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CZERWIEC . wIĘC ZEBRANIA!
ZEBRANIA GRUP CZŁoNKoWSKICH:

(salawystawyw siedzibieSpóldzielniprzy ul' Tarnogórskiej)

I GrupaCzłonkowska:
ul. Katowicka,Gogolińska,Siewierska,Afgańska.
Zebranieodbędziesię 1l czerwcao godz. l7'00 (poniedziałek)'
II GrupaCzłonkowska:
ul. Chorzowska,opolska.
Zebranieodbędziesię 12czetwcao godz 17'00(wtorek).

przy ul. Tamogórskiej
16czerwca(sobota)o godz.11'00w sa1iwystawyw siedzibieSpó:łdzielni
odbędziesię zebranie

NAJWYżSZEGo oRGANU SPoŁDZIELN]

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKOW SPKsiężeMałe(ZPCz)

PIąryominamy,żewybraniprzedstawicielemająobowiazekuczestniczyćw t}m coroczn}mzębnniu'
wszystkięmatędĄ tyczącęzębrui i tęmatów,któIe będąna nich poruszane,są dostępn€ dla każdegow biurachSpółdzielniw godzinachpracy.
z prawa,jakie mamybędącczłonIjakco rokunamawiamwsfystkichsąsiadówdo przyjścia
nazebranie,skorzystania
kami tejspółdzielni'obecnesąprawiezawszete same(nielic^e!)osoby,a wpł}.w
mieszkańcóv/
na to co siędzicjcw
olbŹ}mi i nie dopżecenienia'Nie chodzącna zebranianietylkonie mamyprawa''narzekać,.,
cojest
Spółdzielnijest
(członków
oczy1viste,ale zacjągamyteżdługmoralny wobęc tych, którzy uczestnicząw placach Spółdzielni
Rady
Nadzorczej)i tych,któźy laz w roku fnajdujączas,by podyskutować
nad sprawamispoldzielniijęj kondycją
M.CK
cłzgr,t strt-rslgŻe ł,'Iałrl l.'n':ł.zool

(oszacowany)nabycia
Realizacjapostano- gruntówKosrt
pżez

WybóI trybu nabycia nieruchomo.
się do ustalenia,czy
Spółdziehię w trybie ścisprowadzał
aktunotarialnęgo:
Spółdzielniaposiada wolne środki
66l 450 z.ł.
Od 17 marca2006t do uzy- ńnansowew wysokości510 000 zł,
skania pżez Społdziehię własności które zostaną wydane jednorazowo
nierLlchomości
gluntowychmogą być a odzyskiwane od lokatorów w dłużzastosowaneró$nież zasadyUchwa- szym okesie i ozy wydatekten nie
^A
Ę RM z dnia 28 gludnia2005 1.:w naruszybezpiecznychrelacji ekonodrodze przekszta,lceniapruwa u.4t- micznychw Spółdzielni'
kowaniawiecrystegonieruchomości
wniosek zarządu o nabycie
gruntowych w prawo własnościna nieruchomości
guntowychSpółdzie1podsławie d€ c yzji adminiŚtracyj- ni w trybieadministraryjnym
uostał
nej Gminy' również z zastosowaniern zatwiedzony pżez Radę Nadzorczą
Spółdzielniom mieszkanio- 95% bonifikaty'obowiązujejedno. i zrealizowany w kwietniu i maju br
w}'rnpŹysługiwałoprawonab}nvania razowe wniesieniecałejnależności obecni€ spółdzielniajest właściciewłasnościgruntów pozostających\\,' za przeksŹałcenie prawa, ale nie Iem zarówno budynków mi€ s zkalużf'tkowaniuwięczysty!1spółdzieini, występują:podatek vat 22lo od war- nych! jAk i gruntów (działek)'na
tościtransakcji'kosfty zawarciaaktu ktorych znajdująsię budynki.
naogólnychzasadach,
za cenęryŃo'
notarialne8o,
Lokatolzy zaczęli wnosić
oplocentowanie
spłacaW związku z możliwościąnęjna]eżności,
obciążenie
hipoteczne opłaĄ'za nabyciewłasności
gruntów
jego
nieruchomości
i koszty
ustanowienia na rzecz członkow
ustano- związanych z budylrkami,w którv.(
mieszka,ja'
od l marcabr w 60 r&ź
spółdzielniodrębnychwłasności
1()Kośft (oszacowany) prze- nych miesięcznych ratach' osoby
ka]i mięszkaln}J'ch,sanorządy tery
torialnezostĄ upoważnione
ustawą kształceniauż}tkowaniawieczystego niebęĄce członkamiSpółdziehipla.
cą oprócz lat odsetkijako wynagro510 150zł.
do udzielaniapółdzielniommieszka- we własność:
nlo$ym przy nab]rwaniugruntów bo- Koszty uzyskania własności
nieru- dzenie za korzysianie z majątkuSpółchomości
prfez Spółdfielnięw trybie dzielni; mogą również wnieśćcałą
ni6katod cenyrynkowej.
Realizacja . wniosku SM decyzji administracyjnej
są niższeo kwotęjednorazowo'
Księże Małe o nabycie gru1tów za- ok' 151300złtj.o 29,ó%odnabycia
budowanychna cele mieszkaniowe, w fomie aktunota.ialnego.W warun Realizacja wniosków o odrębną
na zasadach preferencyjnych wyma- kach niskieji ustabilizowanej
inflacji wlasność
gałam'in. podfiałównierucbomości' i ma]ejącychdochodów Spółdzie]ni
Spółdzielniazgromadziła
doDziałki guntu wydzielono tak, aby z lokat (malejących nomina]nie i z tĄd80 wniosków dotyczącychodrębej
przychodów własności.
spehiając szereB fomalnych wyma- powoduopodatkowania
29 osób okazałozaintelegań miałymożliwiemałepowierzgh- finansowychSpółdzielni)tryb decy- sowaniedalsąrm ciągięm|wpłaciło
nie i w efękciejak najniższekoszĘ7 zyjny nabycia nieruchomościgrun- prz}padającą
na ich nieszkaniaczęść
towych \'''ydawał5ię korzystnie,jszy' kred)'tupopowodziowego(200-300
zakupu.
Od 26 częrwca2003 do 17
ma|ca2006 r' możliwebyłonabycie
ę
od Gminy wrocław nieruchomości
gruntowych zabudowanych na cele
,{€
mieszkaniowena warunkach preferencyjnych,wyłącz1iew trybie
Uchwaly Rady Miasta Wrocławia z
dnia 12 czerwca2003 r: na podstawie umowy notarialnej, z zastoso
waniem95%bonińkatyi rozłożęniem
ceny na pięć równych ro cznych |at 7,
(ok.4.5%rocznie).
oprocentowaniem
spółdzielniamiałabyponieśćkoszt
podatku od towa.ów i usfug vat w
\'f/sokości22% od wańościtlansałcji, p]atnegow ca.lości
razem z
pierwsząratą kośzttaksynotarialnej,
opłatęstałąz Ętufu ujawnieniaprawa
w]łasności
w księdzewieczystejo.az
koszt \',,pisuhipoteki.
Wjremontowane loL,aleprz! ul. Chorzowsltiej

