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ze kie roboty, a szczegó]niedotyczące
okęgo\łYKonsenvatolZab}'tkówdla elewacji, jak np: wymiana okna w
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do Rady osiedla Księżena 4-letniąkadencjęodbędąsię 16 czerwca1996r' w
godzinach
8 -20w szkolePodstawo\ł€nr
j 99prryul' Glubczyckiej3 - obwodowa
Komis.ja
Wyborczanr 2.
organnadrzędny,
tzl' osiedlo$a Komisjawyborcza,będziew tym dniupelnić NL ustanowienie w Księzu Malyrn
stalydyżurprzyul' Tamogórskiejl w celuw}'jaśniania
ewentualnych
nieporozumień kuracji uzlskano wIcszcie. po długich
c4, zdżaleń
staraniach,zez$olenic rządu 15 malca
A otowykafkandydatów'oszonychdo RadyosiedlaS.M. KsięzeMałe.
l909r', a 20 czerwca położono
kamieli

węgielnypod budowękościoiaprzy ul'
swĘńckiej 32'
Fofmę bazyliki rvczesnolomańskiej
(architelduraschyłkoivegookrcsuhistory.anu)zaprojektował
miejski radcabudowlanyvonCarlowitz' PracepotoczyĘ
się wartko,tak ze poświęceńeokazalE,
świąt}niMatki Bożej wspotnożenia
wiemych odbyłosięjuż2 stycaia 1910
r. Do rangi paralii kuracja podniesiona
została18grudnia1915r.
Nad portalem'prowadfąqłn do wieł,
umieszczonodaĘ]Armo 1909'w przedsionku anajdujesię pseudoromańska
cttzcielnica z piaskowcaz początkuxx
l2 $]mienionych
kandyda1ów
spośrod
vybieramy9osobdoRadyosicdląstawiając lł.]eku'
na ka|cie\łybolczejzlak + pb lewejshońe pr4' nazwiskukaMydatąl.1órego w czasie II wojny światou.ej,jak
chcemy\łidzieów Radzieosiedla(nieskreślany
nikogo|).
ró\\'rrież
w okeśeoblęinia wrocławia,
jeżęli
postawimykrzyzykiprry nięwięc€j kościołnie doa1al szkM, gdyżwojska
Głoswlzuconydo umy bdfie waaly,
Diż9 nazwiskach.
radzieckie opanorn'ały
Księżejuż 1
'Gorąco facĘcamy do licnego uczestnictwaw wyborach!
marca1945r.
w latach 1964.1970zaloźolonową
PAMIĘTAJMY
instalację elekr'czną i glośnikowąa
narżekać m&ją prawo tylko ci
ćlachodrenrontowano.Nową polichrq-co slosow&li,
mlę posw|ęcr|
Dp wlncem} UrDan2
IutegoI 974 r.

1.cieślikowska.Kulmatycka
Micha.lina,
artystaplastyk. popierana
pżezKomitęt
ob}$żtelski
2. GranatRobert'konserwator
dźwigów. popieranypżezRadęosiedla
- popierana
3.Krawc4,kBarbarąnaucfycielka-biblioteka*a
przezRadęosiedla
4. KwokaPiotr,Iekarzmed'- popięrany
przezradęosiedla
5.Liń€wicz Bolesław,
kierowca-mechanik
(emer't)- popieranypt€z Radęosiedla
6. ossowskaMaxia,chernik- popieranaprzezRadęosiedla
7. PoleszczŃ Ulszulą urzędniczka.popiorana
przezKomitetob}watelski
8' RatajMichał,lekarzmed. popieranyprzezRadęosiedla
9' saga' Andrzej,policjant- popi€.any przezKońitet oby\,"telski
10.sawickaBarbalą ener}'tka- niezale^a
11'skomorcwska
Barbalą inónier rolnik- popierana
przezPsL
12'wnęk Jan,technikelektryk- popiennyprzezKomitetob}.rvatetski
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pilnowanych
W ogrodkach
dzialkowych
pfzEzpatro|ę ożDnę
z działkowiców
doaltarckspadły
o E0pocent.
w'łamania
parkingu'
Na nowodworskim
strzeŹo.
n}'rnprzezsamychwłaścicieli
aut,do-

