SPOŁDZIELNI MIESZKANIoWEJ

NR 4112009

KsIĄZE

AŁE

NR ISSN 1,127437X

rll' nnNocÓis*,o, l;:llz l \\RocłAW TELfAx 07l .]426560

W dniu2ó wr"eś-

nia 2009 r odbyłsię l.estj7n
osiedlowywieńczącylalo i
witającyjesień pod hasłem
.'Pożegnanie
lata'''
Fęstyn zolganizowanybvł
przezRar1ęosiedla Księ.
rr'spó1nie
że.SzkołęPodstawowąnr 99, Te
rapeutycznąszkołę Podstawową
nr 119oraz Sto\rarzysrenie
Ekologicme ETNA.
Progran fest),nu obejmowałwiele ciekawycb punktów, w
szczegó]ności:
.''Pląsyi tańce,,- występdzieci z
Pżedsfko]aNr 57

. Pokazy sznrk walki - Siechnicki
Klub Kaute Kyokushin
. Profesjona]nc
szkoleniepsów
. Prefentacja stroiów historycz.
nych
.,,Krokpo krokuz Nol-dicWalking"
- iechnikiakĘ'wnęgo
chodzenia
.,,Z ekologiąnaTy ..'' gryi zabawy ze StowarzyszeniemEkologicrnyn ETNA
. Tumjej piłki nożnej

qĄZETAly ](s]!ŁE ]\,14!Ę]NR .:ll- 2009

Progmm festynuw,4nacniały liczneatrakcje:
. Słodkakal\.iarenka
. KiermaszksiąŹek
. Gry i zabawy o ternatyce
ekol(Eicmej
. Gry i zabawyspońowe
. Loteria fantowa
. ',Słodkoi kololowo'. . stoisko
plodów roinych RoD im' T' Koś
ciuszki
. Dla najmtodszych - zjężdżalnia
dmuchana,
suchybasen,zamek
. Wesotynakijaż
. Motolotnia
. ,,Uroda"- stoisko kosmetyczne
AVON
DoJ.ończe ie na sh''2

Dokończenie ze stx ]

W czasie festynu odbyły się
liczne konkursy i tumieje. Nagody
za udział w tonklrsach ufundowała
Rada osiedla Księże ofaf sponsolzy:
Stowal"-JszenieEkologiczne ETNA,
Cadbury Wedel Sp' z o.o.,wKs sląsk
wrccław.
Podsumowując sfwierdzić
naleŹy, że pierwsza lmpleza nowopowstalej Rady osiedla Księże nosi
miano ,,wspólnej dobĘ zabawy,'.
Towafiys7:ybJjej: słoneczna pogoda, uśmiechi iadośćnajmłodszych
mieszkaricówosiedla'wieLĘ atrakcją
by|a zjeżdżahia,zamek onz srrchy
basen' z lśtórychdzieci mogłyko.zystaćbez o8laniczeń' Wielkim zainteIeso\łaniemcieszyłsię pokaz strojów
histolycznych' Mi]łośnicyzlvięIząt
mielj okazjępodziwiaćurodęi umie.
jętności
szkolonychpsów Entuzjaści
Zd.owego Ębu żryciamogli poznać
tecbniki aktywlregochodzenią obselwowaćpokaz wschodnich sztuł walki omz kibicować ucuestnikom gier
i zabaw spońowych'Wieirr kibiców
zgromadziłtlrmiej piłki nożnej'
Na szczególną uwagęzasfugująliczne korikusy o tematyce proekologicznej.
Ucfestników fesĘnu zachwyciławystawa płodów ro]nych, l.tóre zadzlwiały kolorem, ksztahem,a najmłodszych ló$'nież . smakiem'
YBl