wień ustawy
o spótdzielniach
mleszKanrowycn

Nabycie gruntów
na własność
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s
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zł),ale tylko 5 wnioskodawców zgłosiłochęćprzyst ienia do aktu nota
10alnegopżeniesieniawłasności
kalu w pierwszymterminie,jeszcze
w maju' Nie ma wśródnich żadnego inicjatora zwołania dodatkowego
zPCz w 2005 I' w sporawienie dość
szybko !ęalizowanychprzef Spół- wpł}.wzmian w ustawięo podatku \izacjaz 27.1.02006r' obowiązujądzielnię przeksŹałceńwłasnościo- dochodowymod osób prawnychna ca od 01'01.2007r, wplowadziław
wych ani teżnikogo ze skalżącychdo funkcjonowaniespółdzielni mieszka- ań. 17 ust. 1 nowy punkt 44, który
Zarządu w sprawie
sądu opiesfałość
mówi:
wnioskówzo- Spółdzielnie
Część
jak wszy- ''zwalnia się od podatku dochody
mieszkaniowe
''uwłaszczcnia'''
stała\łYcotbla.
(''.)uzystkie podmioty podlegająobowią- spółdzieinimieszkaniowych
zującemusystemowipodatkowemu' skanez gospodarkizasobamimieszJednym z tych uregulowań, którc kaniow},I1i . w częściprzęzna.zo\\ęj
spra\rT sądołve
UchwałaZarządu sM KM nr mająwpłIv na opodatkowanie
spó| na cele związanez utrz}maniemtych
jest
I I1/XI/2005z dnia 28 $rtuia 2005 dzielni,
ustawao podatkudocho- zasobów,f wyłapzeniendochodów
godroku, stanowiącapodstawędo rea]i- dowym od osób prawnych.Podsta- uzyskanychz inrrejdziałalności
na podarczc.jniŹ gospodarkazasobami
facji wniosków o odrębnąwłasnośc, wowym wymaganiemnałożony]n
a także niezbędny warunek nabycia podmiotyjest prowadzenieprawid- mieszkaniowymi."
neCo oznacza taki zapis dla
ę}rtów od Cminy Wrocław,stałasię lową' e*.idencjiumożliwiajasej
ostatecanai obowiązującaz dniem te]nerozlicfeniesię z UEędem SkaI. spółdzie1ni,
ozyli dla nas? otóż bępo
28 lutego2006' JuŹ tym terminie boĘ'rn z ltuŁl podathl. w 2006r' dziemy odprowadzać do budżętu
została zaskarżonaprzez członkó\^) ustawodawcawprowadziłzmiany w podatekod dochodówuzyskanychz
Spółdzielni'Dwóch powodów wnio- ustawieo podatkudochodowymod szeroko rczumianej (przef ustawosło o chylenję tejżeuchwaływska- osób p|a\rnych mające duzy wpł}'w darł.cę)działalnościgospodarczei
z prawem. na działa]ność
zującna jej niezgodność
spółdfielni'Do końca spółdzielni,tzn' np.:
Uchwałę 2006 r' spółdziellrięmieszkaniowe - od dochodów z wynajnu lokali
Sądoccniłw obu sprawaĆb
7'a zgodną z plawem' nienanrszają- korzystałyze zwolnienia od podatku użytko\łych'
cą interesupBvnego ani uprawnień od dochodów uzyskiwanychz go- - od dochodówz.luieźawygruntówpo.
i powództwoodda]ił'
we władaniuspołdziclri,
skalźącyh
spodarkizasobamimieszkanio{ymi uostających
.
bęprzychodów
Trzecia sprawas4dowa,
np'
olaz z innychźródeł
od dochodówz t}tułuudostępniania
(np.najem nieruchomości
trzechpofwów o działalności
gospodarczej
na ceiereklamowe,
dąca połĄczeniem
takiej samcjtreści'dob'czy wniosku lokali użytkowych),jeżeli dochody - od dochodówzwiąuanychz oprclokatbankołTch itp'
o ustanowienieodrębnejwłasności. ptzeznaczo||ębyły na cele związane centowaniem
lokaluw drodzeoŻeczeniasądu.Po- z utrzymaniemzasobówmieszkalio. Tak więc ]9% dochodówZ lych tysąduwnioskite zostały wych i inne cele statlltowe (np. na fułówjużnie będzienależało
do spół
stanowieniem
.ilalone,
na
nie
zasfugując
uwzględ.
społeczno-samorządotylko
do
budŹetu'
działalnośó
dzielców
.
sKutecznle
oonrenre.bpolozrelnla
Dla spółdzjęlni,
których7naprzychodówŚą odTaka ulga powodowała'że cuąc}'rn
źródłęm
wiodła znacznego zaawansowania
rea]izacjiobowi4fkówz ustawy,pro- spółdzielnie chętnie angazowały się selki od lokat bankowych, praktyczzain- w działalność
gospodarczab
góyż|1zy. nię całeprJchody 2 tego tytułuod
wadzącychdo,,uw.laszczęnia.'
tercsowanych.w każdym ze złożo- kany z niej dochódpozwalałna obni- początku2007I' zostaną pomniej.
Pozo- szoneo 19%podatku.
nych pozwów tak naprawdę chodzi żenieopłateksp]oatacyjnych.
Tak więc w nowy 2007 rok
o piwnice; mają być 'Jlasze'',czy]i stawienie całejnadwyżki bi]ansowej
do 1okali do dyspofycjispółdzielcówbyłorów- spółdzielniemieszkaniowe'a co za
stanowić prz]mależność
mieszkalnych.W analogicznymspo- nież zródłem dodatkowych śrcdków tym iduie lównięż spółdzielcy,werze członkaspółdzielnize spółdziel- pieniężnychZasilającychfundusz re- sĄ z nowylti dodatkoBTmiobcią.
nią sąd Najwyższyw wyroku z ]2 montowy.Tak więc do końca 2006r żeniamiPodatkowymi,a ponieważ
czljlwca 2006 r przyznałrację spół- praktycfnie cały \rypracowany do' budŹetzabiera nam częśóśrodkóww
do dyspozycjispół- postacipodatku- możeto w e1.ekcie
dzielni.A nry spieramysięnadal;zło' ohód pozostawał
sądu dzielców i mógłbyćpŹemaczonyna doprcwadzićdo podwyżkiopłateks.
żonoapelacjęna postanowienie
pierwszejinstancji.Apelacjarownież działal.ośćstatutową Spółdzielcy ploatacyj
nych.
przez
sąd
16
maja
oddalona
uzyskiwali
w
ten
sposób
dodatkowy
została
lzabela Kaniewska
2007.
efęktw poŚtaciniższychopłateksplo- GłównaKsięgowa'sryczeń20a7
Barbara Omelan aBcyJnycn.
30.05.2007
Uchwalonaprzezsejmnowe-

SPoŁDZlELNIEMIESZKANIoWE
PŁACĄ PODATEK DoCHoDowY! !|
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Remontywykonanew 2006 roku
Rok 2006 obfitowałw wykonawstwo robót remontowych realizowanych w mmach Planu Remontowego
oraz bieżącejkonserwacji'Zakesy
prac zostały podzielone na budynti
zasobu,i ',nowegozaŚobu'''
,,starego
W budynkach ,,staregorasobu" wykonanomiędfy innymi:
1. we wszystkich budyŃach wyko.
nanoociepleniestropodachóv
2. W 42 budynloch (klatkach)zreatizowano zadanie po]egającena zmianie lokalizacji wodomi€rzy głównych
do pomiesfczeńpod schodamioĘz
wymianąpoziomów instalacjiwody
flmnej.

3. wykonano renowację drzrłi wejściowych w następujących bud]Ąlkach;
- przy ul. Chorzowskiejl-17 wykonano renowację12 drzwi,
- pŹy ul. chorzowskiej 2-10 \\,ykonano renowację5 drzwi,
- przy ul. Chorzowskiej19-53wykonano rcnor'ację 10 dŹ!vi4. W budynlo przy ul. Chorzowskiej
2-10 naprawionokominy.
5. Wykonano Ienowacjęi malowaaie

w bud}.nkach,,nowegozasobu'' lłYkonanomięduy inn}mi:
1. Zakoóczono .lrugi etap remontu
schodów na klatkach schodowych w pokrycia dachowegow częścibud1'rrnastępującychbudynkach;
ku przy ul. Siewieffkiej7-11.
. pży ul' Chorzowskiej19-53_ 13kla- 2. w}łnieniono dachoweobróbki blateĘ
cha$kie w budynkupży ul' Gogolń. pŻy u].IGtowickiej2464 21 klaieĘ skiej1-11.
- przy ul. Katowickiej 27-45i ul. Cho- 3. W)'rnieniono piony wody zirrnej,
rzowskiej57,59 - 14klarek,
ci€płej i cyrkutacji w częścibud}'!r6. W budynku przy ul. Chorzowskej ków pŹy ul. Siewielskiej3-5 i ul.
32-46\i,ykonanokompletnąwymiaDę Gogolińskiej1-5.
pokrycia dachowego i obróbek blacharskichPonadto:
7. Wymieniono6 szt. poniemieckej 1. Na wszystkich zespołachga.ażostolalki okięnnej'
wych wykonano konserwacjępoĘ8. Wymieniono 70 okien na koszt lo- cia dacho\i'ego.
katorów, zę spłatąw ratachw ramach 2. w}łnieniono wiĘny w lokalaclr
obowiąfującego człoŃów nasze,j uż}tkowych(sklepach)przy ul. Chospółdzielniregulaminu.
Żowskięj8 i 10'
9. wę wsfystkich budynkach fostały 3. wyremontowanoi znodemizoę']
plfeczyszczor\e 1 zakonselwowane no nowe lokale uż}tkowew budynliu
rewizje na pionach i poziomachkana- ul'ChoŹowskiej36 i 38.
lizacyjnych.
4. Dokońcfono adaptacjęi remont
10. ProwadfonowymiMę odcinków pomieszczeń
wa$ztatowo-socjalnych
pionów kanalizacyjnych'
na potrzeby działalnościstatutowej
11.We wszystkichbuĄ'nkachna in- SM KM w budynku przy ul. Tamostalacji cent.alnego ogrzewania wy- g&skiej 1.
mlenano zawory podplonowena terBog$łai) Rusiniak
moręgulacyjne(dokończeniezadania
Wfucław dfiia29'a5-2(.)07Ł
nastąpiw bieżącymrcku).