pomoc''
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Gosiu, po iedz, ile czasuzl1jęło
Wam rozniesi eni e Gazely?
około2,5 godz.Z IGsią i MaĘ
miałyśmy
ul' chożo\łską od nu.
neru 19 do 59 i ul. KatowicĘ od
Nogi bolały?
Nie, al€ schudłyśmy.
Polecany ten
hening\łszystkimpuszyst}Tn'
Fajnie b!'ło?
Bardro fajnie. Ludzie byli mili.
szczegóIniejak się dowiad\'wali'
źĘńetrzgba z^gazetęp|acićwyją&iem byłjeden pan z uI' Katowickiej.slozycal ńasnajpierw,że
zapukałyśmydo jego d.zwi dzwontanie było,i powiedfial, ze
'ak będfie chciałjakąśgazetę,to
sobie kupi w kiosku. PowiedriaJYśmy,żreta nięjęstnigdziedo ku.
\y'enia' Ktoś.am wcisnąlżotó$&ę'
Nię chcia]yśmy
brać' ale wmusił'
KupiĘśmysobie cośdo picia. A
od innych dostalyŚmy cukierki.
Najba'dziej podobałosię to Marcie, mojej kuzynce z Niemiec,
bęjącejtu na Gńach' Jednągazetę
wfięła sobie na pamiątkę'Podobałojej się, mnie też, ze patlie
ch$'a|iłynas, żetakie miłe dzbwc2łnki,takie ladne i takie grzeczlo i $śzyscyśdadalinam fycfe.
nia śuiąteczne
i my także'my
prerwsze.
nawet
Cz, hastępnąGazetę teżroznie.Tak' bardŹo chętnie, ale nie do
\r4o Pana
K ba, ty roznosikśz Tomlciemi z
h)zynemMateuszem, Ile wam
cmsu to ząjęłoi gdzie był wasz
cała opolska, chofzowska od nr'
1 do 17 i wszystkie numery
parzys.tena chorzowskiej' zajęlo
namto okolo 1,5godz.
To bardzo szlbko.
Tak, bo my biegiem.
Cz,li nie rożmawialisciez hldź i?
Nie' spiesfyliśmysię,bo Mateusz
i nio chcialo nam się
wy]eżnża|
gaoac.
znęczyliściesię?
Byłomca,łymokry.obliczylem, ze
pokonaliśmy
500 piętel'
Cflli to był tre inq spofto,,|))'
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Macie poczucie dobrze sPęd4onego czctsul
Tak i dlatego, że obiecano nam
$yasfaltowanie boiska do koszykó\ł'ki'
Cośfajnego się pq),trąfiło?
Tak. Zadzwoniliśmydomofonem'
Pani nas.Wpuściłą
alegdy zaputa|iśmyjuż do jej drzivi, slyszJmy
spoza nich - ''Nie otwioraj, sły.
srysz, ze całabanda idzie|'' wci.
snęliśmywięc gazetęw szpalę i
pobiegliśmyll'yzej' Gdy schodfi.
]iśmy,gazet}'nie było|ryś
tfaszyli ści e biednlch ludzi.
Tylko tych jednych. Inni byli mili
i dziQkowali.
Nasąpnq 8a2etęrozniesiesz?
Jak trzebabędfie'
Ibmk ' typopracowałeś
dłużej?
Tak' Kubamusial odwieżćMateu.
sza na dworzec' sam więc roato.
slem na Katowickiej od 22 do 2.
Znęczt|eśsię?
Nie, ale spociłem,bo biegłem'
Ijak b!ło?
ciekauie, ze względu na reakcję
ludzi,bo od chIodnegodogorącego
plzyjęcia' czas byl przed.
świąt€canyi panie częŚo prośoz
hlchni otrłielałynamĘkomaoblepionymi ciastem' Życzy|em im
wtedy udanych wypięków. 2,3
razy na siłę chciano nam dać
pieniądze.Nie mogliśmyprzyjąc.
wszyscy prze$'aaie dziękowati,
aleniekórry, bardzonik''yproc€n!
pltali po co taka gazeta.Cuasem
mieli uwagi, szczegó]niechodzilo
im o czystość
klatekDruqi raz pójdziesz?
Tak' Nic mnie nie aniechęciło'
Było interesująco'
Gawełi Kamil roalosili na ul'
Katowickiej od 15 do 25 i od 24
do końcai w obu nowychblokach.
z|xęczyliściesię?
Kamil - Nie, Gawełtrochęmalu.
dzjł'
GaŃ€ł . Roauszaleń się, nawet
czuję,że$yrobilem sobiemięśnie'
I1ak było?
Kamil - Fajnie.zoba.zył€m trochę
ludzi z osiedla'Niektóre maIedżęci ba,łysięotwiemć,zosta\rialiśny
wtedy gazetęu sąsiadów lub pod
Dokończenie ,a s|r' 4

DÓŁońĆż.,ie ze st' 3

drzwiami-Pewna miła pani chciała
Ga\ł'lowidaćjat'łko,bo chybawyglądal
naoŚłabionego'
wiele osobnaschltaliło
i dziękowalo' Myśmy zyczyli też dobrychswiąt'
Odpowiadali wam?
Kamil -Tak, choćczęslonie zdązyli, bo
szybkozamykali drzwi. "
Ga$ęł- Iedenchłopaknie chcia.łwźąć
gafety'alejak siędowieduid' żenielfŻEba placić, to wziąl. Trochę szczekaty

