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Pami tajm
W ciąguostatnichtygodni dać k|ucze konuś Z sąsiedztwa s1adó$,i znajomych,obdzwaniają
. -\wukrotnie, na rvniosek zanie- ryzyku]ąc czasem niekonięc7ne osoby o t],rrrsamym nazrł'iskuz
poKoJon}
cn sąs|aoo\lltl0 ZnaIo- {'talgnięciędo mieszkaniazanie- książkitele1bnicznęj'
a lv końcu
mych. Spóldzie]niazwlacałasię pokojonychlł.spółmieszkańców. dzrt'olrią
do komisariatupo1icjina
o pomocdo policji i stlażypożarProszęo Ioz{'ażęnic
pŹez Rakowcu.prosząco 1nterwencję
nej o ustalenie,czy starszaosoba, osobymieszlr.u'jące
samotnie'cho- a czasnieub]agalnie
płFie.
niewidzianapŹez kilka dni' nie ru1ące,
puekazaniedo Spółdzielzaniemogła
w swoin mieszkaniu ni podstarvowych
infomacji, gdy
B arbara os i ńska-omeląn
i czy nie oczekujena pomoc.W kaŹde5 minutmożem|ećznaczejednym przl'padkupomoc przy- nie|nr teiefonudo kogoś,
kto bęNie od rzeczybyłobyrówszłaza późno.w drugim- zav'iodła dzie w stanicudzielićinformacji nież poinfomolvanie sa.siadów
statystykamędycz]aprortadzona np. o pobyciew szpitalulub wy- plzez osobę samotnąpod jakim
zarórvnoprzez pogotowięratun- jeździeoraz o sposobieewentual- adresemzrajduje 5ię zapasowy
kowe,jak i szpital:obie inst],tucję nęgodostępudo mieszkania'
zestal\'klucry odjej mieszkania.
,.niepŹyznaly się''do pacjentki' To do nas z$'Tacająsię zanic- Pozwoliłobyto w razienieszczęśSąsiedzinie zawiedl| Za- pokojeni sąsiedzi,a pracownicy cia na uniknięcięsiłowegootlł.arbrakłobyć możeogólnejrefleksji, Spółdzielni:dzwoniądo pogoto- cia dIZ\łibądźokna przez odpoże we własnymintercsienoŹna wia i szpitaIi.kontaktują
sięz le- wiedniesłużby.
by ograniczyóswojąprywatność'karzemrodzinnym'rvypytująsąZofiaDilleniut
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posiadająupoKontro]ujący
ważnieniaf oryginalnymipieczątka.
mi ipodpisem;sązoborr'iązani
do ioh
okazaniana łczenie. W nzie wątpliwości,
w każdymprzypadkumoż.
na kontak1ować
się ze Spółdzielnią
przedę wszystkim z praco\lnikami
tecbnicznlmi.
Udostępnianie mieszkania
(niezado kontrolijest obo\vialkorve
prawa do
Mając na uwadze ki]ka
leŹnieod przyshlgującego
lokalu),co \r,ynikar charakteru
zdarzeń'jakie nastą}ił}na naszym
konboli, a członkowiespółdzielDisą poosied]u''' ape]ujemyo bacznięjsze
nadtozobowiaTanido tego zapisem
zwracanjeuwagjna |o' co dziejesię okresowa pięcioletnia kontrola
statutowym'Ale naj\\,ażniejsze'
u naszychczęstokoćsamotnychlub budynkórv mieszkalnych
że
.tł'interesie
podBudynki wielorodzinne
sąto działania
]okatorów,
schorowanyobsa.siadówza ścianą
okreso\ł.ej
dokonywa- zmierzającedo ocbronyich samych
bądŹ z kolejnegopiętla na nasfej legająrównież
k]atceschodo$'ej'Kiedy widzimy'że nej co 5 lat koniroli stanutecbricz- np. przed skLrtkaminiet'achowych
a ich majątstarszapani'.' stalsfy pan..' naŹeka nego i przydatności
do uŹytkowania pżelóbek w miesz-kaniu,
\ł'ańości'
od kilku dni' żeŹ1esię czuje,spy|ai omz estetykibudynku i jego oto- ku - przędLltratą
Już temz, z w}przcdzeniem\-o
my czy czegośnie potrzebuje.'.spy- crenia na podstawie ustawyPrawo
jego...
(art.
punkt
f\ł.racamy
o
numer
telefonujej...
budowlane
I
2).
się do ]okatoró\ł'innych
tajmy
62 ust.
jŃim
j
celu? Przeprowadzimy ą do końca loku we budynków,zarównostarych,jakino1ub ich kewnych.''Aw
odpowiedźjęst banalnieplosta- na \ł.szystkich
budyn1<ach
Spółdzielni' $Tch zasobó\\''szczcgólnieClotych,
gdyby
zaszła
koniecz.
sprawdzanic
w)padek,
taka
rozpoczęlosię których m]dnojest zastaćw domu'
jń
po. na początkupazdziernikaw budynku Prosimyo przekazanieinformacjido
