku działa]ności
gospodarczej'
Sposóbpozby1vania
się
takich odpadów okeśia Regulamin
Porządkowy obowiązlljący w naszej
Spółdzie1ni'
LYrocłcr*'
naj 2006-05 22
Urszula Po[eszczuk

DODATEK
MIESZKAI{IOWY
aktu alne dane
o dodatekmieszkaniowymogą staraćsię lokatorzymieszkańspółdzielczych jeżeli średnimiesięcznydochód najednąosobęw gospodarstwie
domo\:{'Jn
W okesie 3 miesięcypopzędzającychdatęzłożenia
\łniosku'
pffeKracza:
nre
- w gospodarstwie
jednoosobowym
kwoty 1 045,55zlotych
- w gospodarstwiewieloosobowym
kwoty?46,83zlotych.
ianesą1\.księ.
sprawy dodatkuzalat.\'V
gowości
spółdzielni'tel' 340-07.89'
SPółdzielnid
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PRZETARG
spółdzic]iiaMieszkaniowaKsiężeMałez siedzibąwe \łtocłarviu
pr4' u]icy
Tamogó$kiej ] ogłaszaustny, nieograniczony przetarg na Zawarcieumowy
o uslanowieniespółdzielczegor'r4asnościowego
p'awa do loka]umieszkalnego
pży ul. opolskiej.
Przętargdolyczy mięsfkania2-pokojov.egoo pow. uzytko!,ej 42'16 m2 połoŹonegowe \łIroc.}a$
iu plzy uljcy cĘolslriej 73ll' na II kondygnecji(piętrze)'
Cena 1ł}n\.oła\\'cza
na pielwszelishvo ustanowieniaprawa do iokalu t1nosi
2660,337łza 1n12po\ł'ieżc]rniużytko1łej.

MAMYWTOSNE !!!
To najpiękriejszapola Ioku' Spójżmy
życ7]i\\,}1n
olriern na otacfający nas
ś$iat' Tylko $' maju dżcwa i kfewy
fmieniaią się 7 dnja na dzień. czasem
wrgcz z godziny na godzinę' Cieszm-v
nasze oczv ł"n widokiem. Do następ.
ego maJa,klł.itnącychforsycji i so.
cfystej wioSennej;e1eni trzebabędzie
c7ekaćcałYrok. Cieszm,vsię u'iosna.''
Lwa Wł'kotvskll

Wadiunrw kwocie2700 zł (dwa9siące siedemset
ztob'ch)nalez}-wpłacic
najpózniej\ł p'zeddzieńprz€ t a€ u na kontospółdzie]ni\\,PKo BP s'A' I
o^łlocław81 1020524200002:1020018 l46]
\\hdium u'p1aconepŹez uczestnika $'ygry-vvającegopżetarg falicza się na poczet cęny nabyciapienvszeńshva.

NAGRODA

wadium ulegapżepadkowiw mzie [chylenia się pżez.$},grywające8oprzelfrgod Jbowią,,IJ
uis/c,/enil
ccn) \!ry|ic}
|o\^a.eJ'
osobom.ktorcpŹegrałypĘetarg.vadium Zostanie\ł'yplacone]ubpżekaza e
nawskazanepżez niekonto- niezwłocmic'
niepóźniejniż$ terminie7 dni.