Dodatkimieszkaniowe
dlaniezamoznych

Przedstawiańy kryt€ r ia pomocy emeĄ/turąrentą \łszelkiegorodzaju
niezamożnymczłonkom naszej zasjłki,a]imenty,ś}pendiai przychoSpó|dzie|ni.
dy z działalności
gospodarczej'
3' Powierzchniauż}tkowazajmowaPrawo do pomocyw postacidodat- negomieszkania
niejestwiękwaod:
ków mieszkaniowychmająosoby i 45,5m2 dla gospodarstwa
pry.
rodziny (gospodarstwadomowe), I -osobowego,
Iest jakąśleąkcja kolegów na to wasze które
spełniają
następujące
warunki: 52,0m2 dla 2-osobowego,
qanianie z gazetą?
1. Posiadajątytułprawny,a więc 55,5m2 dla 3-osobowego,
P},tająkiedybdzie naśępna.
przydziałna mievkanie.
71,5m2 dla 4-osobowego,
Ale n!1fŁajefó,)żeście
nie wypad|i?
2
'
Miesięcay
dochód
nie
przeklacza
84,5m2 dla 5-osobowego
Raczej nie.
dla
osób
samotnych
1,5
rB;jniższęj
i
9l,0 trt2dla 6- (lubwięcej)osoboPoroznosiciej eszczeraż?
emeryhry(obecnie419,53zł),w go- wego.
Kamil-zmiłącĘcią!
spoda.stwachwieloosobowych su- Normy te ulegajązwiększeniuo Ę,
Mogę
pójść.
Ga\ręł
IQmil Gaweł potrfębujemoty.wacji. ma wszystkichdochodów osób ra- m2, jeśliw domu jest osoba nieJa} dostaniejabłkoto pójdzie.
zem zamieszkaĘch nie przekracza pełnosprawna,
poruszaj4casię na
chciałĘm skorąstać z okaąi i popro- najniższej
emeryturyśrednio
najedną wózku.
sić,by psy niebiegaly samoi bezkagan- osobę(obecnie279,69zł)Członków, którzy spełniająwymie.
ców. Mój mały pieseĘ jeszczeszcze- Na,lezyv/yjaśnic,
że dochodami są nione kryteria,prosimy o zg,łaszanie
niak, zośatpogryzionyni eda\'.||o
plzŁz wszystkie przychody,jakie gosposię do zarządu naszejspółdzielni w
dużEgodobemana'
dafstwouzyskało\ł okesie 3 miesię- celu uzyskania dodatkowychinforcy pżed datąpoprzedfąącąz|ożenie macji i pobraniakwestionariuszy.
Rianawiała: wniosku o pryznanie dodatkumieOpracowal.
cho.
Michalina cieślikoBska-Kulmatycka vkaniowego. w szczególności
Marcin
cieślikorrski
Foto|Elżbietasagan,narz€c 1996 dż tu o wynagrodzęnie
za pracę,
dodać'ze za kazdą nasząńgerencjąw
drzewostan,w tFn wszelkiewycinanie,
stoi decyzja Użędu Miasta wydżal
Rolnictwą Leśnict\łra
i ochrony ŚrodoY
wlskapoprzedf@awizjąlokalną odpis
Pad mgr inz. Barbary osińskiejdecyzjio .Wycięciukazdegodrzewajest
om€lan , prezeskinaszejspóldzie]ni.
zawszedo uglądu'
W nafa| wlcięto parę dtew i obcięto Dziękujęwszystkim tym, któIzy ze.
czubyw1lsohchtopoli rosnącychwzdłttz chcieli się wlączyó w wiosęnnąakcję
boiskłr.Dlaczeqo?
sadfeniadrz€wek i kzewóv/ na osie.llu
i terazo temłoderoślinkidbają'wartosć
Topole byłyz2 $ysokie i z^graiA|ypo- sadronekwlnioslaokolo l8 mln starych
kr"vciuda.hublol(lrobok'MialyteżĘo1o ż, któr€ to doslaliśmyzbuditu miasta.
marhłych konarów Topole jako takie
i tral1o.
Ęgahrnkiemdrzewnietnłałych
chciałab}'rnskorzystaćz okĄĄi i zĄ.
wane są trochęjak chwasty wśród chęcić do zgłaszaniasię w sprawie
drzew,a ich systemkoźerlnyprzerasta dodatków mieszkaniowych osoby
i niszczynasząinstalacjękanalizacfną
spelniające warunki ich otrz}mania'
jest właśnie
która niestetypołożona
od Miasto ma na ten cel funduszwykoźystlony boiska. Pomiędzy topolami $any ryko w części'Jest w interesie
posadziliśmypiękne, małe sosenki. społdfielni,aby lokatorzy mającytruDbajmy o nie. Gdy sosnypodrosnąto- dnośćifinansoweotrz}mrlali pornoci
polebędziemoŹna\\,yciąć.chciałab}'rn nie falegali z opłatamiza mieszkanie'