ln

serdeczniedziękujęwszyst.
kim, którzy przyczynili się do zorga.
nizowania fesĘ.nu:współorganizatorom! sponsorom, sympatykom Rady
osiedlaKsięże,najn odszymmieszkańcom . za aktywne uczesfi1ictwow
zabaw1ę.
Pmgnę podziękowaćradnym
Księże,któtzy .J.rykazaosiedla
Rady
1i się niezwyk.lymzaangażowadęmi
na miano''społeczw pełnizasługują
ników,'' Z satysfakcjąstwierdzićmu
szę,żeminiony fest}n stałsię dla nas
inspiracjąi bodźcemdo zorganizowania koleinej imprezy o chankerze *{
osiedlowym.
PrzewodniczącyRady osiedla Księże
Itksław Jurasz
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Plac integracy.jny
zbudowany do spotkan\ł']ipcubt przedstawicie]i
Pisemne intęrwencjeSpół.
osiem lat temu wspólnym staraniem Zaźa3lLi Rady Nadzorczej Spółdziel. dzie]niw imieniu miesfkańcównie
Gminy wrocław i Spółdzielnijest ni z ZastępcąKonrendanta
f awiadomicń
Rakowca' zastą)iąind}'widualnych
atrakcyjnymmiejscemwlpocrynku i nowym na tym stanowisku,i jcgo Policji o zakłócaniuporza3lal i ciszy
zabawod wiosnydojesięni.W dzień' współpmcownikami' Dn,lgie spotka- nocnej'Nie na kafde zawiadonienię
Po nocach. szczególnie od ni(].w szelszymgronie, nastapiło
przybyćpatlol,ale
w możenatychmjast
piątkudo poniedzlałku,
p1ac.jestob. sie&ibie Spółdzielni.
zadziałastatystyka:licme Zgłoszenia
pfiez łagodnie
1egeny
to ok|eślając.
paChyba nasza despęracja, a mieszkańców Zwiększą ozęstość
niesfomąmłodfież:Sta3,z sąsi'edztwa na pelvno rzeczowe I przylazne sta- troli poliryjnych. Zachomrjaj bierj ponoć teżFzyjcfdną.'z miasta''. nowisko KomęndyPolicjj Rakowiec nośći bojącsię ujawnićniczegonie
Dewastacjaurządzeń' \\,ŹaŚki' prze- Śpowodowały
\1idocznąobecność
pa' zmienimy.
'
' u towarzyszeniem
k]eńst1ł'a
alko. troli poliryjnychna terenieosiedla,w
Nric gódźmy się także na
holu, tłuczeniebute]ek.uszkadzanie dzień i \ł nocy. nocne wiz}'ty patoli
płącycha]koho]nała\\,'kach
obecność
lalami. Ws.r.Stko to aż Zb}.tdobŹe intenvencyjnych.
częstona placachzabaw
W ciągu10 dni,ja. Spółdzielni,
mieszkańc}
tzech
najbliżs4ch
w
obccności
dzieci;na rvezwaniein.
kie dfieliłyoba spotkania.policjanci
ęjaja.
praco*nicy
oraf
budynków
Spółdziel- 25 razy'o ńźnychponch,patrolowa]i te veniowaćpowinnasfuaŹniejska'
ni odpowiedzialni
Za poŹa]leki bez- osied]e'a szczególnieplac integracyj- .jeżeli
nięrym'to następn}m
lazem.
pjeczne koE}'staniez \\1posażenie ny;wymierzonon1andaĘ,]
wrocław ma tzw mapę stra
i takbędzie
placu.
nadal.
chu, na kórej zlokalizowanonajnie.
Spółdzielnia,otE}mując od
miejscaMiasta.które
S)'tuacjanie jest idealna:na bezpiecmicjsze
mieszkańcówskalgi na nocne nie. poczajkll wEęśnialokatoż)' 7nów poiicja musi odwiedzaćszczegó1nie
pokoje, występowała
z pismami do zgłaszalinasi]eniesię nocnychniepo. często'Na Księzu przewidzianejcst
stmzymiejskcj i policji informująco kojó\ł na placu integracyjn)'m'ocze. toznieszczenie kamel monitorujQcych
konieczności
inten'r'encji,
szczęgó]nie kujas istotne,jpopra\łYwe wszystkich najbardriej
newralgiczne
miejsca.
w nocy' ŃeIaZ odby\ł,a]ysię spotka- miejscachna osiedlu gromadzącvch
nia f kolejny1i dfielnico\łf/mij straż uciążliwe iowarzystwo, powinniśmy
nikami miejskimi' podczas których pŹyja! do wiadomościwskazówki Telefony:
pŹedstawiciele
instytucjipowołanych Po]ioji'np' obniżenieąnvopłotllwo
1) Policja 997,KomendaRakowiec
- (71)343s677,3404344,
do ochlony słusznychi podstawo\\ych kółplacu'
pl?w oby\ł'ateli
prczentowalitotalną
Policjamożcpodjapintenven- nasr dzielnicowyp. Marek Stanik m' in' niezgodność
(7r) 340'1143,
niemożność,
,.go- cję poŹądkowąna zgłoszcnieosoby, 695102270,
pmoy''
nocnych chuliganów i któIcjplawonp.do ciszynocnejzosta. 2) sbaz Miejska:Ewa ołupczyńska
d7in
przedstawicieliwładfy'
ło nafuszone;policjantnie możebyć daneukażąsię
natablicachogłoszeń'
w ĘĄn loku sprawy na placu tu świadkiem.
Zgłaszający
powinien
miałysię podobnieaż podaćnazwisko.
integracyjnym
Bąrbąrą os ińska-Omelan
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REFLEKSJE
PO WALNYM
ZGROMADZENIU