D n i c 2 5 0 ] 2 0 0 o I o k L ]o g o d z i n ę
15.00w apteceS$t Hubcna przy ul.
Tanrogórskiejodbyłosię ]osowanie
nagrodygłó\\nej,.oDJAZDowEGo
SKUTERA'.' Na Wocz}slość
prz}bv]i
PrzelaĘodbędziesię\Adniu2 ] cze.wca2006roku(śloda)
o godzin]e13.00\ir pac]encinlszeJ apteki'To \ł'łaśnic
\\,
siedzibieSpółdzieloi(sa1akon1.erencyjna)
pr4' ul' Tamogórskiej1 rł'eWroc'
1chobecności
dokorra]iśmy
1(rso\\'ania.
łav'iu.
Dodatko$'odla t}'ch. któŹ} przyby]i,
vlloso\\'a]iśmy
5 naglód niespodfie.
Zastrzegasię prawo do odryołaniaprzetargua1bo.jegouniewaznięniębez po.
nek' Nagrodęgłó\'nąotrz}_małe
Pani
aantapfz]lcrwy.
Arma Mecieje\rskaz ul. Katorvickiej.
Pragnielrryserdecmie podziękować
Dodatkowe in1bnnacje'rt,gląddo regu1amirrupŹelaĘo\'ego i możliwość fa od\\'
iedzenienaszcjapteki' j ak ń$ oglądanialokalu codziofiie lv godzllach 12.00 15'00' Infonr'ucjetelcfonieżza ldzial Pańs|B'a\1.losowaniu.
1lic 1c: 0'71/342
65 60
Jednocfeśnic
in |onnujen,v,żep|ZJ-golowujemysiędo ulundorvania
kolejnej
\Vrocła\\,'.
lrraj2006 r. sM KsiQŹeMałe nagody-nrespodziatki.
APTEKA ..S$. IIUBERTA" i=

Rok
w
R adzie

spraw dla wsfystkich bez \\lljąlku o
znaczcniu zasadntczytn,jak zapobieżel1ie próbie lokalizacji na osiedlu
spa]ami śrnieci,fakladu sońuiącego
i magazyrruja.cego
śnrieci.kuszarni
gruzu. a lakŹe fałatwienie ręgulac]i
Właśnie
rninąłrokodmomentuwybo- żeki Brochówki i budowajej pżepuru no\łejRady osied]aKsięŹci \rie]e stu do żeki ołalvki. 1okalizacjaplaosób chce dokonaóocenjej fllŃcjo. no\'anego łalznika dtogowego tz$.
no\\'ania.Nieklórym mjeszkańcom Drogi Krako\.skiej po lasie, która
fa]eŹy,eby to byla oce]]anegaĘ1vna' nre zde\\'aslowalab), inlrastruktlrry
oczl'iścic. jeŻelibędfienly oceniać osiedla i nie 7degradowałabygo jako
z percpekty$rybraku wywieszonej miejsca Zdatnego do zan eszki\ł'aflagi nad wcjściemcry nic u111ylych nla. to \\ mo|m przękonaniu ocena okien.bądźbrakufestynuto takaoce. \1śródosób, które n1aja.choć odI.obinę
na będ7iew pehi uzasadniona'
JcŻe. lr}'oblaŹnji \ł'iedfąjaki ogrom pracy
li jednak spojrzyrrryz pęrspektFvy i starań b}'1potuebn}'' aby sprawy
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pżybraĘ pon'vślnydla osiedla kie.
runek - po\ł'innab,vćpoZyt}.wna'Na
pewnojest \riele do rrobienia i popfarr.ienia,u'ięc rt.nriaręnasfych mofliwoŚcl staramy slę tem Splostać.Tu
prośba.szczegó]niędo t}ch osób, któIe maJąna wsz)'_slkogoto\'e fecepty 1
sposoby.i tak akĘ$nie wsz'Ystkimw
koło na osred]lLo h'n] Iofpo\'iadają:
|ie memujcre sił na intrygj ] podchody, prosim\' włalzcie się akly\ł'niedo
dzialeń na r7ecz osied1a.W jedności
siła.razenrmoŻra zrobić więcej i le
plcJ.
Andt2ej Mahtrzenski
I,rzey',odniczą.y Zarządl! os iedla
''Księże,,
GAZETA sM',KSIĘZE i\'tAŁE' NR:]]' 2006

Od dnia 01.04.20061
rczpoczęła się działalność Trenem osiedlowego. Są to bezpłahe
zajęc|a organizowane
dla dzieci i młodzieży
codziennie w godz. popotudniowych (16-20
ruchomyczas pracy),jak
równieżw sobotyoraz w
niekóre niedziele. odbywająsię onena boisl:u
szkoln1łn(tumieje, mecze, rńYścigi,
ringo, tenis
stołowyziemny, skakan'i)' jak równieżw plene'
\dć wycieczki rowerowe.
piesze,jednodniowewyjazdy w góry
wiścia na ciekawezawody itp'
Pomimo iżdziałamyMko 2 miesiące,
dzieci mogąsiępochwalićjużsukcesami' Druz}napiłkinoaej (rocznikl 995
i młodszy)przeszłaelińinac-je mhi
MistźoŚhv swiata organizowanych
przez nasze miasto i jako POLSKA
będzie graładalej, aĘ dostaćsię do

fnafu.

wŚpólnie z Radą osiedla oIganizujemyfesttn dla naszych dzieci,

nicy, np' piłki, paletki
1Ę.)