Pytaniedo:

ADRES:
''NA DWA ZYGZAI<I"
Zackco|a wspow1ienia|nipp' ł'cskóv,, fi)rner 79' zaczĘto rozpakowy\,aćsanapisatam opowiadanie pbd qtułen: mochód,a ja wesdam na pieriłszepię.
,'Adfes na dwa zygzaki,,' któle
to, zebyotworzyćdźwi domieszkaniaP rz'mię|załam wsrystkie klucze' ale
zadendo zarnkani€ pasowal' speszona
zeszłamna dól i powiedziałamo swoich
Z .zas'g działań wojennych nasze kłopota.h'Ktośsp}tat'czy to na pe\!'rto
osiedle w pońwnaniu z resztąwrocła- dobry adres?Mial być ''drugi zygzak'',
wia wys'o z niewielkim uszcz€Ibkiem' a stoimy przęd trfecim' Niepnwda Tylko blok przy ul. Chorzowskiej1-17 zzpfzdczyłam' To jest drugi zygzak'
zosta,lwlpalony. Takze prz! ul. Opol- Przeciezpierwsfegosięnie lic4'| Wszy.
parę dziur do załatania.w
scy wybuchnęliśmiechem|
' skiej było
jest
pokoju
roim
do dzisiaj
slad po Nie zdązyłam\ł}tłurnaczyć,
i'e ]a dwa
nlezo]ĄrowTozan]urowanejozurze' pierwszenumery,65161,lJ\\dam z^
Gofzej, że kominowi od cęntralnego nomalny buĄnęk' Dwie klatki schodoogrzewaniateż się dostało|A cóż jest we,ściana
flontowai dwiebocale' z$ywa.[ dziurawy komin? Już w końcu czajny blok. Maly bo maly, ale blok.
gludnia 1947 loku trzy bloki były ''zygfaki'' w€dlug mnie, zĄ.zylały sję
gotowedo amiesżania. w}'rnalo\łane' dopierc od pierwszegozakętu' szwa\ł.vsprzątane,
t}4koceItralneogrzewanie gier, k1ory pomaga.ł
mi przy plzfp|onie dfiałalo.widocznie spÓłdziehia iładzc€, ka"ałmi w1jąó z\ła\i*iptzymialatrudnolści
zeaależeniem sp€cjalidzial. Czamo na bialyn bylo napisane,
stów od naplawy komina' Lokatoży ze maln plawo mieszkacpod numęrem
mielijużklucze do miesfkań'' ' i czekali. 73! samochod za$tócił. T)m razćm
Mieszkałam u arajomych przy Placu klucze paso$aly do mieszkania.
Grunwaldzkim' co Mzien przieżAżĄ' Tak tojest,ki€dy zamiaslnumerudomu
lam sprawdzić, czy już możnasię podajesię adres:''Na drva2ł€fati'''
Minąłstyczeńi nic' Komin
\łprowadzić.
z chwilą uruchomieniacentralnego
początku
wciążw lusztowaniu. Na
ogŹ\ła a w bardzokrótkim czasióbloki
.lutegoto samo'Nie pamiętamdokładnej zoslałyzasiedlone.wtedy
aawilisię re.
.Yaty, ale b}'łoto 10.12lutego1948r' porterfyf róalych gafet.Robili zdjęcia'
kiedy idąc od tramwaju z da1ekau.ba- pżeplo\\'adzaliwyviady i pisali o naczyłamd}miący komin| RusŹowanie sz}'rnosiedlu arty|.ułypelnezachwytu'
było zdjęte.wesżam do mieszkania. c}tuję z pamięci: ''Mieszkania Ę jak
Bylo cieplutko' wystalczy prz'lvieźć bombonielkiI czysle' odmalo.ił'ane'
Porneble i mogę zamięszkac. Klucze od siadając€ntmlne ogrzeŃŹnie.wvdzie
mieszkaniamia]amw tolebce,przydział ciepłojak w uchu| wszystkie okna
zaś,naj\ła.aiejszydla mnie dokument, oszklonel Nawet w klatkach schodoschowalamglębokodo wątizki,żebynie wych w oknachrłstawionesąszyby|l''.
zgubić. Kiedy przyjechaI samochód z
To ostatniebyłoprawdziwymewenemebla.mi,spltano mnie o adres.Drugi menteńlPo zdobyciu''Feśu.gBreslau''
zygzak - powiedziałam i wskazałam prawiewełszystkichocalalychdomach