Pod koniec maja odbyłosię walne
Zgromadzenic,drugiew hislorii naszejSpółdzielni'
Byłona nil117E osób,czy]i mniejniż
I 0 o/owszystkich uprawnionych
ciekawajestemczy pofosta]iofłon.
kowie spółdzielni:
. uważajążejestdobrzei nle mlLszą
tracićjedneisobotyw loku na $ys,iuchi\!aniesprawozdań'
że Wa]ne
o nie mają ś\\'iadomości
ill
jest
organajwf'ższ}m
Zglomadfenie
nem Spółdzielnii decydujenie tylko
poprzedniego
rolu, WYMIANAPODGRZEWACZY
o podsumowaniu
ale ńwnjeż o działaniachna pżyWśl.ódzadań Zalządu naszeJspół- MoŹnaby w tym miejscupż}'toczyć
kedytów'
np. o zaciągnięciu
szłość,
jakie czekają
dzielni niewąĘliwie naj$'ażniejs7epżępisyprawa 1 kary
Cz} nap|awdęjest nam obojętnęile jest
zapewnienje befpieczęństwa. tych'kórzy do nich się nie zastosują
osób decy.lujeza nas,]
jednak'żelepiejodwo}ać
siędo
Podjęlew ostatnimczasle działania Myślę
Jestdużyruch na rynku mięsfkanioczas
do'
Cojakiś
są szczególnietrudneze względuna zdrowegorozsądl:u'
\\Tm i jest dużono$ych mieszkańw mjęsz. wiadujemysięz mediólvo kagediach
żechcielitu Zamiesz- to, żewynagająingcrcncji
ców. Zakładam,
spowodorvanych nieprawidłowośjaka kaniach.w kiórych znajdująsięulząkać i powinno ich interesować
zdrowiu i życiu' oiami \ł uż'nvaniutakich urządzeń.
jest kondycjai pżyszlość
spółdzielni dzenia zaglażajape
ostatnio kontrcla D]atego'ab} \łleliminowaćmiejsca
Z którąz1viązalisrvo- Przeprowadzona
mieszkaniowej'
Źe w 127 na gdzie stwierdfono zagrożenie,Zajc los}' oczylłiściedotyczyto człon. kominiarskarvykazała,
670 sprawdzonychmiesfkań stwier- rzajl uaproponowałużytkownikom
kó\ł'spółdzie]ni'
rrżyvanięgazowychpodgze. gafo\łYch podgEewacuy \q.mianę
Ustawa o spółdzielniach dzono
elektryczne,
wg
z ńch znajdujestę ich na podgrzewacze
która obowia3u]e waczy rvody'8l
nrieszkaniortrych,
prze7
Radę
Nadzorczą
uch\ł'alonych
na ostahiej kondygnacjii w tych
od lipca 2007 r.. olaz lnne przeprsy
udokurnento- zasad przejściowcgofinansowania
pź)padkach\Ą'ys|arczy
na podstawiektórych dziala spó|
prarvidłowe
funłcjonowanie' prfc7 SM KŚiężeMJle' Umożli$i\'
dużezmlanyw waćich
dzielnia,wplowadziła
oemonlazslarycn
rv 46 mieszkaniachnię. spra\n) r Ta(:no\\J
spółdzielnimieszka- Natomiast
fllnkcjonorvanirr
nowych
i
monta]ż
zakup
urządzeń,
pmwidlowo rainstalowanegazowe
niowych.Tak duże,że straciłoaktu.
któ
osoby,
techniczn}..
podglzewaczemuszązostaćzlikwi- oraf odbióI
przekonanie,że cośpolvinno
alność
z tŃicgo rouu'iąfania
dowanc. ZagrożenlemJest nrepm |e skor7ystają
być z|obione.bo ..zawŚzetak było,.'
poniesione
wydatki w
będą
spłacać
spalin oraf
ak. u'idłoweodprowadzenie
fuŃcjonu.je.t\'edług
Spółdzię]nia
możlivości
takiej
pięciu
ratach.
o
brak odpowiednjejwentylacji. ln|ualnie obowiązującychprzeprsów;
powiadornienizostah wszyscy Ponym prcblemem]estbrak1110żliwości
nawctjeślijest to uciaż1iwei koszsprawdzeniaok. 90 1okali Pomimo siadaczę gazo\\'}chpooglze\ł'acz}.
townejak d\ł'aIaZyw roku przeg]ąd
Za$'iadomieniaich uż]tkownikó\v. Jak do tej pory zaledwicosiemosób
budynkót'. w klórych powięrzch a
z plopoZgtosiłochęć Skorzystan1a
Zę wfg1ęduna powagęploblemu'je
dachupźckacza 2000m. (l)'
ocąnł'iście
rofwiązania'
lub nowancgo
śli$' dalsfym ciągu właściciele
od ubiegłegoroku omówieindJĄvidualnego
istnieje możljwość
umożli.
nie
spół ]okatożyt}'chmieszkań
z działalności
nie sprawozdania
podgrzewania
problemu
rofwiąfania
wją kontro]ikominialskiej.zmuszenr
dfielni ukazuje się \ł Cazctcę pĘecl
NajważnięJw
mieszkaniach.
\1ody
klokr pra\\'ne'
będziemypod.jąć
Walnym ZgfoDadzenle1ll,Źeby było
do stanu'
pŹekonany,że plzeplowadfe. szejestto,ab} doplo\ładzić
wiadomoo czym będziemy Jcstem
dokładnie
pełneikonlTo]inaszej spółdfięlni kiedy będziemy1nogliŚ|wierdzjć.że
na zebraniu'Po ostatnim nie
dyskLrtować
pod kątem befpieczeństwai szybkie iuŹ nic nie zaglażanam ani naszym
Wa1n)'rnZgrcmadfeniu marn wąĘljnle sąs1adom'
Zagrcżeń
w ce]uusunięcia
gMetkapow rnas]ęuka- dfiałania
woścj;Może
członek Zaźądu
bu.lzążadnychzastrzeżeńi są w peł
zJwać po walnym Zgromadzeniu?
Notvakottski
Henryk
pEef
wszystkich'
Eva Mańa}tsku akcepto\ł.aDe nas
''
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Uwaga Ważne