L1óryodbędziesięnaboiskuszkolnym
01.06.2006.w DniuDrieckaodgodz.
16:00.
Serdeczie zapraszamy wszystkie
dzieci do udziałuw naszychzawodach
omz chętnychlodziców do wspołpracy
pży o€anizacji tej imprezy (kontaL1:
kena Sfudnialczyktęt.0606993345)'
APEL Do MIEsZKAŃców
o PRZEKAZANIE
ZBĘDNEC'o
SPRZĘTU SPoRTowEGo (niejednokrotlie zalegającegolatami w piw-

oRAZ
Do
osóB,
KTÓRE
MoGŁYBY
ZASPONSOROWAC
ZAKUP SPRŻĘTU!
sprzęt można pŹ}nosić do biblioteki, któm
mieścisię w pżedszkolu pŹy ulicy Chorzowskiej.
Bardzo dziękuję za
pomoc finansową Radzie Osiedla (firndusze
na w)'najemsali ginmastycznej w SP-99, sponsorcwanie nagród .ua
alzieci),panuJumszowiza pomocprzy
pizygotow}'waniuboiska piłkaNkiego
oraz dy. SP-99 pani Ewie Msiejuk za
życfliwość
i pomoc.
P|zy okazji chciałabympo.
dziękować SM Księże Małe za dofiMnsowanie zajęć z aerobiku, kóre
odbywająsię w pźedszkolu przy ul.
chorzowskiej. wszystkich chęhych
zapmszam w poniedziałkii środyo
godz.19.00i 20.00.
Irefiąstudniarczyk

sobą otwiemją w nafunlny sposób na stlonie interretowejszkĄ' Wrószmałaszkołaprzypomina komfoń9wy cie organizujesię zimowisko,a potęm
dom, czyli najkorzystniejszedla roz- ogłaszanaMr na letniepółkolonie.C4'
woju r odego człowiekaśrodowisko. po ,,otwarciuszkoinychdr:zwi"i wydaTe natura]nęp.ocesyto zaledwięwsĘp niu loka]nychaktualności
jest wręszcie
Koncepcję o€anizacji małych szkół do prawdyo maĘh szkołach.Ile może czas na relaks? Kreary\''naaldyłtość
napisałozycie' Postępującyniż demo- małaszkoła?Coraz więcej! Koncen- uczniów wydaje się być gwarancją
grańczny nie pozostawiaDYboru or- tacja srkolnej uwagi na uczniu cuyli ]epszejprz}szłości'
Dyrekol i nauczyganizatorcm oświaty.szkoły maleją przysłowiowecuda.Kto z|iczyłpottze- ciele sP 99 we wrocła1viuzasfużenie
zrrmiejszasię liczba etatow pmcow- by (i zachciaŃi) dziecka ?! Zawody oczekują fbiolowej nominacjido t'tułu
niczych, coraz mniejszFni Bupami - konkursy . olimpiady,wyjścia- wy- ,,Ludzi Roku". Od zar z.
ucmiów opiekuje się vychowawca, pady - wycieczki i dyskoteki- nie wy- Od 7 lat SP 99 organizujekolonie letszkohy pedagogczy logopeóa.Z zało. czeryująoczekiwań' Terapie,korckcje nią kazdych wakacji korzysta z nich
żenianiepokojącezjawiskomalejących i rozlvłańięaintercsowań,pżeq/kane około49 ucziów
populacji rodfi t.kże słodkięowoce' kiermaszami,kampaniamii uromaicoAnna Snolinska
-w szczegó]ności
wychowawcze.Małe nebogaą ofedązajęćw}Tównawczych
szkołysąbezpiecme,bo zatfacająano. mogą prz}prawićucfnia ma.lejszkoł}'
nimowość'i zirrd)'wiń:a1izowane,
bo o duży fawrót gło\\ry.
z\',łaśfczA,
że Wynik w teścieszóstoklasistyjaki
potżebyuczniów łatwiejw nich oke. nieżadkosadfi sięjeszczęprzy s7ko1e uyzskaliuczniowieSP nr 99, to 24,8
ślić.W naĘch szkołachspołecmość kzewy i drzewa,ukwiecajej paBpety, pkt.na 40 moż]iwych.
staje się sobie bliższa'Ludzie dyspo- pźepmwadzaaukcjei gomacŁi maku- Sledni w}dk w szkołacb wrocławnująnie tyle większąilościączasu,ile laturę.Pamiątkowąfotog.aflęi okolicz- skichw
Ęm rcku był27,6pkt'
kontal1ująsię częścieji chęn1iejprzed nościoweimpresjerypada zamieśc!ć Red'(za Gązetą Wbarcząz ]9 hdja 2006 |)
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ILEI.{OZE