nie bylo szyb w oknch' Szklarze mięli
pełneręc€ roboty,ale brakowałosfkła.
Dobtejeśli udałosię wjedrym pokoju
Ń51awićszyby' Pże$a"aie polatanez
dwóch lub trz€ch części'w inn}ch po.
mieszczeniach okna zabłano dyktą i
tylko mała szybka \łyjęta z jakiegoś
obrafka i wstawionaw środlorprzeprr.
szczalatrocĘ światła'
w klatkachscho.
dow-\'chhulał wiatr. Dlate8o z takim
entuąazmemopisy1vanonaszebloki. A
nam się wydawało,żez@ieszkaliśrny
w lajul
Dżśnasze bloki są starc' Ńeltórry
patrząnanie f politowaniem'Brat naJn
pralni i łari, kóre slanowiły$Tposa.
fnie Osiedla. W nowych blokach pod
tym względemmają większą w)'godę.
za to naszemi€vkania sązdrowe|Mury
grube na dwie cegłydoskonaleizolują
od cz}nników atmosfelycalych. zirną
jeścieplo,a w czasieupałówprryjęmny
chłodękpanujew miesz*aniu' Podlogi
z fyŃiczny.h desek nie plomieniują
szkodliwychsubstancji.
Nigdy nieje$ rak, żebyze wsfyŚkim
bylo dob.ze lub ze wszystkim źle'
Doceniajmywięc to, co jest dobrego'
PS: W Administracji Osiedla ra.rneldowalam się na pob}t staĘ 15 lutego
l 948r',a więcprdfej niźpp' ł,oskowie.
wr@ław, dlia 12 |aielnia 1996r'
Gabfielą Dąhrowska

K tozamieszkał
naxsięzuMałym
niżPaniGabńelaDąbrouska?
vcześniej
. Pionierówplosimyo kontaktnaadrcs
redałcji,czyli o list wrzuconydonasz€j
skrzFti przywejściu
doAdministracji

Jestemmieszkankąod 1947 r' Gdy
się sprowadzilam, pażysta strona ul'
Katowickiejdo u|.Tamogórskiejamieszkana byłaprzez Polaków Dalej stał
płot,fa kór}m miesfkali sowieci. Z
okien wychodzily ruly od piecyków.
T!'lko nielica 1okatorzystarychbloków \łnętrzafe star},rnw}posażeniem.
Ale Bloki po drugiejstronieulicy i pży ut.
mietiw swoichmies*aniachłazienki.
Na możeu kogośprzetNaly? Jestęśmy chorzowskiej od tlam\ł?ju były wyKsięzu Ma]},rn'przy ul' Tamogórskiej, teraz'jako osiedle,zab}tkiem,więc palone' Powoli mieszkańów przyby.
chociaz walo' Lizaliśmymły wojerme,byłzapał
ieszcze chyba do lat sz€śćdziesiątych' dobrzeby byłoudokumento\Ą'ać
dlamieszkanów osiedlafirŃcjono\łała fotograficmieto, co zastalipienvsimie- i cĘó do p|acy' Tu wysfłań zŁfiąż,po
|aa a publicaE, takie byŁo zzłożf,,nię szkancypo$pro\ładfeniuśędobloków mf dfugi,przeszłość
fostala wwars?a.
architektońcme.Z czasemjędnak mie- na.'Księż!'..
wie. Plzybył mąż i dwóch synów.
szkańcy instalowali sobie łazienki w
Dorośli,zalozyli swoje lodziny' Po ladomacĘ najczęściejkosztem przebu.
tachumarłmąŹi fostalamsamą takjak
dowyloggii 1ł{tęki
kuchęnnejz ubikacją Jezeli |1ośma jeszczew lqcbni orygi- wlele wdów na osiedlu' Na samo-tność
stare ulządz€ n ia zostaly zastąpione na]nyzlew lub kuchenkęgazowąi slare się nie skar4. Mam wielu plzyja-ciót i
now}mi' Prawdopodobniedlat€go teraz $yposainie ubikacji,to bardroprosimy domotiłaty'
baldfo trudnobędzięz@leźćorygina]ne o kontal1z redakcjągazety.
Blaski i cieńe na osiedlu: od lat nie ro!
związanyproblemf mlodziezą.walęsa
sięi nudzi.Ni€ ma dla nięjmiejsca.cz
naprawdęnie stać Mszej administrac]t-.
na etatdlajakiegośmądregopedagogą
I(óry by ich cz}mśzahtereso$a.ł,a nie
tylko rozróba' 1vódka i papierosy?
Piękny sl:werekprzy u|' opolskiej ma
już brzydką nazwę Małpi Gaj, tam
żadenuczci\łyc'owiek nie usiądzie,bo
zarazjest zagad}'wanyprzez płaków o
pieniądfe,a taksówkarze' 1akzAapry|uil
pr4padkiem uslyszęć,placą haracz.o
tlm cbyba Rada Osicdla nie chc8 wiedfieć' osiedle ludzi starychi starenasze
chodni}i' takiegonierównegochodnika
chyba nię ma jak przy ul' Katowickiej
2' Gdyjest więcejwody trzebaplzechodzić na ulicę. Domofony się psują i
brama sta,leotwarta' Bardzo uciąfliwe
Folo'Wady9lasLokk, l95żr
jeś'gdy sąsiedżwywietlzik z kuch\-.
puszcfąna mur i zapachyidą w górę do
sąsiadów'MoźEadmiństracjaby sięt}łn
uajęla,aby fury wyprowadzanebyłyna
:.. Z oka"ąjiDnia Dzięcka, l.szego anakomicte.piciai slodyczyniezabmHo To
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|Udfie.a ich nie brakuje,obudząsięi
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Listy do i od redakcji