żetrzebaudzielić nag'łej
ność'
przy ul.Opolskiejod kontrolibudow- spółdzielni$ dowolnejformie(1isi'
mocy lekarskięj.
Częstodziejesię bowiemtak'że gdy lane.joraz instalacji elektrycznych, e'mail,kartkawrzuconado skzynki
przezkilka dnjosobastalszazza ścla- \\''}.kony1v'anych
przęz d\Ą'ieodrębne p12y siedzibicSpółdzielni.informany nie dajeznal1lżycia,a plzez ki]ka firmy'NaleŹyspodfie{ać sięjęszcze cja ustnaprzekazanapŹęz sąsiada)
zastanawiamv konboli inŚtalacjigazowychi komi- w jaki sposóbmożemyusta]ićtemin
dni niepa1isięślviaiło,
się razem1rń osobno,co staćsię mo. niarskiej'po$'tómychw tym budFl- dostępudo mieszkania.Najskuteczgło'I gdy dochodzijuido intenvencji ku (o tym w afiykule obok).
niejsZejesIudoslępnienie
Spółr1zielni
pogotowiaratunkowegozastanawiącelelnkontrolijestokreślenie numęrute]efbnukomórkowegotylko
nry się dalej,ale już wszyscylazem stanutccbnicznego
budynkui stopnia i }'yłącfnienapotżebyprowadzonej
- w gronie sąsiadóq tych bliskich jęgo zużycia.Zaleceniapokontro]ne kontrolilub sytuacjiawaryjnych.
Infbrmację o plzeglądfie
i tych dalekich.'.jak wejśćdo te8o wskaż4co i gdfie należywykonać,
mieszkania.
'. kogopowjadomić... ab] po\ł'strzymaó
degladacjębudyn- Spółdzielnia umięszcza na bramac\.'
a ku z\\'iązanąZ upły.lł,'em
czasu i czyn. i tab]icachogłoŚzeń,a następnieosoTylko,żegdyprzyjedzjepogotowie,
po]icji7 wozu sfażackiego likami niszczącyr,ri Kontro]ujący by prcwadzącekontrolęumawia.jąsię
\\,asyście
siędo mieszkań,komó. z lokatoramina konketne terminy.
ktoś\łchodzido łodka mieszkenia. nusza.dostać
by otwoż)_ćlekażowi dŹwi. by1v'a rek lokatorskichi na poddasza.Bez
jt zapó^o,
jest ocenastIopów,
tego niemoż]iwa
Dlatego okażmyu'ięcęj zainteręso. ścian,stolarki'instalacji,stworzenie okreŚow' roczna kontfola
wania naszym samotnymstarszym dokumentacjiuszkodzeńczy inwen. instalacjigazowych
przy
sa.siadom.
wtedy kjędy jeszczejest taryzacjigrzejnikówi Zawoló\\''
Kontrolainstalacjigazowych
c7as.'' A do osób stars4'chsamot- nlch.
przeplovr'adzona
w l półloczu2008
Do\ł.iadujey się' że ko. zao\\''ocowała
nie mieszkajĘcychkielujemy apel,
zaleceniami podanyktórym nieczność
wpuszcfeniaobcej osoby mi \ł'protokołach
ażebyzostawili u sa.siadów,
dolyczących]oka]i
po
ploslu
lub
w
spółdfielni
do
mieszkania
budzi emocje,a naj- mieszkalnych.Z rasady lokatorjest
ufają
Miesrkeniowej,numertelefbnualbo więksue $ykonywanie dohlmen- infonnowanyo rczultaciesprarvdzeadrcsosób,któręnależyzartiadomić' tacji fotograficznei'Są przypadki nia instalacji.podpisujeprotokółz
gdybyraszlapodobnasytuacj
a,.jakta odmo$Y udostępnien'amieszkania, klaufulą:'!okatol zobowiąfanyjest
wyzęJ' ' '
z zasedy'Starszeosoby zarnięszku- do corocznejkonsenvacjiurządzeń
op1sana
jące samotnicoba.\ł'iają
Adant Czmuchotrski
się otwożyć gazo\\Ych' TIcśćprotokołu pżyjąTai,ćlfz,stwo Zie i Ks ięskiej dr^r.i.
łemdo \\'iadomości'''
2
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Spółdzielnia wystąt}iłado
lokatolów mieszkań gdzie stwierdzono usterkio pihe ich usunięcie
(1ubinformacjęo \'ykonaniu zaleceń) Zanim fwetyfikuje to następna
kontrola instalacji gazowych: powtóma w tym roku dla 3 budynków
lub w pierwszejpołowieprzyszłego
roku,powszechna.
Najbardziej niepokoi powierzanie przebudowy lub wręcz
wymiany instalacjiw mieszkaniach
niefachowym wykonawcom, bez
uzyskania forma]nęjZgody spółdzielni,bez projektui decyzji o po^Vo]eniuna plowadzeniercbót' ]nne
to np' kuchenkigazowe
niezgodności
usytuowanezbyt blisko okien, kuchenki gazowe do naprarq' lub wy-