ęłl'tłŁ,'tl sZKoŁA?

. Dyżuly Rady Nadzorczej:każdy
pienvszyczwa ek miesiącaod godz'
16'00do 17.00przyul' TamogórŚkiej
1. salakonferenc),jna.
. DyżurvRadyosiedla:kaŻdypiąlek
odgodz.18.00do
19.00
w SzkolePodprzy
stawowel
ul.Glubczyckicj3.

986
oTelefoninterwencyjny

. ZakladTapicenkiprry ul.Chorzo ,skięj 36 $l'konuje napra{.yi meble
l<-ĄJA- Usługi Kmwieckie, szycie
tapicerc\ł,ane
naf amówienic'Czynny
i pfzeróbki odfieŹy,magiel
ponicdz'
piąLkurr' godz' 8'00
od
do
BARBARA . I.ryzjerst\ł'odamsko.]7.00'Te]':3.ł168 58'
męskic. sola um' pralnia

KATOWICKA23 ZAPRASZA

JA.C]U - Punkt opłat.ksero, l.ax-naj-

tańszeopłaty|
RTV - 0,00zł, ZUs
i Us 2'50 zł,pozostale1,50zl
Szyiko - Tanio. Bęzpięcznie
DołącZdo gronanasfych fado$'olonychklicntó\'
Czynne;
- piaJek 8'00 . 1E'00
poniedziałek
sobota9'00 . l'ł'00(jed1'nie
Ęzjer)

. warsztatsamochodo\ły
pIZy ul'
Tamogórskiej | ś$.iadczy
usługi$'
zakjcsiemecharikipojazdowcj.Tel.:
34000 52,0601563 10.1.