Moja konkluąia:włącznysię bardziej
akĘ'rłDie
w łcie osi€dĘ nie narzekaj.
my,bo z tegonic ni€ \.\,J.nika,
a cośzaZ uwagina szczupłość
miejscazaśrz€garnysobieprawoe\łEntualnego
sklacalria proponujmylub aóbmy coś- dfiŚ juz
listowpublikowanych
w niniejszejrubryce'Prosimyo podpislłżniesię.Listy nie ńo'tvl.
podpisarcńe będąmoglybyćpublikowane,
bo siłąrzeczymusząbyćtrakto.tłale Ps. Na osiędlu dfiała Rada osiedla
''Księze'', jednostka pomocńcfa

jak anonimy'Na prośbęcf}'telników fapewniąmypełnądyskrecję.

możnajej usunąći wsadzić zdrowe
dIzowo,bia|ą&zazĘ?
szano.tłnaRedakcjo
chciałab}łnpodzielićsię 2 c4'te]nik'mi
refleksjąna tęmatbezpieczeńŚwa mieszkańcówna nasz},rnosiedlu.Niędawno
zostałamzaalakowałaprzez grupępijanych wyrostków, raczących się piwem
na mufku prąYzakolu ul. chorzowskiej'
_.stalam
obrzuconatakimi eDitetaml
\#ich nie da się przytoc"ye, ponizonai
wńmiana tylko dlatego,żeod$'azyłam
się tamtędypźejść.
wszystko to działo
sięw obecności
kilkunastuosobprzyg1ą.
dającychsię w milczeniu tej scenie.
swoją bezkamość
uzasadniłmi jeden z
tych agresy$'nychmłodychludzi w
precyzyjny sposób, wcale nie licuąc się
z obełnością
sfuchaczy.Prztprasz?fn,i:E
muszępż)toczyć t€ słową ale one od.
kryvająĆałesednosplawy-c}'tuję:gdzie
maszświadkówty śa.ak'...', chcęzobacfyć chociazjednego.zd to ja fiam.
kolegów, k1órzy zaświadczą żeto ja
zosta.ł€mnapadnięry
ptnrdż^jąc,cyn1m 1prawda'odnosiło
. "i.- to do mojejercźby' żEzg)oszęwszy\4o na policję' To co mnie spotkało.
sądząc po poczuciu bezkarnościtych
ludzi' moze spotkaćjutrokogośinnegoi
to w o więle bardziej niebezpiecznej
formie' Jutro lnoze okazać się, ze nie.
bezpiecznejest wyjściez domu, jezeli
upe\'limy młodych oprysfków w ich
beżorności'
Dlatęgoapelujędo mieszl€ncow osiędla
. stańmywszyscy w oblonie człowieka
napastowanegoi porr.óżmysobie na.
wzajem.Będfiemy wtedy czu1isię bezpieczni' oczlYiście ani jedno zdanie
napisale pteze mnie nie odnosi się do
innej młodziery- t€j doblej, któr€j jest
takżespo.ona nasz}m osiedlu'
UrśzulaJędrzejovska
Miła gaf€to!
Nie pomoż'esam apel o niewprowadanie psownalerenboiskai plac zabaw