p
(JLTNKERSO\

WAZNIE

zachowaniuciszy nocnejpo 22.00,a go (magazynlub innepomieszczenie
takżewzięcia pod uwagę,że często na pateże) pŹystosowanego
do zaw sąsiedztwię
nieszkająosoby'któIe Iadunku'Sprzętmusi być kompletpragnąclszy i spokoju'Na]eżyrów- ny' Do tego
spżętumożnazaliczyć:
nież zwlócić uwagęna bezpieczeń- chłodzia*i, praiki' mikofalówki.
stwo pżeciwpożarowe|
nasze domy wentyLatory
elektryczneodkużacze'
]' W}.wóf tzw' gabarytów (szafy, maJądlewnlanestropyi klatki
scho- komputery'
Spółdzietniapżygoto\łuweBalki, fotele iQ') odbywa się w dowe' Takie lozwiązania \ł.ymagają
Je się do tych rozwiązań'WPo Alba
plelwszyl trzecrponiedziałek
każdę- odpowiedniego
baktowania.
n1fbrmrrje,
że osoby fizycznę mogą
go miesiąca.Prosimy o składowanie
przekazy.wać nieodpłatnie zuzyty
tych rzecfy obok boksów śmietniko- 5. Prosimyo bieżącą
informacjęo]icf- spŹętpod adresem:
ul.Szczecińska5
wych' najlepiejtużprfęd planowa- bie osób żecz-vwiście
zamieszl.rlją. (w godzinach7.00- 17.00).Infomanym wlĄvozem'
cych lokale miesfkalne p|zez zŁożenie cja na tentematzoslałau]n
ieszczona
oświadcfenia
lub właściwych
aktów na tablicy ogłoszeń.zuż}te bate e
2. Kosze na śmieci
rozmieszczone
na stanucylvilnego.Druk oświadczenia możnazostawićw Śklepię
,,podakaterenieosiedla nie sąprz eznaczonęna nożnapobmćw sekretariacie,
pobnć cją' przy ul- Gónośląskiej'
..domowe,'.
śmieci
ze strony$nvw.smksiezemate.pl
lub
napNaćwłasnoIęcznie'
7. Dodatekmieszkanio$y. mogąsię
..domowymi''
3. wolki ze śmieciami
o niego ubiegaćosoby jeżeli śrcdwystawianeza drzwi mieszkaniasa 6. Znry sprzęt elekryczny i
elek. ni miesięcznydochód na osobęnie
przykego zapachu.Nre po- tronicz1y'tzw śmiecie
elekbonicfne' przekacza:w gospoderstwiejedno_
$alem
wrnn)sracpoo $/mrclrzuramipo kil_ śianowią
problem'obęcnie przy za' osobowymll8],43 zł, w gospodarka dni. suanujmywspołmiesfkańców kup1e nowego sprzętu mamy prawo
stwle wieloosobowym843,66zł,To
klatki schodowej.
zostawicw sklepiestary.Na terenie n1ę
Jestjedyny warunek.Dokładnie
kraju działają1irmyzajmującesię od- należysię dowiedzieć
w dfiale księ.
4' Apel do studentówwynajmujących blorcmtego spżętu,jędnak
]v}maga gowoŚci'tel' 71 340-07-89.
lokale ieszkalne.Przlpominamyo to przy8oiowaniamiejŚcazadaszoneMałgorzatąLesiąk
wany kosŹ tegoprzedsięwzięcia
jest Przy u1.Katowickiej23 i 25, w no_
tak wysoki, że powtórz},mywniosęk. wych wnęhzach' rozpoczął dfiałaljednakwyjaśnimy
Wcześniej
dyskry. ność
sklepz chemiągospodarczą
oraz
mjnowanie spółdzielnimiesfkanio- sklepZ odzieżąiobuwiem'Najemców
wych przy inicjowaniu inwesĘcji o znnmy dobrzet z kiosku przy Katowi,
charakterzelokaln}m i ubieganiu się ckiej i z pawilonuw Brochowię'Do
o DTsokie dopłatyod Miasta (w pży. $JnaJęc1apozostaJepowlerzchnia
ó0
padkuparkingów90% kosaów). Do |i z pŻeznaczenięmna hande]
lub
roftlązanla pozostajeproblemwłas- nieuci4żliwą
dlaotoczeniadfiałalność
noscl: telen' na któIJĄn planowdna usfugową(oIć a i zdjęcia na stronie
Trwa remont obudów śmier
lnwes6/cja'musi aajdować się \ł'rvwsmksieZemale'pl)'
nikowych przy placu integracyjnyn: Jęst
w całości
w posiadaniuMiasta,a tutaj Zmieniłosięturównieżotoczenię.
Do.
ma]owanie, uzupełnienie okładziny
część
znajdujesię w LrŻ]t.tkowaniubiegakońcaremontchodników;pŹyJego
ceramicmejzdewastowanejprfy chuwteczysq/m
Spółdzielni'
Zadaniemdla wracŹunyfustorycznąnawreżchnięz
ligańskim wl'rywaniu mosięmych
najbliższęgowa1ne8o Zgromadzenia drobnejkostkigranitowęi,cfęściowo
okućmożebyć decyzja przekazaniaMiastu odzyskanej spod betonowych pb..t.
jęszczew rym
obudo\\,Yśmieh1ikowe
stukilkudziesięciu m, terenu (kiedyś Zwraca uwagęso]idność
wykolania
roku zostanąwyposażonew zamyka.
zelonego)pod parking.
l
szlachetność
wyglądu
kamiennej
nanena k]uczbramki,co ma chronićjch
Nic nie dzieje się z cbodni wleżchni' co pżyjęnmie kontastlljc
wnętzaprzedpełnieniem
funkcjisza. kami z kos&i kamiennej
wzdłui ulic ze zrujnowanl,michodnikamiGminy
letudla',gości''
placuintegracyjnego.
Cho.fowskiej i Katowickiej' będący. na terenteOsiedla.
Na nzię nie dzieje sięnic przy mi
własnością
cminy' AkĘ]wność
ich
Zmieniłyprzeznaczenieloka.
ul. Chorzowskiej,gdzie rozjechany
właścicie]a,wbrew deklamcjom na le w cia€u hand]owymprzy Ćhorzow.
trawnik wzdłużjezdni ma zamienić piśmie
o systematycznymremoncie skiej: w dawtym punkcie totalizatom
się w parkingo 31 niejscachposto- 300
m2rocfnie,skończyła
sięna opra- sportowegopowstałakwiaciamia,a
lowych.Dwukrotnie,w 2004i 2005r., cowanruprolel(ur remoncie
chodnika w lotka możrawygać nadająckupon
wysĘpowaliśmydo Gminy wrocław
wzdhź sklepów przy ul' chorzowskiei obok- \' nowopowstałei,
starannie
fao slinansowanię
budowy parkinguz 2 - 1 0
aranżowanej
cukielni'
miejskiego progmmu inicjab-rv loLatem zakończyliśmyrernont
kalnych'ale bęz powodzenia'szacokolejnych trzech lokali uż}tkowych'
Barbąra osińską omelan

94Z{$!.ś!]Ę4!},'!ĄŁ!].xĄ1!.,oo"