Strar Miejska,tel.intenvenciny 9E6
. MASAŻ LECZNICZY
. Policia. K rzyki-Rako\ł'iec,
Tel.:888187931crynny8.00-16.00
ul. Traugutia94
dom:071/18 16407. RyszardSzuber
ofice1dyŻrmy |eI':071']3'ł043 44
'{3
dzięlnico$yte]':07l/ 34041
policji prry
W punkcie patrolo\\,ym
J
ZarządSM uprzcjmię
petni
u1.Głńczyckiej 3' w SP ff 99'
zawiadamia,
że odczytów woAgencja PKO B P SA nr,{560przyu1.
dyż1rlnasf
df ielnico\ł'y:
sier sztabowy achor7o.wskiej
38,\ł'sk]ępię..wszystko domierzy(licznikówwody)nap.AndŻejSakowski(tęl.0601815852)'dla domu.',zaprasfe poniedziałku tezy ooKon) \Ąij! | pr7eKaz}\
od
ac
Moina fgłaszaćosobiście
urt'agii d o p i ą t k u$ ' g o d z ' ] 0 ' 0 0 . 1 7 . 0 0 '
oo sporozrernrowJ razy w roKu
problemywe wtorki 10.00-12.00
i RcalizrLiemr
\Dlat\ uaz \\\Dl.r!\
za
w tcrminachl
czwańki ] 5.00.17'00'Zgłoszenia
iele- pomocąterminalaze \ł.szystkich
kań.
30 czerwcai 31 grudnia.
foliczne prz1'jmujecałądobę oficer opłaly RTv Spłatykedytów PKo
podnumęrem
dyżum}
0,71l340
4314 i $]płaty z książeczekobiegowych,
NIEBIESI(Ą L|NIA
v KomendrieRakowiec.
bez pro\ł'i7ji.opłatyfa nieszkanje, W lvypadkuprzernocyi znęctnia się
zadz\\''oń:
. Rzuć pa|enie'Antytytoniowy energię)ga.z.telcfon oIaz wpłatyna w rodziniclub w sąsiedztwie
w
caĘl1l
kaju'.
|e1.
0'801,,PŹemoc
Punkl Konsu]tŻrc}jny
wydziałuZdro- innekontaZ prowifją 2.50 uł'
wia Uffędu Miejskiego Wrocła\'ia Zaprasfamv |eż do nasZej |ilii. 120002.Inlbliniaczynnaw godz.
w niędzjele
iw ś\ł'ięta\ł
f siedfibą\ł'ośrodkuDiagnostykii nieszczącejsię przy ul' opolskiej63 ]0'00-22.00.
godz.
10.00-16.00
pży pętlitranSpołern
Rehabilitacji Kardiologicznej przy (rt.sklepiePSS
,r
waJo\vcj
czynnej
wgodz.9.00
19.00,
u]. Nowowiejskiej61166Taprasza
),
ARTOS'
w soboty9.00 14.00.
środy
od godz' 15'00(fapisy)
Rektama
orl A rlo Z
tel..071i
3226008,3218368,3219272
Tel.0501
330513
. Lecznica dle Zrt'iclzątPANACELM
. Bezpłatna
piersi. czy.la jestod poniedziałku
naukasamobadania
eikon@tl€n'p]
do piajku
InfonnacjiudziclaGmzynaFefenc.
w godz.od 17.00do 19.00,
w soboty
.sPRZEDAM GARAŻ
Konsultacyjnypunktdiabctologiczny od godz.10'00do ] 3.00'Mieści
sięz
(cu1{1f}cow})'
mur-owany.
BożenaBednarek,tel' tylu budynkuAdmlnistracjiprzy ul.
zelektryfikowany,
kontakto$T
07li 342I 7 25 Przychod- Tarnogórskiej
l. Tel.:07]134]
6'+18. w zabudowieŚzelegowęina
nia leka*kaprzy u1.Tarnogórskiej
1.
Zepftszalny.
terenie komunalnym, plzy
o opiekujesz się ciężkocholym
członkicmlodfiny']chcęSzpomóc
w opiece nad chorlmi? Poiskie To\rarzyslwoOpieki PaliatFnej przy
Dolnoś]ąskin
Centrumonkologii
(40Z1)kurs dla
odpłatny
organizuje
wo]ontariusuy.opiekunól. chorych'
ZgIoszelia pląjmujemy w Zespo1e
opieki Pa1iaty.lvnej
wc wrccła\\'i u, pl '
H i r s z f e l dt a2 , l r l 0 7 1 l o E q 2q 5 .

. siedziba praco$'njkówsocjalnych sklzyżo$aniu ulic Katowickiej, Cli$'ickiej i Popiclskiei opieki Społecznej(fapomogi) dle
mieszkańcó\\'
naszegoosiedlanieści
siępźy ul' Kniazieuicfa29'
Te].060139729'1
Godz' pżyjęó: poniedziałki.
wtorki,
w g o d z .1 0 - 2 1 .
czwat|kij piątki7'30-l0.00,środy
UWACA
13.00-15.30,
ogIoszcnia
w
te.j
IublJcesąbezplatne.
Telelbn:
07L'33523 82.
Za
treść
ogłoszeń
redakcja nie
opiehmłi . ul' Strzegomska
6.
ponosi odpowiedf ialności
tel':071/]59 73 ó6

Iocą SM Ksiq Mal
cieślikow
vska-Ku1r
rarycka,
Zofia Di]]enius.JoaDn. .jże
Zc
jeśljkows
M i c fhalina Cjeśljł
kowska-K
Kul

r 2 5 r a 200ó
0 órr

Koręspondęncjędo ''

loslmv
my 1
\\'rzucacdo stanar ej skrzynkiwiszące
\ł'rzl
rJ prl
rzy wejścid
\
o Administracj
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