Rady
Miasta, i to ona jeś organizatolem,a
nię s'M. ''KsięzeMalę.'' slotka! śwĘte.
cmych dla serriorówi innych inicjat}w
Koniecae są teżodpowiednietablice, na osiedlu.Zapraszamy wszystkich,
naktóre opiekunowiedzieci będąmogli którzy mogącośzap|oponowaci wspólsię powol}.wać.skoro jest juŹ jakiś nie aealizo\łaćw każdypĘek o godz.
efekt, np. obsertluję na boisku rnniej 17.00
Jan ll,nęk
psow, to sprawy nię moma z'niedbywać i grzecaie, ale stanowczochlonić
dobro dfieci. Psów przyb)wa, a ich
Ja,k wynika ze wspomniń Państ\M
wlaścicielesystematyczlie''piJnowani'
ŁoskóW pEybyli oni na KsiężE Małe
nabiorąwłaści\łych
na\łyków.
wcześniej
od nas' - Do wrccławia przy.
MŁukaszewicz j€chaliśnyjuż
w IoL.u1941. zamięsź:a.
Red:TĄ tak,tak!
liśmyw L€śnicy w bardzo Ąch warrrnkach mievkaniowychi rozgĘdaliśmy
się
Po lekturze niektórych listów marn za miejscemlepŚz}m' znaleźliśmy
je
mieszale uczucia. Prcblemy występu. tutaj- byłoci9ploi czysloijuż 16II48
ją.e na nasąm osiedlu są problemami r. otrz}maliśmy
przydział,a l 0 lII 48 r'
$ystępującymi niemal wszĘd^ę,a na klucze do miesfkania przy ul. Chorzopodstawięobs€rwacji i roanów z poliqją wskiej 19 (rn. 3), gdzie już mieszkĄ
w znacmie mniejsf€j skali niż gdże ttzy rodziny.W roku 1952 f€ względu
indziej' Natomiaśnarzekaniena agle. nalicarąrodzinę,otrzlmaliśnymieszkasy.wność
i brak kulfury pijanychqtonie większe,przy ul' chożowskiej 53
śkóW(i nie tylko) jest narzekaniemna m. 3, gdfie mieszkamydotychczaś.
śebie.przez wiele lat płany cŹowiek Byłoby dobrze,gdybyśmymogli zobić
w Polscebyłt|al1owanyzpobłajĄnleri, polządekze śmieciami,tyl9 mamujęsię
a nawetz cicĘ aprobatąNawet dzisiaj malelatury i szkla.
zdecydo.iłaha
większośó
osób udaje,ż€ Następnyprobl€m to domofony,sątruploblenu ńe ma . nie staćnasnaja\łllą dnościz ich naprawąWiern, ze w intych
deuaplobatę
czy potępieńetakiegostyltr dfie]nicachmiesżQńcysąopod.dkowa
a
szkoda!
rycia,
niewielką sumą (około 50 gr) i rnają
Narzekanie na mlodfieżjest narzeka- ape!\'rdoĘ napralvę,możei u nasda1oby
nremteżna siebie.wÓdką piwo, papie- sięto pżeprowadzić?
Iost wu]gamyjęzyk jest nies'etyatryA'L. Adąnsc!
butem ró\łTlieżi dorosłych'Niewiele Ps. Pomysł wydawania gazetki jest
propono\łaliśmy
altemaRmych sposo- bard2odobry - zycą,my powodzenia'
bów na zycie. wielu z rtas dofinanso. Red': ciesą, nas, ze s€gręgacja śmieci
wy$żłodfieci (dla uspokojeniasumie. na Księar ma corazwięcęjzwo|en:ników
nia) nie int€resując sięna co wydawane
sąte pieniądzę'
N{łodzież
niejest taka złą to my doroŚli w nawiązaniudo rłwiadu z p. BarbaĘ
usiłujemyaobić z nich gorszychńż są osńsĘ.omelan z poprzedniegonumeRok tęmumontowanebyłyna boisku z ru naszej gazety osi€dlowej z prąłe.
inicjatpy Rady osiedla "Iśięż€" kosze bnoŚcią odnotowujemy,żena nasz}m
do koszykówki i Śoły do tenisa.Kilka osiedluwreszciezrobilo się trochęczypań z osiedla (zdecydowanieosoby ściej'obecnie czekamy z niecierpliwodorosłę)stwierdały:''Po co pan im to ściąna zapolviadaną w}'mianętablic
stawia i tak za kilka dni polamią'' ogłoszeniowychkoło apteki i przy
Młodzieżudowodnilą żEjestponadto' poczcieoraz na cfęściowe
choćbyzasą.
stoły i kosfe do dzisiaj śojąi są całe pienie aiszczonych ławeknow)'mi'
mlmo mtens!$negouz}'\^,Źnia.
T.R.
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Z.djęcia
Księza Małego
Redakcja"Gazery"piosi swoich
czytelników o udosĘpnianie
zdjęćfotograficatych fe zbiorów rodfirmych'nadającychsię
dopublikacjinałamachnasfego
pisĘa' Atrakcyjnebyłybyzwłaszcza takie, na l.1ó.ych uwieczniona została architeltura'
scenyrodzajowe,czyli szeroko
fozumiany kajobraz i ludże
osiedla.