Sprawa psich odchodów |114!4 psich odchodów Sprawapsich odchodów
Byłamf wiz}tą na osiedlu,,osada,'
(bocznaulicy Borowskiej)i za.Jważyłampsie pakieĘ7'tj. takie szafl<i,dwu
szuffadowe'Wpierwszejszufladziesą
wolki na psię ekskementy' a w drugiej miejscena ich składowanie'
Naliczyłamna osiedluczterypsiepakięry. Wyp.óbovałam na własnympsie,
wszystkoodbywa się bez bludzenia
ląk'

oto adles intem€towy 8dzie można
zobaczyćto ,,cudo,,:
www.psipakiet.pl
A moŹeby u nascośtakiegofains.alować,bo przecieżna osiedlumamy
sporo piesków, prawie w kazdej blamie Jed€ n taki pakiet'Możeńrma w
ramach sponsoingu podaro\ł'ałaby
namjeden.Jak się sprawdzi'to Spółdzielnia kupiłabywięcej szfuk.
właścicielka
czwolonoga.
BarbaraKrawczyk, 25.1I2006r

W końcu naja Spółdzielnia zamońtowata pierwsze 3 pakeb),
od nas nleĄ jak będąwykoEysta e i c4 cłściej będzie na nas4m osietllu'

Sprawa psich odchodów Sprawa psich odchodów
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Sprawa psich odchodów

ODPADY STAŁE,
CZYLIZWYCZAJNE

SMIECI

Wszyscy
,,produkujemy" też.Jestjesfcfe ploblem zmniejszaśmięci'Niestetyz roku 1lalok coraz nia ilościodpadów.Jestna to pIosty
wiecej' Handlowcy, żeby namówić sposób:kańonypo sokachnależytak
nas do kupienia czegokolwiek, opa- złożyć'żebyzajmowałyja& najmliej
kowują s.!vójtowar comf ładniej,cie- mięjsca, butelki plastikowe mocno
kawiej'Niestetyzwiększato lównież z8tlieśó
(np.Fzydeptać!).
i]ość
śmieci'
WspomnianaUchwałanakładarów.
w celu uhzymaniaporządku nieŹ na spółdzielnięobowiązekzai czystości
właścicie]
nieruchomości,pewnienia właścicielomzwierząt
czy]i SMKM, ma obowiązekrealizo- możliwości
technicznych
pozbywania
waćuchwałęRady Miejskiej Wlocła- sję zanieczyszceńpozostawionych
Bardzo ucieszyl mnie list o
wia 229.12.2005r.
pŹez fwierzętadomowe.Właściciele
psich kupach napisanyprzez moją
Aby w}.wiązaćsię z nałożo. z\,vielząlfobowi ązanisąnatomiastdo
i sąsiadkę.
ko]eżankę
nych przez Gminę obowią7ków, na- usunięciafanieozyszczeńspowodocieszę się też,że na tablicy infol- leży nie tylko
ustawićodpowjednią wanychprzezzwieŹę ($ 12 omawiamacyjnęj w mojęj bramie pojawiło ]iczbę pojemników
i zapewnićwy- nejuchwały).
VQ pismo ,'ulzędowe,.o obowiązku wóz ich zawarlosci.Na1eżyrownież
Jeszczejednaprośba do nas
po swoimpsie'
sprzątania
zapewnić możliwośćseglegowania wszystkich.Na terenieosiedla jest
Ba|dzob]Ąnchciała,by cośsię w tej
śmieci.I tu pojawia sie prob]em- odpowiednia liczba pojelrrników na
brzydkiej sprawie zmieniło. Mam na$yk segręgowania
śmiecimusimy śmięci'Proszępopahzećna zdjęcie
dwamałepieskii odkądzeschroniska
w sobiewyrobić.Jestto cośnowego, poniżej.Zrobionesą w pooiedziałek
przyszęd.łdo nas ten drugi (jużponad
co zInusza nas do pewnego wysiłku (dzieńpżed w}.wozemśmieci)'
Jedpo swoich
rok temu)postanowiłam,
(a tegobardzonie lubimy).Od pew- ne kontęneryaż,,kipią,,
od
nadmiaru
psachsprzątać'
Gdy z nimi wychodzę,
nęgoczasustojąpojęmnikina ,'two. śmieci
a inńe,w sąsiędnich
boksaclr,
mamw kieszenidwa kawałkipapieru rzywa
sztuczę,',
białe'.
i
.'szkło
''szkło stojąpuste'Jak zadamysobiehoszkę
i dwa woreczki piastikowe.Bardzo
kolorowe,'.Każdy pojemnikjesl w trudu i wŹucimy woreczek do pusteszybko przyzlvyczaiłamsię do fbierainnym koloże- Do 13 marca 2008 go pojemnikabędzieładnieji czyśoiej
nia psichniecuystości
i niejestto dla
. będąjeszczepojemnikina odpady w naszymotoczęnlu'
mnie ani kłopotljwe,
ani obŹydliwe' niebezpieczne
(baterie),
makulaturęi
ani oczywiścię
kosztowne'Zawiąza- odpadyulegającebiodegradacji.Do
W następnymnumerzegazetkiciąg
ny worcczek z zawaltościąwlzucam wszystkiego
możnasie plzyzwycza- dalszy,,śmieciowego,'
ternatu.
koszana śmieoi.
Kodo najbliższego
ić' Do tegożebyoddzielniewyrzucaó
sze stojĄna każdynroguhawników
butęlki szklane i butelki p]astykowe
Ewa Markowska
\/rzątam niestery tylko fa dnia, bo
wieczorcmnie mamodwagiwejść
na
trawnik,takjesttambudno.
Mam świadomość,
że efekt moich
starańto hop]a nrniej w oceanie,ale
wiem, że zmiany najiępieJzaczJnać
od siebie' Wiem też,że nie jestem
sama- vr'tym miejscusedeczniepozdIawiamPanaChoinlĘ! :-)
Może ustawienie''psich pakietów,'
ułatwiłobyzmianę naszych zachowań, ale w takim przypadku koszt}'
ich ustawieniai utrymania powinny
-spaść
psów, a nie na
na właścicieli
wszystkichmieszkańców
Mój ''patent',
nic nie koszfuje'
właśoicielka''ośmionoga''.
Michalina Cieśliko śkaKulnatycka

Sprawa psich odchodów
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I
tuką lą pu.iętam: uśmiecb.
niętą węsołą Była tu od zawsze'
najpierwjako kierownik Osiedla t,
późniejpełnomocnik
ZarząduwsM,
następnieczłonekZaźądusM IśiężeMałe.Dobrypańnernatnrdnyczas
twoĘenianowejspółdzielni'na czas
próby ,'wody i wiatru,'omz fwykły
dzień pracy.Sojusznikmieszkańców
Spółdzielniw splawachdrobnychi
ważnych.Żal' że nie możebyć tak
nadal.
Bdrbara Omelan

znajdo$'ałyu rozmówców poz}t}.wnegorcfonansu.Swoichracji broniła
z zipalczy wośc
;ą i beziyzględnie.Pracę tlaktowałajak misję,co nie zawsze
spotyka]osię ze zrofumieniem.Z moich obselwacji \ł}nvodzęwniosek, że
czułaslę poddananiesamowitejpresji
opinii mięszkaócówosiedla.Zdawała
sobiesprawę,żekazdeposunięciejest
bezustannię oceniane' ĘĘ'kowane,
ze sKazana
Je$ na naganneocenyczę.
ścimieszkańców w myśizasady, że
''nie wszystkichmożnazadowolić'''i
to Ją bolało,i częstodoprowadzałodo
fi'ustracji.Nie znacfy tojednak,żestałasięponurai zamkniętaty]kow kręgu
pracy.Potrańłatryskaćnięopanowaną
wesołością
sbfe]acdowcipami'bezboskosiębawić'
Imym ulubionym tematem
by.lyzwierzęta,a wśródnich koĘ'' Postanowiławraz z synemwziąćruĘgo kocurka.Niędługosię nirn jednak
cieŚzyli. Urszula była zrozpaczona.
Gdy syn wyjechałdo Lond1nu wzięla sobie ze schroniska dwa biedne
,,dacho$'ce,'.od tej pory zyłapracą i
opiekąnadkolkami.
I wszystko faczynałobyć ta.
kiejasne,dobrej nawetwesołe'.'
MieczysławaAksak