'-'..]niany, gazomierze pżeniesione do

\łwc lub do łazienki omf - co bardzo
ważne . brak otwolów nawiewnych
w dŹwiach do pomieszczeńz ulządzeniami gazow}łni.
Trwa usuwanieniezgodności
stwier.
dzonych kontrolą kominiarską
w mieszka,niach
mającychdostępdo
mwowanych kominów wbudowanych w bud}'neki wyposaż9nychw
gazowe przepĄ'wowe ogŹewacze
wody,zwanejuokęrsami.
W około30
lokalach mieszkalnych stwierdzonokonięczność
vJposaŹeniatzw junkersów we wkłady kominowe kwa' -soodpome-stare zasobySpółdzielni
\./nie posiadająw Śtandardzievządzeń
do podgrzewania wody. Stosowane
są iozwiązania ind1widualle, flnansowaneplzez lokatorów Zadaniem
spółdzielnijest dopilnowanie,aby
urządzenia te, elekĘcme czy gazowe, stanowiąceczęśćinstalacji
elektrycznej albo gazowej budynL-u
były beupiecme. Służątemrrkontrole okresowe.Kominy murcwane
stanowiąintegralnączęśćbud).nl.u;
są finanso]vanez fi]ndusfu remontowegonieruchomości'
wkładykominowejako część
urządzeniagazowego finansowanesą przez lokato.ów.
Zasadyte okreś]a
regulaminpodziału
obowiązkówmiedzy spółdzielniąa
uźlkownikami]okali'
Zarąd

Forum internetowe
KsiężaMałego
JestemmieszkańcęmKsięża jedyną formą promocji byb dwa
Malego od niedawna- wprcwadzi- plakaty na tablicach infonllacyjnych
liśmysię z żonąw połowiecfelwca i pewniew ten sposóbdotarławiękz odwiedzaj
tegorcku' Wcześniej
szukałem
kilku szość
ących.
informacjina temat osiedla:shony
Celem fotum jest integracja
intemeiowęj spółdzielni mieszka- mieszkanców, unożliwienie dzieleniowej,dostawcówintemetu,zdjęć, nia się opiniami,dyskusje,szukanie
itd' Zorientowałemsję, że nie ma porad'zamieszczanieogłoszeń'Do tej
miejsca,gdzie mieszkańcytej okoli. pory przewinęłysię takie tematyjak
cy mogliby dyskutować,dzielić się dostawcyintemetuna Księzu Mał}m,
nowinkami,czy chociażpublikować gmnioe osiedla,plan zagospodarowaogłoszeniaRpu sprzedam,Ą:upię/za- nia przestrzennego,euroskzynki.
mlenlę.
chcialbym zaprcsićwszysikich
wten sposóbnarodziłsiępodo odwiedzenianaszegoforum
mysl, by założł.ć
się w aktywność
fofum intemetowę i włączeni2
na nim.
KsiężaMałego.Udałomi się dotrzeć w t}Ąncelu naleiy w przeglądalcein.
do osoby, któIa jest właścicie1emtemetowej(np.IntemetExplorerlub
adresuintemętowego
ksiezemale.pli Fircfox) otworzyćadres:hĘ://forum.
okazałsię nim Maciek - miesfkaniec ksiezemale.pl,
u góry po tewejwybrać
ńaszegoosiedla.Nawiązałemz nim ,,zarej
estruj" IUb,,REJESTRACJA" i
kontal1i zgodziłsię udostępnić
adres poprawniewypełniófomularz' Załooraz wspóĘracowaćprzy tworzeniu żęniękontajestwymagane'by dodawaćwłasnewpisy i pohfebnejestdo
forum.
21 czerwcaforumrozpoczę- tegoposiadanieadresue-mail.
ło dzialalność
pod adresern|hĘ:// Zapraszafi!
1brum.ksiezemale'p1'
Michal Maluga
PżeZ ten czas