H;iff"il,1f#Jilltjffi#iTffiJ
tvskiego
pt' ''Cfekanie..
z prośbą
o cl.wi|ę
relleKsll 1 zaoumv.
I)

*H*i.;l,T*ego

przcd
skrepem

i rwi;sićdonieóo
0adt|óch|apach
czeka
pandlaniegopodBórzemłątąlasem
domem
oozamiza nim biegnie
i tęskniogonern
pocałujgo w Ęę
bo uczy jak na Boga czekać

T.R,

. zafząd s 'M- ''KsiężeMale'' gomadzi
of€rry chętnychdo pracy w charakterze
gospodarzy domów' mężczvznlub
kobiety' zgłosfeniaprzyjmujemyw
biurzeprzy ul. Tąmogórski€j 1'

q
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.Zaklad Tapicercki na miejscu,przyq-.'
Chorzorvskiej36. Wykonuje napn$y i
meble tapicelowane na zamówienie.
cz}tny od poniedz' do piątku w godz.
8.00-17.00.Tel.:34168 5E.

Ogloszeniespecj6lne!
PolecarnyZak.ladogólnobudowlany p.
JanaFidorskiego(ul' Mościckiego16/6'
52.ll0 wrocław,Brochów) - wysoka
umiarkovane ceny'
iąkość,rzetelnośó,
wifńówką firmy moźrebyć siedżba
naszej spóldfielni, którą zakładten
''PANACEUM'
. l€caica dla zwierząt
.emontotlał.obecniemalujeklatki schocz}Órta jest od poniedzialkudo piątlu
dowe przy ul. Chorzowskiej.
w godr.od 16.30do 20.00i od godz.
Zarząd
10.00do 14.00w soboty'Mieścisię z
tyłubudynkuAdminiŚracji przy ul. . PrzedsiębiorśwoUsługowoHafldl.
Tamogorskiej1.
owe *scAT* wykona dla Państ\-OFERTA DLA WSZYSTKICH
Telefon:3416418. Zapftszamy.
wszolkie usługi zwiąfalle z instalo\ła.
przyul.Siewierskiej
i Go- . Dyżury Rady Nadzorcz9j: każdy niem' konserwacją i naprawą
W bud',r*ach
domo.
golińskiej są nieuz}'i\żnepralnie. Jak
czwartekod godr. 16.00do 17.00pr4, fonów
je \łykolryśać?oferty i
chcielibyśmy
ul' Tamogórskiejl' pok.nr l'
Tel.:34287 30,ul. Szpiblna 2/9
prcpofycjeprosimyzglaszaćdo admini.
. Nie bądźsam'wśą) donas'Emeryci:
stracjiosiedla.
dyzury w kazdą środęod godf. 10'00
I]WAGA
. Tłumaczenia' Język angielski - do 12.00przy ul' Tamogórskiejl, pok'
komorc).jne
Ogloszenia
w tej tubryce
potocaly i techniczny. Komputeropi- nr l.
sąpłatrle'Jednalńijka teksfurvkolumie
sanie.Szybkieterminy,atrakcine ceny.
. Zarząds'M. ,'KsiężeMale'' podejmie kosŹuje3-00 ż, a opłataza kazdąnastę.
Tel./fa{34005 49.
$spółpraę z zakładem
stolafskimw celu pną linijkę 2'00 zl' ogłoszeniat}!u:
. ZamienięM3 - 48 m2 komfon w Wykonaniaplac Iemonto\łychelemen- "Znaleziono kotka", Inba "Oddam
Jelczu-Laskowicachna podobnewe tów stolarskichw bud}'r(achspółdziel- potrzebującenu pralkę Franię,,,
wlocłarłiuna Księzu Mał}łn.
ni' zgłoszeniapr4'jmujemy w biurze zarnieścimy
b€zplatń€' - Zapraszamydo
przy ul' TamogórskĘ 1.
Tel.:318 26 69 lub 340 06 62.
korrystaniaz naszejoferty.
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,'Gazeta''zostalawydanaza pomośą
s'M. KsiężęMałe'
koordFacja: Michalina cieślikowska.Kulmatycka;
redakcja:zofia Dillenius,
glaficzne|Michalina cieślikowska-Kulnatycka,
opraco!łanie
MNL studio

Korespondencjędo ''Gazery'' prosimy wrzucać do granatowejsl<rz}nkiwiszącejp.zy wejściudo Administracji
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