I
w;ęk.,osemieszkańcówna.
szego osiedla zetknęłasię w ciąg!
dwxdziestukilku lat choćbyna krótko
z UrszulĄPoleszczuk'
Równieżw mo'
jej pamięci zapisałsię jej wizertrnek'
PoznałamUlę ponadpięćdziesiąt
lat
temu w domu Jej matki. Byłamwówcfas7Jetniądziewczynką
a ona3 lct.
nim weso\m, rozbiegan}Ąnskzatem
r ciekawymi oczami,
Tak naprawdępomĄśmy sję
wiele lat pózniej, gdy byłajuz statlm i
mit}m gościemnaszegodomu.]ej żywiołowość
i pomysłowość
sprawi]y'że
zawojowałanaswszystkich,a my obie
szczeve i już na całeżyciezaprzyjaż,.iłyśmysię. Spędzałyśmy
na rozmowach wiele godzin' Była nieaównana
we wszystkichpracachręcznych'a był I
Ulę Pol",'""uk po raz pierw.
to czas dzierganiana szyde&u i na dru- szy spotkałankilka lat temu,gdy kutach, a takze*f'szy1va ia' Jej ,'dzieła'' powałam
mieszkanie
naKsiężu.Kiedy
były wprcst pęrfekcyjne.obdarowy- fakończyłamjuż załatwianieszeregu
wałanas rymi prezentami.
t'omra]ności,
Ula z powagąozrajmiła
w owym okresieuległapo mi, że teraz ze wszystkimi papierami
ważnemuwypadkowi ulicmemu' do- muszęudaćsię do sekretariafu
spól.
Znaławielu obrażeń pozostałypo dzie]ni'Po cz}m dodała:.A sek|etańź'
nim upolcą/we bó]e głowy. Po|em majdujesiętu,' i wskazała
nabiurko
- macie- stojąceobok.Roześmiatyśny
zapanovalczas małżeńsko
się.aja
r4'ński, późniejjuz tylko macierzyń- od mzu Ją pollńiłamfa poczuciehu.
ski. Syna darzyłamądrąplzewidującą moru,
miłością
Potem spotykałyśmy
się syPodjęciepracy w Spółdzie]- stematyczniena posledzeniachRMy
ni Mieszkaniowej było skokiem do Nadzorcuej'wiedza i doświadczenie
głębokiej wody' Widziałam z jaką U]i były nicocenione.Zyła sprawami
wnikliwością i uporcm w$yza się osied]a,znałaludzi i problemy,z ja.
we wszystkie tematy.Jak analizowala kimi się borykająNiejednolootnie
to
stalanniekazdą sprawę' Byłaniezwy' właśnie
od niej dowiady'valiśmysię,
kle ambitna,nie tolerowała żadnego komupotrzebnajestpomoc.
Jejżyoz]i.
dyletantyfmu'Zrodziłoto w Niej pra- wości
doświadczyłam
osobiście,
kiedy
coholiczkę i nieco zmieniłocharakter i w moim życiupojawiłsię trudnymood tej chwili praca stałasię treścią ncnt' Pobafiłazawzięcie dyskutować
Jej życia. Był to zawsze pielwszy i i przekon}.lvaćdo \l'łasnychracji' Być
częs1ojedyny tematrozmów. Zaczę1o możela Jej zapalczywość
kogośĘtopojawiaćsię zniecierpliwięniei nawet wała,kogośinnegobawila'a]cjedno
rozdnżnienie,jeśliJej w}q'ody nie jest pewne wobecUli trudnobyło
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pozostacobojętnym.
D1an]niezawsze
pozostanieosobąo dużympocfuciu
humorui ogrcmnejradośoiżycia.Pa
miętam,jak ciesfyła się zę swetra w
Mikołaja, który dostaław plezencie
jak opowiadała
od przyjaciołki,
o kotach przygarniętychze schroniska,jak
jeździła
po okolicyna rowęrze'zacze'
piającfnajomych'
Kilka dni przędśmielcią
Ula
nieprzysuła
naposiedzenie
RadyNadzorczej,źlesię poczuła'
Myślałam,
że
powodu
potwomego
to z
upafu,.jaki
panowałostatniego
]ata.Nie wiedziałam,źejuznigdysięnie zobacfymy'
Myślę,że pozostaliczłonkowie Rady zgodząsię ze nrną żęchociażnie ma ]udziniefastapionych,
są
ludzie niepolłtarzalni i do nich bef
wątpienia Ula Polszczuk nalezała.
Wszystkim nam Jej zn1'czajnie bra. je'
Aja ciesuęsię,żedanemi było
Y6maó tak niefwykłąosobę'
Joanna Grześkowiak

::.']a,
r:t: .