GAZETAsM "KslĘiE MAŁE.' NR 39'2008

Urodziła się się w Żninie w
woj. bydgoskim.W rok-u1942,gdy
byłauczennicągimnaziumkupieckiego, zostala \ł}.wiezionana prace do
Niemiec. Po skończonej wojnie, w
Komitecie Polskim, pózniejszej M.
sji RepatdacyjDej,stwoŹonęj przez
byĘch więzniów obozów i'ońcerów
w Mumau, w 1945 r poznałaswojego mężaAndrzeja, który po obozie
koncenhacyjnym,pół ż}avy,wracałv
szpitalu nad Jeziorem Bodenskim do
zdrowia' Ślub wzię]i w Monachium.
Tamteżuodziła im się có*a Elżbieta.
W sierpniu1947r wrócili doPolski,a
w grudniu 1948 rcku zamieszkali na
Księżu Mał}Ąnw w}'remontowanym
bloku pży ul. Katowickiej.
w 1958 I' Iozpoczęłapmcę
w seketariacie Liceum i SzkołyPodstawowejff fX przy ul. Pioka Skargi,
gdzie d}Tel1orembyłKonstantystankievricz. Szkołauchodziłaza ,'liberaln{,, nowoczesną z językiem angielskim zamiast rosyjskiego w klasach
szkory podstawowej.w Efi Eż czdsie, główniez powoduj' angielskiego,
nmie i mojego starszegobmtarodzice
przenieślido IX'
Baóala Janikowa i Malian
wojciechowski, pracujący w Ix nauczyciel, utwoŹy]i w szkole druź'nę
haxceNką opańe na pŹedwojennej

tadycji polskiego skauting! i legendzie Szarych szeregów halceNtwo
funkcjonowałoplzede wszys&im w
czasie wakacji, na obozach w Piwnicmej. Było dużowycieczek w góry
do pobliskich uzdrowisŁ ką:ieli w
Popmdzie,wieczomych oglisk z gitańmi i śpięwem,
z rcflnowabzzabawat
Było tęż wią&owo dobre jedzenie
bez ognniczania wsĘpu do kuchni po
cośdo picia' po jajko na kogel.mogel,
po mleko w proszku, z kórego robiło się dodając cukięr i trochę wody
upiomie słodĘ brcję' By|^ Lei srynka i codziennie, po obiedzie, ciasto
dtożd:zowez kruszonĘ. To nie był
,Iomalny" wikt w tamtych czasach!
To był majstęrsztykgospodamościi
oĘan]z^c1Il
Dzień rozpoc4'Dałsię ,'Pobudkd,glaną przez druhadrużynowegona tląbce. Miło obudzeniszliśmynad Poprad
myć się' Potem ścieleniełóżek,ubieIanie się w mundu i apel. wciągnięcie flagi, hynn harcęrki'
Na koniec dnia wyciszenie - harcerski kąg i gdy wszysry już w łóżkach,
jeszcze miłe ,'dobranoc, kaźidemuz
osobnadruhnydrużł'nowj.
W niedzielę' kto chcia'l,szedłdo kościoła,a]e wyjściebyłow mundurach.
staliśmyrówno, czwó*ami pośrodku
kościelnej
nawy.
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obóz rozbłaliśmysamodfielnie,sami
teżgo likwidowaliśmyi to tak, by w
pobliskim lesie i na polanie nie pozostałpo nasżadenśladpoza wydeptaną
hochętIawą
obozy dawałynam wiele przęróźnych
doświMcfeń,wiedzy i umiejęftości,
ale bez ideologicznejmanipulacji,L1óm byłaczęstow}magan}łnelement€m
socjalistycznejdydakryki.
Szkoła'jej klimat' to też zasługap.
Barbary - CĄ Seketariat Szkołyto
byłaona.
Polska popżedniego ustroju
miała.óżrc hvarze.wiele zależalo
otoczenia' pŹede wszystkim od ludzi, z którymi przychodziłonam Ą/ć,
mieszkaći. bardzoważne uczyć się.
Dzięki takim osobomjak BarbaE Janik, nie do końca zyliśmyw PRLu,
a w pŹestŹeni wo]ności,
ndościi
.
plzecież
waltości,
któIe
są
Fawdy
nleznlenne...
Wele n odzieży z Księża
Małegouczyło się w D( i wiele wyjeżdżało
na harcerskieobozy Bańary
Janikowej, pewnie więc nie tylko w
swoim imieniu mogę h]tajpodziękowac za kawał lMosnego i mądrego
dziecństwa...
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Mich!]li a Cie'slikowska.Kulna|ycką