TNTERNETOWEGO K

Pomagajmy dobrze
inna s) tuacja \łJdarą'ła Się 1\.
kobiela
sierpniu'Do drzt'i zad-zwoniła
tlvie|d7a!,żęZbiem pieniądzena cho.
re duicckopo chemiotclapii.odmóv,i.
łem.bo pani nie przędstawiła
nicfego.
co czyniłob1ją v'iary,godną'NiesteB',
nie można się opięEć na NreŻeniu.
jakię taka osoba\q-$'ięI.a.bo nie wjadono. cf l_jcsl to ak|olst['o. cZ]-nję'
Napjsałemo w--'l1l
na f.orumi \ł'kótcc
inna osobapoin|onDot'a]a.Źe ta sama
W k$.ietniu zawilala do nas osoba chod7iłapo Śródmieściui spepara fbierającatiuldusze na do4,1'\'ia- szJ_laSię.gd}.]eito prz}pomniano.
nie dficci' Na moje p}1enie,czy mają
Każd} Z nas \.iele faf}' Staje
zgodęspółdzielni.odparli'ŹenaJąugo.
przed podobl]-\mi d-vlematami.gch
dę''' pre.)-denta.Usiło\\'alimi \\mó
$ić. żeŃciajes1 ogólnopolska'osoby ktośpuka do drzrvi i prosi o Pien]ądze'
Niestet},nnl\j|lly się licz.\,ćz \n. Żc
tc legil,""nx)\.ał]się dan-vni tifll1'\'',któ
ra lie istrric'jcrr.rcjcstze prfedsiębior. n1oŹeto b}ć po p|ostuosfust,któLl'żea to' żc mje na nasrym dobryn sercLr.Dlatego
có$' (sprawd7iłenl).
\gląda
dane.
któ.
epcluię' b!śnl,!by]l osrroŹni\! tlkich
wpiŚeno na ident}fikatomch
s}luacjach'Za\ł's7emoieny poprosjć
re miały'u;'gla.daćwiarygodnie' Co
b!'l tam dopisek.żc osob,vte o to. b'\''ta osobafostawiłanam s$ojc
crcka\1.e
|elctb )' Duiękj
nie mogą pl4'jmo$.ać datkóR (trzeba dane (imię. na7\ł'jsko.
lnieć na llJ zgodę)'lvięc tak nJp|awdę le1nunofemy na spoKojnleporoTma\\iać o l}m np' z 5ąsiadami.Dapisać
CD za 20z}'
sprzedalralipł1'ry.
na tblum, cf}' leŻ skonsu1toMaćsiq
popro
i
!\rcdy
f
Radą osiedla lub Radą \adzorcfa.
odmówiłem
sili mnię. b}n polśvitowa}na liście. Spółclzielnj'
że odn,la\łiam01]allnvania'.dalku..'
Możcn} |eżpomagaćdobEe
Zrobiłem to lnachina]nie,ale potenl
\ł'Placając
picnjrr.dfcna konto \ł'\'bra.
z
żon.L
rofnawiając o całej sytLncji
Sobie.żc da]lęmim na nej lundacii lub organizacji nrosaleJ
uś$'iadomiłem
tacy nroje dane adlcsowei adres oraz po oc' Poniżej z]mi.szczBm dane
kod Znali (lnieli.jużwpisany).aja do- d$'óch pr4k]ado$}ch organizacji.
dałemim inię i naz\\.isko'Ch\r:\cjłe|I kńl€ dfiałaią\ł.e\\Iocła\\iu' Pamię.
fa a&et i wyszedłen ich szukać,by tajny nn\.nież,Źe p|z} parafl] dzia}a
zamazaćsrt'ojeL]ane'Udało nri się to sekcja Car.ltasui nx]żnapż}]śćna
po ]akimśczasie i \\.ied'vodkryłen' Że d}żur \\'sobotę o 16:00 zap1tać'cz'l'
s|osująoni jeszczejedno oszlshl'o' Na nie potrzebaponocy Wailo, b-v|Iafla
pot|febujących.a
osob},,a 1ylko łaona do f.akt'vcunic
]iścicwpisu]ąlvsz-vstkie
rr'raląkropką zafnaczają łlo $.p]acrł
|tithał Ile uga
e kto nie' Robią to, by \Tdawalo sję.
adninistratoflorum osiedla
Źe wsly_sc'v
nasi sąsiędfiilrr ofiarolta1i
pienia3zc ] d7ięki temu łal\łiei skła.
hĘ:/. forurn'ksiefe'pl
nichal(ir,ksieze.pl
niaja.nasdo ofiarnoścl.

Co pę$'ien czas na lofiun in.
tefi]etowymosiedla poja\ł'iająsię in
fonnacje o osobeĆh,które chodfa.od
miesfkania do miesrkania plosza-co
wsparcie rv róŻncj fonDie. o j]e nie
mam opoló\\..gdy ktośp|osi nlnię o
cośdo ;edzenia.io \ł plzlpadhl pie
niędzl robię się nieufny' Chcialb,vm
op]saćkilka takich s}tuacji i uczu1ić,
b-vnję dać się f{.ieśó.
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Pomocyinr'św.
BraTowarzystwo
taAlbęńa
26a,50-007wroc.law
ul- Kołłątaja
PKo BP lV o. wrocław
1.1 1020 5f12 0000 2502 0019
4118

,i
. Ścfuoniskodla kobiet i matek
z óziećmt'
nocicgownied1akobiet,
- schroniskadla mężczyzn,
- noclegowniedla mężczyzn,
- ośrodekszkoleń kompute|owych.
Fundacja,,Na ratunekdzieciomr
chorobąnowotworową'
ul. O. Bujrvida42 50-368Wroctaw
Bank Millelnium
9',71.1602202.0000 0000 9394
2103

Y
N1isjatundacji:
- zapcwnieniedzieciom ciclpią
cy111na cl1orol]]ę
nowotwolowa
naj\łTższcgokomfofiu życia podczas leczeniai w ohcsic rchabiliracl1,)
- remontDomu Nadziei hr. Jana
Pawla II (stq'ouenieniejsc w Hotę]uDla Matki z Dfieckiem)'
- budowa oddziałuPapfteszczepowego,dzięki cfetrruZwięksfymy liczbę t\'ykońywanych
opelaclt,
. Zakup sprzętu diasnostycfnego
(rentgenowskiego
i USG),
- zalaTpsprzętuterapeutycznęgo
i
pacjentów
ulządzeńdo leczenia
z
cięŹkąchorobą(przeszcfępprzeciv gospodarzowi- ekstrakorporalnalbtoleteza).

,łBnoBrc
JEżELIcHCEsz PoPRAWIĆ
swoJĄ KoNDYCĘ,

APRZY OKAT:IIZWUCIC
ZBĘDNE KILoGRAMY
oRAz zREI-AKsowAC SlĘ

w MŁ\.}{TowARzYsTWE,
roNmczm pnzyloŹ Ne.
ZAJĘCIAZAERoBII(U'
KToREoDBYwUĄ sĘ:
ponteozlaieK:

godz.l8.30lub 19.30
środa:
godz.18.30lub 19.30
,Miejsce spotkari:Przedszkole
.ś'{r57 ul. Chorzowska 55.
Zrób cośdla siebie,a będzieCi
jak w niebie!