TerapeurycznaSzkoła Pod. do samokontrolii umożliwianieim
stawowaNr 1l9 mięścisię w wolno odnoszeniasukcesóww \\,ieludziestojącyn niebięskimbudynku przy dzinach' za|eŻ! nam bardzo, aby
ul' B}tornskiej7 na KsiężuMałym. uczniowie tworzyli wspólnie spo.
Jest pub]icznąp]acówkąoświatową łecmość
szko]nąi uczyli się zdobydla uczniów z całegoWrocławia' wać wiedzę w praktyczny spoŚób'
Uczą się w niej dzieci dyslektycz- Cwiczymy koord}nacjęwzrckowo
ne, czy]i takic' którc mająploblemy . Iuchowo shlchowĄi spra1vność
r c4taniem i pisaniem- Ucznio- rnanualną'
Jesteśmy
otwalcina nowe
wie mirno wysiłku'który $.k.ladają prcpofycjei chęćwspółpracyz różw naukę,częstonie mogą sprostać nymi śrcdo\ł,iskami.
U$.razliwiamy
wymaSanlom stawtanym w szKo- dzieci na krzyrt'dęi problemyinnych
łachmasowych.W tej Śfko]e odno- ]ud7i.uczymy empatiii wyciągania
sZąjednak sukcesyw bardzowielu pomocnej dłoni w s|ronękaŹdego
dziędzinach,l1ietylko edukacyjnych. potrzebującego-Dlatego bierzemy
Podejmująróżne działania'sta ują udfiał \l, różnych akcjach charytaw konkursachplastycznych,sporto, tywnychj ogó|nospołecunycb'
szkoI
Ul" oo^ułn-.,"dzieciństwie. wych. matematycznychi ręc],'tatol łajest koloro\ł'ai pęłnadziecięcych
w cfasachszkolnych.Byłaślicznąin- skich' SzkołaprowadziZajęciapoza- prac i inicjat).w'Dzieje się w nięj
teligentną
dziewcz}rrką
o więlkim'ra. lekcyjnew świet]icy
telapeutycznej. dużo dobrego'Clrcemy,aby dzieci
dosnymtempemmencie'który pohaił Działasekcjamodelarska,szachowa. czuly Śię potrzebnei żebywiedziaĘ'
rozsadzićregu]aminszkoły i walił w
filmoznawcza i plastycfna' Dzjęci że szkołaistniejeprzedewszystkirn
jej skoshiałestruktury'
koŹyslają ze zbiorów bibliotecz- dla nich.Uczymyje i wychowujemy.
Po latachspotkałamJą ponowniej ako nych' cfytająpo ]ekojachwraz z na- wspólnie z rod7icamina comięsięczosobędorosłąpracującąw Spółdziel- uczycielami,odrabiają]ekcje
i tworzą nych spotkaniach
omavianrybieŹące
ni' Trcchęinna,ajednakten san nie- wspaniałe
pracew pracownikompu- działania.
podkteś]amy
kaf dy, nawet
pokomy'niezależny
duchobserwujący tero\ł,ej'
Uczą się szycla'gotowaniai najmniejszy' sukces i rozwjąZujemy
uważnieświat.Bagai doświadczeń, pieczenia'organizlljemywiele wyjść problemy.
Uczniowiew naszejsT.kole
odpowiędzialność
za cfynyj poczucie -i wycieczek cdukacyjnych,trczęsz- nabietająpewności
siebię,wiary .\ł'e
humoru powodowały,żę rozmowa z
czamyna lekcjemuzealnei bierzemy \ł.łasne
moż]iwości
i umiejętności
IaNią wspólnapracabyĘ przyjemnoś. udziałw pracachAkademii Fi1morvcj'
dzeniasobiez problemam
i. ZapftszaNasz programwychowawczy,,Cudze my do naszejplacówki kazdegokto
\'YMii miałvsens'Bmk ]ei.
chaii na Cieś!ikows.t,,.n, m o,,..t,,
chwalicieswegonie rnacie" zaklada chciałbynaspoznać.
poznawade wrocławia i Dolnego
Bardzo serdecfnie dzięhjeny
stąska.,odpodszęwki..'Wyjeżdżamy Pani Ewic Markowskiej.miesrkance
na wycieczkikajoznawcze'nrz4dza- osiedla Księże Male. Za przyjcmny
my konłu$y wiedzy o naszymrcgio- mikołajkowyprezent ni€ s podziannie i promujemyzdrowy tryb łcia i kę. Pani E\ł'apodalowała
nam 8 tospędzania
wo]negoczasu.WspóJniez mów encyklopedii,d7iękik|órE morodzicani i naszymiuczniamiuczes! żemytelaz zglębiać''do l,Ioli.,naszą
niczymy w sobotnichwycieczkach rt'iedzę.
Encyklopediastoinapółcew
rowelowych.W ]utymdzieci $'adą
nasfejklasie.takwięcw kazdejchwina Białąszkołę,gdzie będąsię uczy- ]i możemyz niej skorzystać.
stanowi
\ jazdy na nartachi wspólnegobycia d]a nas oglomnąpomoc edukacyjną'
razemrv innychniż w szko]es}tua- Bardfo dziękujemyza okazanena]I
cjach. Wychodzimy na lodowisko. sercel
Wiosnąodbędziesię Zielonaszkoła'
Wdzięczli uchio\ł'iei wychoWszystkie nasze działaniamają na wawcfyni z Terapeutyczne.jSzkoły
celu polisensorycznenauczanie(system sensoryczny- doznawanieza
pomocąfmysłów')'wdrażaniedzicci
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5 0 -r""i. ZakładuFryzj
gorodzinyp. Chęciów
erskie
sh\'o\lęskie' Niestetv z powodu alergii musjałamzrczygno\'ać czaso!\,tlz
tegoZawodu'Skończvlan policealnc
Studium ^\.'iąZanez budo\ł.nictwem'
w}'jcchałam fa granicę' stan wo.
jęnn}'. klóry potem nastał.Zrnusza]
do pe\1.n}'clr
przcmvśleń.l'{anra tuż
pżed emervturą. co z Zakł.ldeml
\łł.óciłam\\'ięc i pr7ejętan Zak}ad
N4ame za\\.ięSiłas\l'oją emęlTlulę
(przeplacoRała lv zarr'odzic |lyzjer.
skim 5] lata) i praco[.a1yśmy
razęm'
\lama prrekaz]$ala mi s$.ojeklienr
ki rvraz z ich upodobaniarnii tatnlkami $ykonvsan\'ch Ę7uI' Plfyby-.
\\'ałynowe klię|tki. zaczęłanrszkolr-,
Z,,fdI lt*,h lp
J! rr \
uczennicc' Wśńd nich b'Yiy póZniej
L lrclalab\n1 siq p,'dzrellc podg]ó\łkami, brl}1\Ą!. osełki j skó'
sre $,ieloletniepraco\\'nice.
7 Państ$'em radościądocfekmia lv Źane pasv do ost|feni.r. pędfelki z Z czasęn $'ucnontota]am ]oka|'
mafcu |ego loku 50lecia dzia}alnoścl \1łoSiado nakładanra
piany, k|(514
|oZ- Nicstely powódź 1997 r' Znis7cuv}a
rodrimego raktadu fryzjerskiegoZo- |ibiało się w srebn]vchn!seczkach'
1vsz-vstko'Dlięki mojenru meŹo\'i
fii iC7es}a\'a Chęć olaf Małgorzab/ Ponie\\'aż7apofzebowanie na ushrgi i polloc}' finansowel naszeJ
ĘZjeF
Chęć ]{asłowskjej'
danlskic bvło c01af \,'jęksfc' 1odfic€
skiej olganizacji nosła]n ..s|aDaćna
N1ana naukę zarroc1ulozpoczęła rv postano!\,'ili
ulikwido\\'aćd7i31męs]d nogj '. \\lrcmonlowrnv i zmodemirodTinrvm Sanoku.gdrie zclataegza
Na S}lwesil'a nr.lma wyde\\'ała100 lo\ł.anvZakładlozPocfa.1fnó\' dz]a.
min creladniczyr. I938 r Ojcicc wy- nulllclkó\\ i że tlfcba b,vloplaco$'ać la]ność'
W n]arcutego roku lninęło25
lzuconv z ilclska (za dzi.idlQ. k|ó|y od 6.00 do 23.00. Po pracy prrebiera- lai mo]ejpżygody Z Ęzjcrst\'em
sluiyl w A1mii Pilsudskiego) posta- ]a sie $.suloię \ł.iec7orort.ą
i pedz11a
Podsumo\\u].p 50-lęcjedziano\\,i1Zostaćfryzjeręm'
na 7abawęw Szko1cPodsta\ł'owejnr ]al ościnaszegozakładumyślęo nie
Z oiccnlpoznali sję \\.eW|oc]a1vil.l'
99.
zliczonej liczbic nasz]'c| klicntót..
Pob|aljsię w LuĘm 1952roku i|je.
\viosnąbYb tvle pl.ecY.że \\.ystal\'ia. niejednokrotnie cztcrcch pokolcń'
długopo L1'msprorvadzili się a .]ia. no l(lfesełka przed zak]łd. a klienkl Poznaliśnly *.ielu cickarlych 1udzi'
żyn1zamieszka1i..podrybkarrri',p|f-v czclrałyidrt'ie godzrn}.Robi]o sję Do nrekkilch pań chodfjłam
\ź
Ul. Kalo\łicl(iej l8- Cdy \ł czasie ''od- lr.iele rm'aĘch onduiacji, od krórych dornu.gdy nic mogly p|7ychodfić do
\\ilż]r''Zakońcrył dzia1alność
Zrkład Ęzjclki mlaĘ polanione pa]ce' Po. Zakładu'
Krawiccld pizy ul' Śv'iątnickie|11. critkowo kosrnet_vkjti]Tjerskie b)lf
Specyliką naszcgo 7a\ł.odu]es| |eż
rodzice pr7ejęli lokal i przystosolvali tylt(o pr)dukcji polskici. r latami m'jn' uniejętnoścsixchania' o IóŻna Zaklec{Fry7jerski.którego ohl.rcie nożna byłoje splo$'adzećf ..demo- nych ploblemach. do]ęg]i\\ościac]r
naslalrjło1 marca ]957 r' Lokal po. ludów.,' gló\\'nieu NRD'
dnia codziennego. pfoblemach zc
dziclony bylna dz]at i:ianrskii męski' \]ama czes1orrc7estn
ic7vla \ł'ku|sach Zdrorvienr' Iadościach i snluLkach'
ol'cfesne pr7ępisy sa itamc r BHP
doskona1enia7a\\'odo\ł'cgo'
dennatl). Za\łsfe j ednek przęstrzegan} zasady
wymagary,by pod1ogibyły prłochło logrcfnych. a lekże$ konkulslch 1i1' '.konf.esjonału.''
nowane,ścian}'
o|a7 szvby o]dcn mu- 7jerskich w Pradzc i Lł]sku. ]]yla na. Bardzo cenlę sobie kontBkt}.f rnoi|lli
s]a]y nieć ]ampcric Z l.a|b olejn'vch uczycielka za\łodu, \\.sp(,)]praco\ralak]ientamj,od których $ie]e sie uczę.
na $ysokośćok' l.5 m' DIf{.j i okna Z \\łoc'ła$'ską
\\ylwómią F.iImort.ą' Roznlrxvy z ninli. iclr doś\łiadczenia
i
okra|o\\'ene'Nlusialy też b,vćpop]el- od 1982 |' zaczqlan plfcjrnoweć pruefvcia to s\Ąoistaszko]a Ź}cia'
niczhi i. o zglozol, spluraczki.
oborr.iązkizu'iązane z Zak]adenr'Po chcia}abyln scldecznie pozdlolvić
od7ież ochronnadLa pcrsonclUby]a zdanllLrnlLlufyrolpoczqlem tamprtk- wsf ).stkichnaszych klien|ów' b}rł]\''ch
obo['iązkowa . dlllgie, bia]e płócicn
l)rkę,skończy]aln ku|s ńyzjer'ski. pc
l teraźniejszych'starszych ] nłodne fańuchy z dhgimi rcka$'ani'
dBgogrcznv.sanitam! i tsllP Zdałam sz!'ch'Podziękowaćim Za |o' żęsą z
W du]Blemęskirr1fnajdo\\'alysję n]c
egzamin czeladniczy i dl\'a misttzo\\- nrmi od wielu.wrelulat.
spotykancdrisiaj lbtele z ruclolnuri
skier Fryzjcrstrvo Damskie i Fryzjer
Md lgor:ata (' hęc tr,Is|ol\,ską
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b}.wającrnnóstwo medali, dwlomów
i na$ód w różnych konkurencjach
sPoftowych.
W związku z jesienno-zimowyni waĘnkami pogodowymi
od 31'10'2006Idziała]ność
TreneE
osiedlowego zostałaprzeniesiona z
boiska szkolnegodo sali gimnasrycznej w SP-99 przy ul. Ghbczyckiej 3.
Nle byłobyto możliw€ gdyby nie pomoc i życzliwość
pani dyrektorsP-99
E$Y Misiejuk, która udostwniłanam,
czyli mieszkańcom naszego osiedla,
nieodplatnie salę, z której mogą korzystać nie tylko dzieci, ale ló\łnież
młodzieżi dorośli.
Radaosiedla,'Księże'',
sP.99
wmz z Tręn€.em osieillo\Ym zorga.
nizowali:
.I TURNIEJ TENISA sToŁoWEGo
DLA DZIECI, MŁoDZIEzy oRAz