Ubiegłoloczne zmiany w
prawie budowlanym nałożyłyna zaIz4dzającychobowiązekdodatkowęJ'
tzw rocmej kontroli bud}nków o powierzchni zabudowy przeloaczające.j
2000 rn:, w zakrcsie budowtanlm i
instalacy.jn}.rn(kontrola elementÓw
budynl.:uszczególlie narilŹonychna
niszczenie lub zl|łcie, instalacji i
ulządzeńshźąrychocbronieśrcdowrska, instalacji gMowych omz pŹęwo
dów kominowyĄ. Konkole tę mają
być realizowane w teminach do 31
maja i 30 listopadakMdego roku
w zasobach społdzieLf są
.
-qrazy budynki o powierzcbnizabudowy
wskazanei plzez ustawooawcę:przy
ul' Chożowskiej19.53,Katowickiej
22-64i OPolskiej65-91.
Bezpośredniąptzyczy,\ą nasilenia kontroli stanu technicmego
bud1'nków o stosunkowo dużeJpowierzcbnizabudowy(powieŹchni dachu)byłakatastofa budowlanahali w
Katowicach.
Zabu.lowastarychzasobówspołdzielni majednotitycharakter.Pbszczegóinę budl,nki fóznią się między sobą
liczbą baldzo podobnychsegmentów,

v

masyvnych,wykonanychw tęchno]ogii tradycyjnej.Poza dużąporłierzchnią dachów trudnodoszukaćsię podo.
bieństw.
sM Księże Ma'Ie wystąpda
w marcu 2008 r. do Rzecznika Praw
ob}.\'vatelskichwskazującna nieuza- WIECEJ Życzl-lwoŚcI
sadnione zróinicowanie obowiązi}.emy w otoczeniu pięknym'
ków uzy&owników lokali w zasobach
spółdzielni, co narusza Konsi}tlrcję. uielon}.rn,niestety zaprcjektowanym
żepo
Wymienione budYrki tylko z uwagr dawnotemu'Nię przewidziano,
pźed
dylematęm
Śtaniemy
na powięlzchnię zabudowy muszą 80 ]atach
przejśćw ciągu lol..rrminimum dwu- gdziezapalkowaćsamochód'
poszeŹyc
klotną kontrolę,co wi@e się dla ich Ponieważ nie możemy
parkujmy
tak' żeby
uliczek,
mieszkńców ze zwiększenlemwy- naszych
inni uz'tkownicy' szczególniematki
mialu opłat.
Rzecmik Praw Oblnvatel- z wózkami, osoby sta$ze, czasem
skichuznałjednakmrienioneptepi- choilzący z balkonjkami, nie czuty
od nasy za konsryfucyjnę,nienaruszające sie dyskryminowane Tylko
fasady równych praw i obowiązków sze.j wzajemlej życzliwościi tolewspółżycie
ob}\vatelipozostających w podobneJ rancjizalęży..poko.jowe''
przykład:
wzdłuż
s).tuacji.Nie podzielamy stano\vfKa sąsiadó\'r''Podam
RPo' ale musimy działaćzgodnie z Chorzowskiej2 10 wyremontowa_
l
obowiązującym prawem i colocznie no chodnik.Nareszcie,jęstńwny.
po
nim
sięporuszać.
zlecać osobomupmwnion}Tndo tego co? Dalejtrudno
jeżelijest konieczrcdzajuczpności d\łukotnąkontrolę Mam prcpozycję:
2 kołamina choda jej kosz- nośózaparkowania
wymienionychbud}.nkó\ł',
tami obciążaćlokatorów i właścicieli niku badzo często nie l11airulego
wyjścia to zróbmy to z wyobraŹniŁ
lokali.
Ewa Markowska
Zarąd
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we Wrocławiulilia 46 pŹy L ' chorzowskiej55 zaplaszana spotkaniaDyskusyjnego Klubu Książki,
który działaod marca200ó roku'
Raz w miesiącu moż]rapofozmawiaćo literaturzelub
spotkaó się z autorami książek'w ostatnim kwartale
2oo8roku odbyb się spotkania:
ksiąŻLach
24 pidlieml\a - ro/mo!\ao pogodnych
(Ąnda|u7ji.
To.
Europ}
pofudniu
na
relaciach
4cia
skanii, Prowansji),
7 listopada spotkanięz autorkąksiążek,podfóźniczką i dziennikarkąJoamą Lamplalską
w gudniu zaś planujemy spotkaniez autolką popusową
dlakoblell..abelą
Iam}chksiążek
Państwona stronle
szczegółoweinformacjef-najdą
wroc.Pl
www.biblioteka
oraz na tablicach infonnacyjnych i w bibliotece (nr tel :
071347 1280).
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MIŁoSNIKoW
ZWIERZĄT