RADA
OSIEDLAKSIĘZE
NFORMUJE:

Kominiarze

Szczęście
cz-vutrapienię?
W dniu 04. 09' 2009 r' otr.zymaliśmy
ze Spi'dzielni Mieszkaniowęjxsię.
Po wie]u mięsiącachstaTańprzy- że Małewezwaniedo udostępnienia
wrócono od l wfzęśniastanowisko mreszkaniaw celu przeprowadzenia
strażnikaosiedlowego,którym fo- kontrolikominiarskicj,
f ostrzeżeniem
stałapani strażnikEwa ohlpczyńska' przed poważnymi konsekwęncjami
Infomacjeo stałychdyżulachw sie. pBwnymiw razienięzastosowania
się
dzibie R'o. Zostaną\ływieszonena do fa\ł'al1ego
W nim nakazu.
tablicachogłoszeniowych
pod koniec Pienvszy temin zostałuzgodniony
pażdziemika'
Z DfiałemTęohdcmyn]sM na 14
Jednoczęśnieprzypominamy
o stałych wŹeśniaw godfinach13.l.{(wcześdyŹurachdzielnicowegoasp' Marka niej zgłosi]iśmy
nasf wyjazddo Polastanika,które odb}.wają
sję we wtol- nicy w dniacbl5-17.09.2009),
niesteki \\ godz' 17'00-18'00i w piątkjw ty nil1u kontroĘalychniepojawilsię
godr. 10.00-11.00
w siedzibieRady \ł'cią$r całegodnia'
Osiedlaprzy ul. clubczJckicj 3 (bu- Następnyterminv}znaczononam na
dynekSzkołyPodstawowej
sobotę26 wrzcśnia
nI99).
w godzinach10Telefonkontaktowydo dzielnicowe- 12' czekaliśmy
do wieczola- komi.
g o r6 0 1 - 8 1 5 - 1 1 0 .
niarTenie przyszli.
Trzeci tenninuzgodnionor nami na
p1ątek2 PaŹdziemika
w godzinach9l l' fnowuczekaliśmy
catydzień bez
pozytywnego
skutku.Następnego
dnia
(sobota)
wybiera]iśmy
siępofa Wrccła1Łale nawszelki\ł']padek
opóźniliśmywyjazddogodziny11.no i wrcszcieJużpo godfiniel l spotkaliśmy
się
z kominiaru
a1nina schodach.Cala ta
historiabyładość
dęnerwująca'
Ma]ny
nadzjeję,Źc pży prz}'szłychkontro.
lach da się uniknąópodobnychuciąż]i\łości'

I garaże

NasZsamochódstoi w jednyn z bok.
só$,. galażo{Ych Da zap1eczucia€u
skiepó\łprzy uI' chorzolvskiej' Znacz.
ne utrudnjenia
przy wjeździe
i wy1eź
duiez boksupowodująauta
palkujące
wzdłxżgaraży'Da\ł'niejslawałyoDe
przynajnrrric.jdwoma kołami (przedn1mi Ę'lnym)najezdni uliczki'obecnie po remonciejezdni ustawianc
są *, większośoi
cŹere]nakołamina
p]acyku bliżej fuzwi garażowych,co
jeszcze batdziejkomplikujegamżu.
jącym manewrcwaniesamochoda.
mi. Zwlacamysię do parl:uja3ych'
o
którychmową o wzięciepod urvagę
miejscwzdłużul. Chorzowskiejmiędzy niąa p1acenr
integncyjnym'gdfie
są wolne plzeshfeniedo ustawiania
swoichaut.
Zofia Ditlenius

c'rzerł sv -ks6zr tt,t,qrE
l NRar' :0oo

aJemy
am
Szkołę!

okażesię konkurencj4dla kecikowe'
go siedliska...