Wakacje2006 z TRINEREM
oSIEDLowYM były spędzonebarPogodanamdopisała,
dzointensy.vvlie.
jeździliśmy
więc
na basenynawet3-4
mzy w tygodniu.Tamdzieci i nłodzież
mogłasię ochłodzićpodczaswielkich
upałów,jakie panowałytego lata. w
kazd}m tygodniu ucz€stniczyliśmy w
festyrach organjzowanychprzez 1Jlenerów osiedlowych w róznych miejscach wrccławia, gdzie możnabyło
brać udział w w.ielu konkurencjach,
s.atkó:::. kosz}ków(e. tenjsie
B..'
słorowym.
m5oee.p]Icenome|]Io.
oSÓB DoRosŁYCH,
Dluż}my z naszego osiedla grały w który odbyłsię 18.1l.2006r Miejmy
wielu tumiejach piłki nomej ulicznej nadzieję,ż€ wejdzieon na stałedo prcodnoszącwiększelub mniejsfe sukce. liminaŹa rozgry1vek odb}$/ajĄcych
sy. organizowanębyłytalż€ wyciecz- się na nasz}m osiedlu.
ki rowercwe po Wrocławiu.Ponadto .TTJRNIE] T'NIHOKEJA
DLA
popołudniamispędzaliśmymile czas SZKÓŁ PoDsTAwowYCH
gdzie
grającw piłkęnohą siatkówkę,ten! diużFa z naszejszkołynie miałaso.
sa itp.
bie Iównycb
23.09.2006wspólie z Radą
Podczas ferii zimo$ych dzieosiedla,,Księże,,,
S!-99, Przedszko' ci chętnieprzychodziĘ do sP-99 na
lem nr 57, SzkołąTerapeutyczną
Ucz- salę girnnastyczną gdzie codziennie
niowskim Klubęm spońow}m olaz odbĄ'vały się tumieje, zawody oru
pży pomocy rodziców i rnłodziezy - inrre zajęcia spoltowe' a zdob}vając
zorganizowaliśmyfesĘn osiedlowy atakcine nagrodybyłJrbardziejzmo',PoŻEGNANIE LATA'', na któr}'m bnvowane do walki sportowej,która
fiekr..rencja
row- odb1wałasię zawszefair play.
, ,.1godanamdopisala.
Ę{eż i wszyscyświetnie
siębawJtizdo'
Pod koniec marca odbyłasię

na naszfn osiedlu kolejna impreza
dla dzieci i m.lodzieży.TURNlEJPIŁKI NozNEJ poĘlzony z konkusem
polegającymna Fzygotowaniu relacji
z hrmieju' Na zvycięzcór' konkursu
czekatyniezwyklewańościowenagrody (kamerywideo, apamtycyfiowe).
Młodzieźz naszegoosiedlamożeńw\ięż wz|ąć ldział we wRoCŁAwSKIEJ LIDZE MINI PIŁKI NoZNEJ, która odbędfie się w terminie
kwiecień-pazdziemik2007r (roczniki
1995i młodsj).
Chciałabym serdecznie podziękować
Radzieosiedla'śslĘŹE' za sponsorcwanie nagród dla dzieci i fiłodzieźry
omz pani dyr. SP-99 Ewie Misiejuk za
udosĘ)nianie sali gimnastycznejnie
rylko dzieciom, ale lównież dorosł}.rn
mieszkańcomnaszegoosied]a.
zaptaszafiy wszystkie chętne paaie do wzięcia udfiału w zajęciach z
aerobiku,któr€ odb}'wająsię w poniedziałkii środy
o godz.l9.00i 20'00w
Przedszkoluprzy ul. Chorzowskiej (w
budynku,gdzie mieścisię biblioteka).
Ircna Studniarczyk
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKIE DZIECI
oRAz CHĘTNYCH RoDZICÓW
Do UDZIAŁU w NASZYCH
GRACH, ZABAWACH,
WYCIECZKACH!
l Aerobik dla pan cieszy sięna Księżu
Mabn coraz większymzaintercsowaniem. Przed laty zajęciaodbywĄ się
dwarazy w tygodniupo goduinie na tereniePrzedszkola'obecniejestich cŹerokrotniewięcej i w dwóch miejscach
(Przedszkolei SzkołaTerapeutyczua)
i
sątężdwie panieFowadzące.
To znaczy' że jęsteśmyświadomi,iż
ruch to zdrowie.W qpadku dzieci i
rnłodzieży
to dodatkowosposóbnamądre spędzanieczasu, rczłado$T{anie
nadmiaruenergiii zabijanienudy,l!1óra
częstoźlesię kończy.
NaleŹy wspierac inicjatywę,,trenela
osiedlowego''i cieszyć się, że mamy
na miejscu p. lienę studniarcfyk, absolwentkęAwF, która poświęcatęmu
MC.K
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szANowNA wŁADZo naszej
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIoWEJ
KSIĘŹE MAŁE