17 $Tfeśnia
2008 odbyłasię
w Legdcy wocrystapraprenierafilmu waldemala Krzystka ,'MałaMoskwa,,Fzy udziale reżyserąekipy ręa.
lizato.ów, al1orów, władzmiastaorau
dfiennikarzy' Jestio oparĘ,na faktach
ńlm fabulamy o zakazanej miłości
RosjaŃi i Polakaw Legnicy lat 60
ubiegłegowieku' gdzie wówczas sta.
cjonowało
wojskoradzieckie.
Z 1]lmemtymjesteśmy
zwiaJ
zaniemocjonalnie:
zdjęciabylyrobio.
ne lównieżna terenieosiedlaKsięże
Małe,]atemijesienią2007r Budynki przy ul. Katowickiej pźeistoczyły
się w legrrickieosiedlezamieszkałe
przezradzieckichoicerów.Scenografia wymagała
wzniesieniawysokiegci
ogTodzęniawzdłxżboiska' Na wy.
sokościul. Katowickiej26 powstała
shzeżonawartownia,ogIódek piwny'
a nabudynkachpojawiĘsięs}'mbole
i napisy w języku rosyjskim'Ponoć
szokującewrażenia,szczególniena

osobachpamiętającychwojnę,wy
W piękny paŹdziemiko$y
woływałyoddziałyuzbrojonychob. niedzielnyporanekwłaścicielka
kota
cych żołnierzy
maszeruj
ącychu1icą' wyszła z nim na spacer.Kot był na MożliwośóobŚerwowania .1'ł:'}
to kogośzdfiwi. al\planu zdjęciowęgof okna miesfkania nleKtorę'Moż"
KoryIo ]uD]ą rę samąpolę
stwarzatana pewnociekawedoświad- na spacer wybrałwłaściciel
psów.
cfenie.Nieco kłopot]iwe
byłynocne Były to tlzy psy, możewłasne,może
zdjęcia, zab]okowanena czas zdjęć zaprzyjażt\ionę.
wiadomo, że psia
ulice, czasemnawetbrak moŹlfi\rcści natum każe im gonić koq/. Tak było
wyjścia
z domuw danejchwili'.'
i tym razem:psy ..wystanowĄ'' do
Miesfkańcom Spółdzielni kota,wlaścicie1ka
wzięłago na ręce,
przekazuję serdecznepodziękowania ale psy da1ejcbciałygo dopaść.
Nieod panawa]demaraKżys|ka za przy- stety'ta rcdzajowascęnkapodobała
chylność
i dobryklimat na osiedluwo- się właścicielowi
psów,ponieważnie
kół pracy ekipy filmowej rraz z dedy- przyr'vołałpupili do porządku' Tyn
kacją na $Ydawnictwie ,,Fotografle,, Iazemnic złegosie nie stało'
(zdjęciaf p1anufiLTowego)autorstwa A]e mogło.
GrzegorzaSpałyDz|^łajfiy z wyobraźnią Przypomi
Twórcom filmu gratulujemy nam' Źelegulaminpożądkowyobogłó\łnejnagrody fa ,,MałąMoskwę,, wiązujący w Spółdzielni nakazuje
na festiwaluw Gd)'rli.
psów 11asmyczyijei
wyplowadzanie
Filrn jest baldfo poruszający;t].Zeba ślitrzeba takżew kagańcu'Podobnov
go zobaczyć.
zwięrzętałagodząobyczaje.Apeluję
Barbara Osin:ka - Omelan do wszystkich tych' którzy lubią psy
i b'ch' któży lubią koty, aby dawali
temudowód.
Redakcja
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Montujemystop - ptaki
Dzikie gołębie'Stanowiąsta- tztv' stop ptaków na elementach
ły elementpejzażulniast'Karmienie buclynkówmieszkalnychstarychzagołębina wrocławskimrynku było sobów,co byłood da\ł'na