PoDsTAwowKA & zERowI(Ą

częto właśnie
teraz - w now]rmIoku
2009/20l0'
szkoln}łn
Klikajcie,a majdzieciel

Nareszcie! Po 7 latach stanń udało LANIE WODY TRENDEM MODY
rcalisię po mz pierwszy od niepamiętnych Raz w rygodniutzecioklasiści
program
NAIJKI PŁ\'WANLĄ.
czasów reak'.wować w Szkole ZE- zują
RÓwKą. Kameralny oddział dziet. Wodnawypmwajest w naszej Srkole
szwedzkieliczy dziś przedsięwzięciemnamialę
nych pięcio-isześcio1atków
go
potopu'
wydostać
się
z
Księża,
na19 MALUCHÓW| Najmłodsiadepci
jechać
k@ielisko, daćodbój wsfelkim
,,szko]nesofachu'' w wieczyste uż}'ti pokonaćżyvioł- oto
kowaniepżejęli sa1ę101' To w niej przeszkodom
zgłębiajątajniki szkolnej edukacji' warunki niezbędnedo pfeh.wania'
40 'łr I',rnrąlo.'. Poświęcają
na to niemało,bo aż 25 Warto, bo wodnę igraszki niosą wySfkołaPodstawowanr 99 na Księżt to godzinlekcyjnycbtygodniowo.Dwie chowawczysens.
dziśmiejscętętniąceźyciemj ak nigdy 3o-minutowęlekcje w tygodniu trwa To prcludium fŹycznej akt''ivności,
nych lekcji i ich spoltowy trening pod czujn}łn wyraz hoski o sylwetkę i znak zdrodotąd'.'oprócztradycyj
na nudęwywiadówek ai wŹe w liej od arrian okiem wueńsry,ryleżsamonauczaich wegoanhdotum
i dodatkowo wdrażanych inicjatyw anglista.Mogą teżliczyć na szkolnego Rezultat:pmwie każdytrzecioklasista
dydaĘcmych, wychowawczych, ]ogopedę.
lepiej lub gorzej pĘ'wa (a1bosamo.
opiekuńcfyc]ri - co oczy1viste- orga. czy to dMo' czy mało?MoŹe aL.u.at'.- dzielnieutlz}Ąnuje
sięnawodfie)',\
prakryc'ne
nizacyjnych.
lekcjepbvr'aniŁPolecamy
PIERWSZAX]
K]imat aktywnościto rczultat spraw.
G.'IA)PEWNIAKI
Z pr4złoleniem na lanie wody
nego zarządzaniai ce]owegozaanga- stało się! Kolejna REFoRMA
własznię'
przekrcczyłaprcgi
żowania'Wszystkich' bez wyjątku. sZKoLNlcTwA
Z oTwARTĄ
naszej Szkoły' Wprowadzone przez PRoGRAMoWo
choćkafdegoinaczej'..
Bęz takichposfawd}namicznyrozwój nią zmiany na razie objęłypierwszo- GŁowĄ
pŹelwy i .'.hekatomlokalnej Szkoly Podstawowejni 99 na k]asistów A1ęi tak wydająsię obiecu. Szkołato lękcje,
inicjatyw
ba
dodatkowych
jące'
Pierwszakimająwięc 2 godziny
Księzu nie byłbymbżliwy'
dydaktyczne,
PROGRAMY
wychonauki angielskiego z anglistką Raz
Najkótsza charaktelysrykaszkoły?
Pełna wigoru i wdzięku uzdo]niona w tygodniu, na in1bmatyce, goszcfą wawcze i opiekrircze dedykowane
projek|o45-latka,L1óra kocha spolt i prcmuję w pracowni komputelowej,ucząc się są uomiom i z myślĄo nich
obsługikomputerai uŹ1tkowaniaprozdrowie!
stych progamów A lekcję wychowa- Aby nalka, \łYchowaniei opiekastały
PRZEDSZKOLEWNAS ZE J SZKO LE nia fizycznegorealizu.jaszę|
m.in.w prze- sięjeszczeatrakcyjniej
To absolutnaL]]..IIJNANowoŚc|
AKTYI^Ą{INAUCZYCIELE
aushonnejsali gimnastycznejpod okiem
Przedszkolny azyl ,.U Krecika" znaj- wuefisty.Oto jak programowenewsy toŹ-v progmmóq Fojektów i akcji
dujesię na samympoczątkuwędrówki zajmująmiejscewielokotniępo\ł1a- zwyk]e z powodzeniemwdrażająswe
po szkole - w sa]i ]05 napŹeciwko rzanychteścinauczania'.''
inicjatywy'Dzięki nim łatwiejnauczrl .
miniaturowych toalet. To zaciszne Czy zaprojekowana pżez MEN re- w prakrycei uwnzliwió na otoczęnL'
miejsce gwalantujeb:zy-cŹerc- i pię. tbrmaucąłri dzieci rezolutniejsz)mi? szkolle, lokalne czy własne'
ś",iecidfiśd]a dfieciolatkom (kiedyś przysułyn ucz. NA ?EwNo' choćżetelnejodpowię- Zieloneświatło
nion) kamemlnąadaptacjęi bez. dzina p)'tanieudzjeli CZAS.
dzin: nratemarycmęji prz1rodniczej'
pieczny dystanswobec d)mamicmych
Ale modowetendy \\ryznaoza
teżękozdarzeń z udziałemsta\ch bywa]ców RĄZ, DwA, TRZY.'KLIKASZ TY.'
iogia,w szkolerczumianajakowychoposzanowania
szkohych salonów- Kreciki najchęr Szkolną nowościąjest systemowe wanie do świadomego
środowiska.
niej spędzajączas w ,jordanowskim NAUCZANIE INFORMATYIC W otoczenia natl.]Ia]nego
miejscu klasachT,TIi lII' Dzieci ucząsiętrak. Lingwiściwszystkichs7koł łączcie
się!
kopcu keta,, ' plenęrourym
jęgo
język,
komputel
oprcgmmowatować
i
nie
reheacji.
Gdyby
nie
świat
doświadszkolnej
nażędziaco
czyłbypostępul
To ich pierwszelooki na drodzeszkol- nia jako waltościowe
dziennęj nauki i pracy' Jednocześnie Postscriptum
nej kariery! oby szczęśliwe.
nab}'wająwiedzę o komputerowych oto nieliczne przykładylicznych pro'
Postscnpfdm
pŹedpo.
pazdżernika
r'
zagrożeniach
zdrowia,kt&!m nalezy gramów automtwanauczyoię]iI
2009
od 5
pIzedprzeciwstawiać'
podzieliĘ
się
Nauczanie infor- *matematycfne:
Logico200?/2008,
w
łudniowę'.K]eciki',
jest
wy- kościgrasz,mafinęmasz 2008/2009.
szkolny aryl z ,,Krasnalami",bo zado- matyki moŹliwedziękinieź1e
modemizowa- *prewencyjne:
i bezustannię
SpokoZi01112008/200
mowionaw Szkoleliundacjalamiltny posa]żonej
p(acowni
nej
komputerowej.
Familijny
wlocław
uruchomi.
z
\'elwą
2008/2009
Poznań
PŹerwa
*z.kowotnę:
ProgramPromocji Zdroła koĘny popołudniowypunkt pŹed- W frcsce o ucmiów rylko u nas
powstał autonki program naucfania wia 2002/2010,
Klub Liderów zdJoszkolny,tlm razem,,U Krasnali".
Ciekawe, czy krasnoludzkaszuflandia infomatyki' a jego wdrażanierozpo- wia 2009/2010,
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I,