inwa]idzkichi dziecięcych,
7/ zlecenie stałegonadzolu i pŹeczyszcz?nia studzięnek ściekowych
dla flikwidowania bardzo częstego
Zwracają sie do CIEBIE mieszkańcy gromadzenia się wody opadowej na
pięloego osiedlaKsIĘzE MAŁE w jezdniach,
dzielnicy Krzyki miasta wrccławia z 8/ zwiekszanie zasadzanej zieleni,
zap}'taniem:a możew a r t o ?
szczególnie kżęwów i drzewek, wyJesteśmypo wygran€j batalii koŹystującogólnątendencję
powięko - El'Ro 20]2 i nim chłopcyza. szaniazielonych telenórv,aczkolwiek
cznąpiłkękopaćrusząniezbędne
in- przyznaćnależry.
i.ę osjedlenasfe jest
wesrycje,jak stadiony i hotele, trasy stale, każdegoroku wzbogacaneno.
dojazdowe,jak porzą.lkowaniewroc- w}łni sadzonkami a jak przy zi,elolawskichulic, {rrkowaniekamienic, nych tercnachjesteśmy,
to możewalnaprawianiepodstęplowanychbal. to zastanowić
się nadtym,ażeby:
konów, bo to przęcież wiz}tówka a-/otworzyćbramy działęk,poniewa]ż
nie tylko wie]ce kłódki nie zabezpieczają przed złomjasta,prezenhljąca
zadbalą pi€kniejącą z dnia na dzień dziejami,by udostępLiótę ''skawki,'
starówkę'
zieleni dla osób starszych- pielw.
Dlatego może warto, SZA- szych mieszkańców tego osiedla,
NoWNA WŁADZo naszej SPÓŁ- k1órych wiek i niekiedy zdrowotne
DZIELNI, zmienić sposób działania możliwości
nie pozwalająna wyjazd
pełnego
z dotychcfasowego
ocze- do dalekich' rniejskichparków, by
kiwań, obwa.owanegoniezbyt życio- mog]i pospacelowaćpo istniejąc}vh
wlmi Fzepisami OCZEKIWANIA, i alejkach.
to ciągnącęgo
się w nieskończoność,b/w mmach''daru''dla mieszkańców,
na to co nam da.lząlub na co pozwolą szczególnie d]a senioró% z]ecenie
- na rozpoczęcieBATALII w}'wal- wykonaniai ustawienia na działkoczenia dla OSIEDLA wpisanegodo wych alejkachwygodnych ławek dla
reJeslruzAbY I rluw mtaslawtm- umożliwienianie tylko spaceru,ale
ławia wszystkiego co przy tej okazji takżegodziwego odpocz1nku'
w}'walczyćtrzeba'to jest:
c/ dla uniemożliwienia wchoilzenia
l/ otyŃowanie ,,łysiej4cych',i nad- do ogrodów działkonychnió pilnogryzionych zębemczasu budynków,
wanychpsów wejściowe
bramkiwin2/ odnowienieschodów i balustlad,
ne być zabezpieczole zatzaskowyni
3/wyrównanieodpowiednim
brŃiem zaErkami,
9l ptzystĘić do odpowiedniego zachodników gTożĄcychw}padkami,
4/ właściweobmurowaniei wykona bezpieczeniadziecięcych piaskownie podestóww miejscachpŹema- nic,
czonychna pojemnikize śmieciami 10/ zap]anowaniei zlecenie \ł'ykona/nie wszystkie sąupolządkowane/,
nia odpowiednichmiejscsanitamych
pojem5/ zlecenie dezlnfekowania
d]aosiędlowychpsów, co szczególnie
ników po opróŹnieniu,takjak to jest ucieszy właścicielinaszych przyjawykonywane w krajach Europy, do cielskichczworonogów.
której nie tylko życzeniowo,ale oń- l1l wykorzysĘąc istni€jącą s},tuację
cjalnie Po]skanależy,
w}'musić na Urzędzie Miasta odpo6/ zaplanowaniei zlecenie $Tkonania wi€dnią dbałośćo ma]utki parczek
dla oslEDLA zatoczek usytuowany przy wejściudo oSlEwłaściwych
postojowych dla samochodów pry- DLA, oraz jego właściwe
zagospowatnych,gdyżobecniepmktykowane dalowanie, to jest nowe ławki' po.
postojenachodnikachuniemożliwia. prawienie nawierzchni alejek, gdyż
ją /baldzo często/ przejazd vtózków to miejscejest wi4tówką w czasie
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węjścia
na terennaszegooSIEDLA '
Nasze miasto ubiega się il
organizacjęExPo 2012roL.u,co na
pewno cieszy Śię poparciem również
mieszkańców naszęgo oSIEDLA,
gdyż wówczs SZANoWNY
ZARfĄD naszej SPóŁDZIELNI będzie
na pewno stalałsię wysią)ić z nowy.
mi propozycjami zmielzającymi nie
tylkodoupiększenianaszego
oSIEDLA, aletakżedowiększegooz}nvienia
życiakulturalnego,
co ma szczególne
znaczeoiedla nasfych seniorów,a
sposobówjest wiele, jak chociazby
rozszęrzer\ię działalności istniejŁcego KIUBU SENIoRA i stworĄ,/.
nie większejbazy /możliwości
są w
zasięgu lęki zau4dn|, co przyczwl
się do poszerzaniadotychczasowych
propozycji Klubu i umożliwi fatrud.
nienie niezbędnychfachowców,jak
muzykologadla właściwego
prowadzenja śpięwającejgrupy' która w
tak skromnych warunkach zdobywała unanie na konkursach zespołów
amatoNkich, omz śpiewała
w czasie
mszy św.w naszymkościelepw. Mat.
ki Bożęj wspomożeniawiemych,
jak również innej dfialalności zalęż.
nych od zainteresowania członków
TowaŹystwa. Te dfiałaniaspowodrrją większezaintercsowaniem
życiem
IILU]JU

I DIZVCZVnn Sle_ .OO
,
. . .WleKsr
.:
,".:
\J

InregracJI
naszeJ..|{slęzansKle]
społecuności,
co możeuaowocować
mię.
dzy inoymiukwieceniem naszych
okien i balust ad, wieksrym zainteresowaniemczystościąna
oSIEDLU, a
możenawet przystą)ieniem do ogłasfanych konkursów ,,mojeokno,' lub
,,nasze osiedle" wszys&o bowiem
fależ:y ty1ko od nas, naszęjdobrej
woli i chęci działania.
Niniejsre pismo adrosowane
do Gazety spółdfielni Mieszkaniowej KSIĘZE MAŁE pozwolę sobie
w kopiach przękazaćRadzie osiedla
oraz kerownictwu Towalzysfrła ziemiKsięskięj'
Z.H.
(ndz|,ri.s
ko do v,iadonościredakcii)
Wrocławdnid 18 maja 2007 roku

ARBORETUM

Jeszcze palę słów o Arboretum' Pocfątkowobyłto palk dworski,o którym pielwsze wzmianki pochodzą z
1825 roku. Obecnyjego ksztalt poZalząd Spółdzielninie identyfikuje - WYCIECZKA
wstawałpowoll dzięki wybit'lemu
się z okeśleniemwładza;niesympa
znawcy roślinFdtzowi von oheimtycznięsię pewniekojarzy,ale o to
',Zaczalowanyoglód'' - orgiakwitnąbowi (1850-1928)'a następniejęgo
chodziło.
cych rododendronówi azalii, bujna
Zalządy spółdzielni realizują zie1eń olbrzymich, niejednokrotnie synowiAmowi (do 1946r). TemzArjest 6lią WIoc.
boretumWojsławice
tzw. z^rządzaĄięwłaścicielskie,co unikatowych,
drzewlisciastychi iglaławskiego
Botanicznego'
ogrodu
oznacza,żęw imieniuuż}tkowników stych oraz egzolycznychkrzewóu
Zorta Dillenius
lokali w spółdzielniachpodejmują aksamitne'ozlegletrawniki,a wśród
decyzję pod stałą kontrolą organu tych uzękających cudów pż}.rody
nadzoru (Rada Nadzorcza) i podle- wljącesię szerokiealejki i wygodne Komu podziękować
i uścisnąć
dłoń?
gającolocznejocenieWalnycbZgIo. ławki'
WTSPNR 119przy ul. Bytomskiejw
madzeń (lub ZPcz). Zarządy działa- Do iakiegoto uroczegomiejsca,od- sobotę25 listopada200ór. odbytysię
iĄ pod rygorem odpowiedzialności,legrlego
ok. 50 km od $/roclawia,po- nieodpłahebadaniana osteoporcZę'
\.Aże karnej,za działaniezgodnez łożonego
w pob]iżuNiemczy' pręzes
przepisami,niezależnieczy pŹepisy osiedlowegoKlubu Seniiana Księżu Tego dnia zjawi}o się sporc kobiet
są życioweczy nie.
Małym,panAdam Czmuchowski(u- i mężcfyzn'Na badaniawchodziło
Skoro realizowanieplanów nior) zorganizowalnam 21 maja br. po 5 osób i po chwili każdypacjent
rcmontowych o rocznej wańości wycieczkęautokalowąz
ftlimatyza- wychodzil z gotową interprctacją
przękńczającej przewaŹnie l milion
cjd' bezpłatnąw którąwlicuone też wyniku czy to osteopenia,czy juŹ oszł'nie licząckonserwacji'(np:2003r byĘ kiełbaskiz grilla.
teoporoza.Na tych, którzy mieli złe
' 1 020 I00 zŁ,2004|. l0l0 500 zł,
Pojechałotrzydzieści
ki]ka osob:se- wyniki, w pokoju obok czekałlekarz
2005| 745400d'2006| - 1088400zł) niorzy i osoby toważyszące.wlaca- i udzielałporad.
moż'nautożsamiaćZ ,,oczekiwanięmi
badań?
liśmyupojenipięklem nahrryi bal- Kto byłsponsorem
to ciągnącymsię w nieŚkończoność dzo wdzięczni Prezesowi' ominęła Bardzo' bardzo dziękujemyza tak
na to co nam dadzą'..', Częśćzgło- nas miejska kanikuła'Mikoklimat chwalebnąinicjatywę!
szonychuwagnie dotyczykompeten- oglodu dawa.lumialkowany clrłód'
Barbara Krc$cyzk
cji Zarządu'
w obecnychwarun,,Batalię,'
prowadzi
kach
się idąc do banJ..upo
(Jubkilkadziesiąl)miliokilkanaście
i możnamiećzab}'tkowe
złotych
\.9w
jak
osiedle z bajki' Spółdzielnie
sąod
]at na własnymrczlachunl:u' Nię docelotyczyłynas,możliwewcześniej,
we dotacjez budżetuPaństwa i tylko
sporadycznie mog1iśmySkorzystaćz
(ńnanso.
łaskawości
Gminy wrocła1ł
plaou
integracyjnego,
wanie
matęriaale to przeszłość'
b na nasadzenia)'
Funduszeunłnena lata2003 . 2006
nię były dostępnedla spółdzie]ri,a
kv/otyna 2007 20]3 byćmożębędą
Musimy to sprawdzićubiedostępne.
gająosię o sfinansowanie
remontui
modemizacjibudynkuprzy u1.Tamotę8óIskej ] oraz zagospodarowania
renówosiedla'Jesteśmyna
bieżąco
w
sprawiefunduszyi nie zastanawiamy
slę:wa o czy n1e.
Z"arządSM KM
nie park w Wojs łah ica ch, ale teżp ięknie''' .lt,iosna 2 007