oczekiwakiedyś sta]ym punkten rodzinnych ne' Ich zadaniem.jestzniechęcenie
niedzielnych$rycieczek,dorniasta". ptaków do obsiadania zabezpieczo.
Na naszym osiedlll gołę- nychmiejsc.Budynkiprzy ul. GogoZgodnie z przepisamiustabi jest dużo'NiektóIzy mieszkańcy lińskiej i Siervierskiejfos|aływ ten wowymi Spółdzielniazoborviązana
częlpia.radośc
z ich stałejobeoności, sposóbzabezpieczone
juŹ ivcześniej b)1ado zamontowaniano$rychskryjąje
obseB
i codzienniedokarmia- pży okazjirobót deka|skich.
nek oddarvczychna korespondencję'
ją Dla innych są przycfynądużych
Producent,.odstaaszaczy"spółdzię1nia sflnansowałazakup
niedogodności'
deklarujena piśmie,
żespełniają
one skzynek i jest ich $,'łaścicie1em.
Za.
Ulubionyni miejscamiprze- ogólnewalunki$'f'nikające
z ustawy stosowanymode]spełnia,
wedługdesiady\'aniagołębisą wystająceczę- o ochronieprzyrody'Sąnieszkodliwe klaracjiproducenta,
wymogi dla tzw
ści elewacji budyŃów: baikon.v' dla p|akó\ł,,
nie lanią ich,gdyżzasto- erros}3zynek.wybóI modelu i usyt*osne sowaneodcinki drutu są splężyste, tuowanie. płaskaskrzynkaumiesz.
. ]aszkj.s\kuszę. DaraDet\.
Ya"'n't.' n'. spusto*5cńŃc sLutek położone
skośnici tępozakończone. czonajak najb]iżej
blalnywejściorvej
gromadzęniasię ptasich odchodó$' KolNtrukcja''stop ptakó\\'.'umoŹli- do budynłu- zos|ałypodyktowane
obróbki b1acharskie.rynny i rury rł'1aptakom wylądowanie,st\łarza pźeważniemałąilościąmie.jsca$'
postępującej
spustoweu1egają
degra' jąc im jednak znacznydyskom|orti kory|arzuoraz kótką drogądla dodacji' odchody spadająi gronradzą blak poczuciastabilności
podłoża
w ręczycieli'
się na opaskachprzy budynkachw raziebezpośrcdniego
kontaktu'
Klucze do skrzynek (po
załamaniachnurów
widzimy. żego]łębię
są stu- d\\''a)zostałyrozdane' niestetynie
Nie choŁi ''ty]ko''o koszty strowanenie moga! gromadzićsię \ł.szystkie'
Nieodebrane
kluczesądo
naplawi ęstetykę.
Ptasieodchodypo. rł srt'oichulubionychmicjscach,ale wzięciaw godzinachpracyrv dziale
dobniejak i samegołębiemogąbyć żadnemu
z nich nie dziejesiękz1.!v- techricfnym Spółdzielni'Dodatkowe
sied]iskiemwie]u pasoż}.tówi mi- da' Alam milośnikówgołębilv ich kluczedo skrzynekmożnadorobićw
kroolganizDów chorobotwó1cZych obronienie znajdujeżadnego
uzasad. PunkcieXeIo przy ul' Tamogórskiej
Zagrażających
ludziom.
nlenla
za 6 Zł od sztuki,a w sytuacjigdy
Spółdzielniaz]eciłamontaf.
B d r bdfu o s ińs ką-o |neldn
zaginąrvsfystkie- w Punkcięmożna
famówić usługę
\q7mianyzanrka.
Naprawaskzynki oddawczej
uszkodzonejna skutekwydobyv,ania
koresponde]rcji
bef k]uczyka.na silę.
obciązajej uzytkownikaZarząd