*ekologiczne: Asy z lll klasy siatkówka czy
Ęczna) uczą współpra. Czy wańo '.kolonia]izować''szkołęrv
2009/2010,
jak niejedenpŹedmio- wakacjei zimą? TrZy razy: TAK!
BiałaStopa2009/2010
cy i to]erancji
*nychowawcze:Razem 2004/2010, towy wykład' \łyzwa]ającprzy
t]'m Szkolnapółko1onia
'.sefceraduje nic
SzkołabezpŹemocy2007/20t0
prawdfrwespońoweemocje.Na co nie kosfuje'.(bofinansuje
ją Miasto).
dzieńwychowujądosz]achętnej
A]e
za
hęndy
ufnaje
połkolonie
się
ryva.
oD A(TYwNoŚcI Do sAMo- lizacji.
takŹef wie]uinnych powodów'
RZ4!NoŚCI
Nowoczesny wymiar spońowej edu Są bezpiecae (bo blisko domu),rcZgodnie z ideą szkolnej samorządno- kacji to dziś4 godziny
wychowania dzinne(torodziceco dzięńrozmawiaŚcl żFvotnepozostają\ł'szkole grupy fizycznegodla każdego
ucunia-sPoR.
lą z \łf'chowawcami)'atrakcyjnę(bo
i zespołyzadaniowe'Co lobią na co TowY PoTENCJAŁ
dŹemiew każ- zapewniają
dostępdo ku1turylegionu
dfień? Isfoieją by rofszerzaćot.eńę d1'rnz nich. walto go
odkryć'
l
Zwolmlasta).
szkolnych zadań . adresowanąwprost nienianiemilewidziane...
Na szlakuzimowychi letnichpodbodo uczniów. Ustabi]izowanyżywot
pozdrawiarny
Kolumbów wŃawioda'rt'ięcrv Szkole:ZespółDiag- JAK sloSTRĄ I BRAT' czyli Wo. ]ów
cy]nejZabawy. zap|zyjaŹnionęszkonost}.zn}'.ZespołPrcmocji Zdrowia, LoNTARIĄI
łypodstawowe
wlocławia,któle. jak
Grupa Preuenc]jnegoWsparcia,Ze- Tradycjai nowoczesność
to dobrampara' my - organizująletrlie
i zimoweformv
spółwspieraniaZainteresowańfu
zdol- takżena usługach.WYCHoWAMA'
wypoczynkBdla dziecii młodfieuy'
nień.ZespołMieŹenia Jakości
Pfacy, Tradycyjni wolontariusrepolubili no- Kazdego
roku zapraszamyna .,koloGrupa KaĄ Rowelowej i Pierwszej wocuesną
szkołęna Księżu'
nlalne wypra$'y'' do kulhĘ, i lyk 1ęPomocyPrzedmedycznej.
Zebyprzekonać
ich do siebie,należało monndyl
l-lr naful określaia
dodatkoMeDrofi. $ywiąfać się z warun}ów wspóĘracy
\łdzjalaloosci s"ioty il.to'yct iaruo z XLANZĄ - zabezpieczyćeg4'sten- ŁYK COoLIURY oD NATURY
się domyś]ić)Zżeszeni$''komisjach cja]nępotrzebypas.jonatom
bezintere- Niewie]e wrocłarvskichszkół ma
oFERTĘ KULIL]RĄLNy CH ZArĘĆ
pŹedmioto\łl'ch nauczyciele sami sownejpomocybliŹnim'
prcjeknrjądla siebiedodatkowedzia. Prziaciele wszystkich dzieci nie
dla uczniów tak bogaąjak SP 99 na
'
łaniazawodowe prawiewsfystkie . z raz pomogh w rcalizacji szkohych Księżu'Tańce,filmowanie.teaĘ plamyślą
o uczniachi dJaich dobra.
przedsięWzięć:
grupowychzajęćwy. styka,$afika, ceramika,filatelistyka,
Tak powstają dodatkowe PRoGRA- |ó$.nawczych'indy1vidualnegowspo. gry matęmatyczne,infoma1]'ka' mo.
M! KAMPANIE i AKCJE, takze maganiarozwoju,półkoloniilehich i delarstwo_ to plopozycjerozwłania
nafunlrych pasji i zdolnościstarszych
tumieje.konkrrsyczy ligi. Ku chwale zmowych.
i młodsfychd7ieci'
szkoĘ i KsiężaMałegoI
Tymczasem woLoNTARIAcl(Ą
IDEA zyskuje żesze no\łychz\ł'olen- WSZYsTKo MEoDPŁATNIE!
sPoRToWY ZAWRÓT GŁo\łlY
w}magania niezbędne: odrobione
ników
SPoRTowE SI,]KCESY są radościąCieszy fakt,źewielu
lekcje,wolny czas,osobisteprzyzrropoświęca
uczriów
ucznió$,',Iodficów i szkoły.
lenie
na foz$'ój i bmk sklonnoścido
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NORDIC WALKING. czvli... SPOSOB NA STRES
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Mmia Magdalena Kazimierczak
rajstopy,skarpetki,bieliaa' altykuły
galanteryjnei przemysłowe
ul. Chorzowska14
tel.kom. 6ó0 915 679
pon.- pt.9:00- 18:00sob.9:00- 14:00

NZOZ Anima
Przychodnia specjalistycara usługi
stomatologiczneprywalniei w lamach
http://ankieta.ksiere.pl
ubezpieczeniaw NIZ - pełnyzakes
ul. Opolska11-19lok.
2
71 341-68-66,
34r-64-61
341-64-86,
Apteka ,,Św. Huberta,'
pon.- pt.9:00- 18:00
leki gotowe i ręcepfurowe,Kosme'y- http://ww1ń'.anima.wroc'pl
ki, środkiopatunko]re
PPHru Ogodnik
ul. Tamogórska 1
kwiaciamia, sklep ogrodniczy, rośli
340-00-10
71
-pt.8:00-20:00,
pon.
sob.8:0015:00 ny ozdobne
ul. Opolska111
aptękaŚwhubeńa@interia'p]
'7r
34r-64-62
BEATA
pon.- sob.9i00 - 18:00
papierosy, ałtykuly chemiczne, kos. hĘ://www.ogrodnik.wroclaw.pl
metyki, zabawki,
biuro@ogrodnik.ntoclaw.pl
ul. I(atowicka25a
pon-- pt.9:00- I 8:00,sob.8:30- 14:00 Pracorń,niapsychologiczna
,,Noweiycie"
JACU
po.adnia psychologicma, doradztwo
Punktopłat
zawodowe,chamkterologia- badania
czylsz, telefon'gaz,pląd,rary,zus, ul. Opolska9llt
UrzĄdskafbowy
71 340-03-86
ul. Chorzowska6
pon.- pt. 8:00- 16:00
pon.-pt.8:30- 17:00
http://wlvwcharakterologia.pl
repuc@,ło.pl
henrykj@pwt.wroc.pl

I

Przychodniaweter''naryjna
\
,Janaceum"
ul. Tarnogórska l
71 341-64-18
pon- pt 17:00- 20:m,sob.10:00- |3:00
ZakładTapicerski
władysławszpalelski
rcnowacjatapicerki mebli antycznych
i współczesDych.
ul. Chorzowska59
?1 34-168-58,
tel.kom.788-33-59-56
pon.- pt.8:00- 17:00
wladyslaw s@onet.eu

Tnfblmujemy, że na zŹkładanietelewirji kablowej w zasobach naszej Spółdzielni zgodę dostałańrma
MIJLTIMEDIA (infolinia: 801 706
801)' Tylko MULTMEDIA moźe
(ma prawo!) zakładaćkable w naszych budlnkach. Klatki schodowe
są częścią
wspó]nąi wymaganajest
zgoda zarządcy (czyli spółdzię]ni)na
każdątakądziałalność'
Ząnąd
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