odpowiedź Zarząd'll
sM KsiężeMałe

woJSŁAwIcE
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It

o Dyżury Rady Nadzo.cfej: każdy
pielwszyczwartekmiesiącaod godz'
16-00do 17'00przyul' Tamogórskiej
I , sala konferencyjna.
. DyżuryRadyosiedla:każdypiątek
od godz.18.00do 19.00w SzkolePodstawowelprzy ul.ctubczyckiej 3.

986
o Telefoninterwencyjny

NIEBIESKA LINIA
. ZakładTapicęrskiprZJ u].ChoŹowW $Tpadku przemocy i znęcania się skiej 59 wykonujenaprawyi meble
w rodzinielub w sąsiedfwiezadzwoń: tapicerownne
na zamówienie.Cz}nny
,Jżemocw catymkmju,'tel.0-801' od poniedz.do piątku w godf. 8.00
120002'lńfo]iniaczynnaw godz' .17.00'Tęl':34168 58.
10.00-22.00,
w niedzie]eiw święta
w
a Warsztat samochodowyprzy ul.
godz.10.00-16.00
Tarnogó$kiej 1 świadczyusługiw
O MASAŻ LECZNICZY
zakesie mechairikipojazdowej.Tel.:
Tel.:8881E7931crynny8.00-16.00 34000 52.0601563 r04.
dom:071/78 16407, Ryszad Sruber

sfuażMiejska,tel' intęrwencyjny
986
a lolicja - Krzyki-Rakowieo,
f
zarządsM uprzejmię
. Siedzibapracownikówsocjalnych
u1.Traugutta94
zawiadamia,
żeodczytów woi opieki społecznej(zapomogi)dla
- iel': 071l 31043 14
oficerdyż,umy
mieszkńców naszęgoosiedlamieści domierzy(licznikówwody)na- tel.:071/34041 43
dzielnicowy
leżydokonywaći przekazyrvać
W punkcie patrolowympolicji prry 5ięprzyul' Kniaziewicza 29.
do Spółdzielnidwarazy w rolr:u
wtolki,
ul. Głubczyckiej3, w sP ff 99' pełni Godz' przyjęć:poniedziałki,
śIody w tęrminach:
dyżurnaszdzielnicowyIsier'sztabo.i\'y czwartkii piątki7.30.10.00,
13.00-1s.30,
30 czerwcai 31 grudnia.
p.AndrzetSakowski(tel:0601815852).
Telelbn:
071/33523 82.
Możnazgłasuać
osobiście
uwagi i
- ui. Strzegomska
Opiekunki
6,
problemywe wtorki 10.00-12.00
i
tel.,07ll359
73
66
czwartkil5'00-17.00.
Zgłoszeniatelefoniczneprzyjmujecałądobę oficer
KAToW]CKA 23 ZAPRĄSZA
dyżumypod numercn 0,71l 340 43 41 KAJA.
UsłxgiKrawieckie.szycie
w KomendzieRakowiec.
i przeróbkiodzieĄ magiel
. Rzuć palenie.Antytytoniowy BARBARA - FryzjerstwodamskoZarząd osiedla Księże pragniepoPunkt Konsultacyjny Wydziafu Zdro męskie,solarium'plalnia
dziękowaćproboszczowiparafii Matwia Urzędu Miejskiego Wrocławia JA-CU - Pu'ttt opłat'kseto, fax- naj.
ki Bożej WspomożeniaWiemych
Z siedzibąW ośrodkuDiagnostykii tańszeopłaty:
RT.V- 0'00Zł, ZUS
o.mgr Mieczysła\\,owiRećko za
Rchabilitacji Kardiologioznej przy i US - 2,50zł,pozostałe
1,50fł
skuteczedziałaniektórepozwoljłona
ul' Nowowiejskięj64166zaprasza.|y Szybko- Ta io - Bezpiccznie
polubowne
załatwieniesprawy zdaDołącfdo gronanaszychzadowo]o.
od godz' ] 5'00 (zapisy)
środy
venia z dnia24.2.2006r.,ktoremiało
tel.:071/3226008, 32183 68, 321927f nychklientów
miejsce
na tercnię cnentarza prz:Jnl'
Czynne:
. Bezpłah1a
naukesamobadania
piersi. poniedziałek
opolskiej'
wierzymy,Źe pŻeplosiny
- piątek 8'00 - 18'00
Inf.onnacjiudziela GfażynaFerenc.
panaAP były szczerela zachowanie
sobota9.00- 14.000edlnie fiyzjer)
Konsultaciny punkt djabętologicuny
incydęntalne
(cukrrycowy), BożenaBednarck, tel'
. LęcznicadlazwielzątPANACEUM
kontakto$T,071/342 I 7 25 - Przychodcz}.rmaJest
od poniedziałku
do piątku . PoSZUKUJĘ KSIĄŻKI
nia lekarskaprzy ul. Tamogórskjęj1'
w godz.od 17.00do 19.00,w soboty
wacławyPotęmkowskiej
od godz.]0.00do 13.00'Mieścisięz
aNowo otwafiy sklep wafiywny przy
,,Koniczyna" - sagarodzinna,
tytu budynkuAdmińistracjiprzy ul.
ul. Chorzowskiej ZAPRASZA
(3 tomy,wydanaprzedwojną).
Tamogórskiej1.Tel.:07l/ 341 64 18.

Chętniekupię lub poŹyczę'
) 416016
t e l . :( 0 7 1 3

O Agencja PKO BP SA - Zapraszatny
do naszej6]ii' mieszczącej
sięprzyui.
UWAGA
opolskiej63 (w sklepiePSS społem
ogloszenia
u
tei
rubrycesąbezp]c|nc.
pruy pętli tlamwajowej), czynnej
Za
treść
ogłoszeń
redakcla nie
w godr. 9.00-i9.00,w soboty9.00
ponosi
odpowiedzialności
,14.00.
wydanazaponocą sM KsiężeMał€ ,
''Gazet2''Została
komitetredakcy,jny:
Michalinacieślikowska.Kulmatycka,
Zofia Dillenius,JoannaGŻeśkowiak,
graficae: Michalinacieślikowska.Ku]matycka'
opracowanie
nrjmerz'łożony
do druku 1 cze(vca 2007 r'

l

Korespondencję
do,,Gazety''prosimywrzucaćdo granato\łej
skzynkiwiszącejprzywejściu
doAdninistracji
GAZETĄsM ',KSIĘŻEMAŁE]].\ś14.?99]