Wszyscy panięhmy, żę w
poprzednichlatach członko$,ieRady
Nadzorczejpełnilidyżuryw pieńł'szy
czwartek każdego nriesiąca' ZahteIesowanietymi dyżuramibyłońżne|
raz większeraz mniejsze'w czasiepoprzedniejkadencji t1ł'ała4 ]ata ty1ko kilka osób chciałoporozmawiać
z
cfłonkiemRady Nadforczej.Z tegoteż!
po\\'oduRadaNadforczazezygnowa,la
f dyŹrllól\,rv sltł}'chtenninach'Zapropolowano ifiĘ fonnękontaktów:chęć

spotkaniaz Rada.Nadzolczą na]eżało
zgłosićw sekretariacięi spotkanietakie
doszłoby
do sl.utkuw ciągu2 3dniNjestety,równiężnię bylo zaintele.
sowania. Może inoa foma dyżurów
ożywi kontakty'mięszkańców z Radą
Nadzolczą?Na pocuątekproponuję:do
końcaroku dyżurw każdyczwartekw
' Jeślibędfieuaintcfeso8adz.l6 1,7
r,mniętaką folmą kontaktó\t zostanie
onaurzymana,
E\|a ]/1arkowską
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INFORMACJA

Rocme piany działalności gulamie
upominani, wzywani do za- spółdzie]ni, w L1óI}m na1eł powospołduie]risą konstruowaDena zasa- płaĘ' Wezwanie
ostatecznepŹedsą- łaćokolicfności(przycz}ny) powsta.
dzię równościmiędzy p1anowan}trni dowe poprzedza
skierowanie sprawy nia zadłużenia,podać termirr rozpo.
kosztami a plrychodami (działalność
fadłL|ż,enia
na drogę sądowądo po. częcia spłaty,wysokośćrat. warunki
nonFońt). Bieżącadziałalność
eksplo- stępowanianakazowego(bez
udziału ugody możnaomówić z członkiem
atacyjnamajednozródłofinajrsowania:
sffon),a następniedo postępowania Zarządu Spółdzie]niw kazdy czwar\łpłatyod u4tkowników lokaii.
egzekucy.jnego
(komomik).
tek, 13.00 17.00.Do porytJ'wnych
Jedn).rnz podstawowychoboUpomnięnia i wezwania do wyjątków nalezy szukanie porozuwiązków lokatorówi właścicieli
loka]i zapłaty
za\','ięrająinfomację o moż- mienia ze spółdzięlniąprzez lokatota
mieszkahych w fasobach spółdzielni
liwościo[zymania dodatl.umieszka- pżed powstaniemzale8łości,
gdy syjest teminowe Moszenie opłatmieniowegozMoPsu, a takżeproponują tuacja nie pozwa]auregulować
opłasięcmych'
zawarcięugody'
w
Ą/ tęrmmle'
Zaległości
w opłatachwsM
Możliwość
otrzymaniadodat.
ZarządSpółdzielniodczęIwKsięże Małe od kilku lat pozostają Lu
(zaletry
mieszkaniowego
od docho- ca br kieruięwnioski do Radv Nad..\
na poziomieok. 8 % odpowiada to dów gospodarstwa
Jiczby zorczejo pozbawienieczłonkostwa
domowego,
\p
1 miesięczn}Ęnwpłatom od wszyst.
osób i powierzchi lokalu mieszkal- Spółdzielniosób zalegającychpowykich lokali oieszkalnych.
nego)oceni pracownikksięgowości,żej3 miesięcy(ponad1000zł), gdy
wg stanunakoniecwrześnia
br : 6 18 pomoże\ł'Tpehić
wniosek i udzieli kolejnewezwaniado zapłatyi prośby
mi eszkańopłacanychj est.egulamie i
infomacji praL1ycznych-staranie się o skontaktowaniesię pozostająbezteminowo,254 iokale nietelminoo dodatekmieszkaniowylub chociaż- skuteczne.
wo, a spóźnienie$}'npsi od miesią- by dowiad}.wanie
się o warrrnkijego
osoby niebęĄce członkami
ca wzwyż' Zawarte ugody doryczące
otrzynania jest dowodem na odpo- Spółdzie]ninie uczestnicząw pożyŁ
spłatypowstałychzaległości
dotyczą
wiedzia]ne fuaktowanięwai.nych zo- kach Spółdzie]ni z działalnościgo.
15 mieszkań,ró*lnieżz 15 mieszka- bowiązań'
Niezabieganieo dodatek spodarczej(wynajmowanie
lokali).
niamizwiązanesąnakazysądowęzanieszkaniowymimo istnieniawarunod zaległości'
zgodnieze stapłaty'z jedn}łnfadłużonyńlokalem
ków do jego otrzymaniajest okolicz- tutem sM IśiężeMałe, na]iczanesą
mieszkalnymzwiązanyjest prawo. nością
obciążaj
odsetkiustawowe,obeoriel 1,5 %' Jęst
Qcądłużnika.
mocny w}.rokeksmisyjny,następna
Ugoda zę spółdzielniąmoże to drcgi 'J(Ied}'t,'zewspólnejkasy.
spmwazostała
wniesionado sądu.
być zawańa na piselruly umoonvowa.
Zalegającyw opłatachsą .eny wniosekdfuŹnikaskierowanydo
Zarząd

ORGANIZOWANIA FEST\T{OW i PIKNIKOW
Radaosiedla'śsięże',
biorąc
pod uwagę zdecydowany spŹeciw
mieszkańców wobec urządzaniapod
ich oknami festynów i pikników, kie.
rowany głównie do władzSpółdzielni Miesfkaniowej ,,KsiężeMałe,',
postanowiław tej kadencji \Ą'spomagaćńnansowodziałania integacyjne
prowadzonena KsiężupŹez: Biblio-

tekę Publiczną Parafię Rzymskokatolickąpw' Matki Boskiej Wspomożeniawiemych'Klub seniora,szkołę
Podstawową szkołę TerapeuB'czną
omz Ludowy Klub Spofio$y, a pouostałeśrodkipŹeznaczyć na Wigilię i
paczki świąteczne
dla osób starszych
z terenuosiedla.
Rada osiedla taki sposób \iykorzy-

stania funduszów uznałaza rousądny
i e1.L1}.wny'zwłaszczażeMieszkalrcy bloków przy]egających
do placu
integracyjnęgomająjużwystarczająco dość
które
,,życiatowarzyskiego,''
kwitnie tam po zm.oku.

,,Gązeta''zostaławydanaza pomocąsM XsięŻ€ Małe'
komitet redakcyjny:Michalina Cieślikowska-Kulmatycka'Zofra Djllellius, Joama Grześkowjak
opracowaniegmficzne:Michalina Cieślikowska-Kulmao,cka'
numer złożonydo druku 4 lisiopada 2008 r
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Rada osied|a,,Kśiee''

