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W Nch ekstrema]nychwaruŃach
mieliśmydo cz}łienia z beńzo różnymi Zachowaiami mieszkańców
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lań są *,aĄl systemupre|abrykacji a
nie zaniedbaniaeksploatacyjne
(nicpokrycia)'
szcze]ność
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MiejscowyPlan
ZagospodarowaniaPruęstrzennego
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ad Miejsco\ł}.mPlanem Zegospo 1' TróJkątwyznaczonyulicami By- do\ł'ęu].Bfomskiej.
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dla części tomskąi opolską oraz drogąziem. 4. TeIenZieleni między chodnikiern
KsiężaWielkiego'
ną (chodnikiem)wzdłużChożow- rvzdłuż
budynkLL
opo]ska69-9l a.jęfd.
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Spótdfie]njzaró\ł'no
starych'jaki no. Tu $}'maganiaocb]ony konsenĄ'ator- Rolę baderyakustycfnej.
jaką zie1eń
*;vchzasobów'
skiej(fieleń)pŹegrywająz wa1orami ta stano\łjdla pomieszczeliod strony
MPZP służyr$ta]ęniupŹezlaczcnia ekonomicznymi
pŹesłZeni.
rrlicy,przejmą''rozwia3ania
technicZtęIenu' Iozmięsfczenia inwes|ycji 2' Na |eleniestarychZasobówspół- ne zapewniającewłaściwe
wafunki
celupublicunego,
sposobówf agospo- dziclniMPZP nie dopuszczabudowy ahlstycrnew budynkach".
i warunkówzabudowy,co bud)'nków,chociai sąmiejsca,gdzie w pccdstawionychsprawachspółdaro\ł'ania
oznacza'że Po uchwaleniujako akt byłobyto nroŹlilvei kiedyśzostało dzietnia ztoży pisemrre uwagi do
prawamiejscowegotN,ale i na wię- pozytywn1ę
zaop]n]o\\,ane'
MiejscowegoPlanuZagospodarowale ]el pżesądzio \ł'arunkach
żfcia na 3' W MPZPulica Katorvickamaklasę nia Plzestlrennego
.
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MPZP i..st możliwość
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UWAGI doPlanuZ
Urza.d Miejskj wyłozył do d]anas,mieszkalicówsM KM ' pasa na]eża.lob}'
poplowadzićtak' by nie
publicznegowgla.duPROJEKT miei zieleni, oddziela.jącego
bud}rrki od rujnowało
pasazielenii byłomaksyscowego planu zagospodarowania ruch]iwęji głofuejjezdni'
ma]njeoddaioneod budynków.PopŻesnzennego
diaobszanrpołoŹone. 2. Zlikwidowaniewyjazduul. Kato wirui sięnadt},lnzastanowić
planiści
go w fespoleWbanislycznymKSIĘ- wicką glówną arteriąosięd]a,na ul' f UżęduMiasta.
ZE MAiE l wlELKjE \1,ewrocła opolskąi tym samymuczynienieKa
W spotkaniuwzię]i udział
t'iu. ogłoszenieo .\ł}łożeniu
p1ojcktu towickiejślepą
dla ruc]rukołowego' przedstawiciele
Rady Osiedla,przcdpży szko]ePod- 3. PżcŹucenię nrchu sarrrochodo- sta\iicie1eogródkó\Y działkowych,
fostało$].więszonę
nr 99 ' na ul' Ghbczyckiej, wego na poszerzonąul' B}tomskŁ mieszkalicyorazZaząd i przedstawi.
sta$'ot\,'ęj
gdzie mieścisię Rada naszegoosied- co spowodowałoby konieczność ciel RN naszejSpółdzie]ni'
la' Niestetytekst ten nie znalazłsię vybuuenia parvilonu handlowego
Każdy' kto kwestiouuje
Zaopatrującego
na osiedlolvychtab]icachogłoszenio' ,,Społem'..
corazwię- ustalenia przyjęte w projekcie
.wych' co spowodowało
niewąlpliwie cej kljentów' i kiosku warzyrt'nego. planu miejscorłego,możewnieść
tym zagadnie PIócz tego wymusiłobykrązenieaut swoje ułvagi. Należy ie składać
Viak zaintercsowania
niem szerokiejopinli publicznejijej osobowychi dosta\ł'czych
u]iczkanri na piśmiedo Prezydenta wroc.
reakcji.
osiedla, znacznie utrudniającruch ławia na adres: Biuro rozwoju
Projektfostałwyłożony
25 sĘ'cznia rniejscowy.NależTteżzwTócićuwa- Wroclawia, ul. Swidnicka 53,
ijrźkilka dnipóźniej,1 lutego,UIfąd gę na fwięksfenie zagożenia d]a 50_030wrocłau w nieprzekrapub]ioznądys- dzieci pod ającychdo szkół$''laśnie czalnymterminiedo dnia 8 marMieiski Zolganizorvał
kusję nad Ęłn pr.ojektęm'
Dotalłam ul . Bltomska-.
ca 2010roku. Pismo musi zawieTarg
Puedstawione
na Nowy
do siedzibyUżędu i
zmieny uwa- rać imię, nazwiśkoi adreŚ oraz
żamza $,ysoceniekoźystne
wzięłamw niej udział'
i ape1uję koniecznieoznaczenienieruchoN{ałocz,\telnyplalr przedsta- do odpowiednichurzędórvMiasta o mości'któIej uwaga dotyczy.
ponowneprzemyśienie
w]anas|ępujące
Zl1lany:
projekturoz'
Ciekawajestemfa ilę ]atjai ' PrzedłuŻenie
linii tramwajowej'
ul' woju naszeidzielnicy tak' b)' sfużył kako]wiekpźebudowaul' opolskiej
on udogodnieniom
opolską w kięruń.uRadwania'
a nie zlviększaniu dojdriedo sl:utku?
w życiu mieszkańców.
Grozi to e!łentualnynr
Zlikwidowa- uciąż]iwości
ZoJiaDillenius
niem historycznego,a tak ważnęgo Elvenfualne pżedh!żenie tolo\ł'iska

GAZF'TA sM ''KSIĘŻF'MAŁE"' NR 42]20l0

opłaĘ zalokale
w SM KsiężeMałe
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Ustaljł się zwycfaj' że zniaod spółdzielnijest eksp1oatacja
podny opłatza mieszJrania
rv Społdzielni stawowa,chociażwyrrial rvielujej
wplot'adzane by.ly pżeważnie od 1 składnikówod spółdzielninie za]eżry.
lutegokażdego
IokLLPodstawęzmian Jak npj podatekod nieruchomości
do PŻepehlione,w niektórc dni' kontestanowiłowstępnerczlicfenie kosz- tyczącytęrenówwspó]nyoh,
opłataza nery na śmiecisą powodęmnasfej
tów i pl'zychodówloku ubiegłego. ufytko\ł'anię
wieczyste1ychteręnów, irytacjj.sądzę,żewszystkjmto plzepublikacjeo spodziewanym
wZościę koszt ich oświet]enia'
wysokość
pła- sfkadza.ale czy wszyscymajĘprawo
kosztów (cen)' energii, Podatków, cy minimalnej zwia.zanaZ kosftańi
mówić: .,płacimyza ITĄVóZśmiecii
płacy minilnalnej)'.jak i obsługi nieruchomości,
\ł'ysokość
obciążęnia powinno być polządnie','otóż $'ewłasneszacuŃi cen, np' usług'
składkami
ZUs i podatkamj.
dŁLgrBnienie wszyscy-Wyjaśnię
ctlaSpra$,y skompliko\ł,eły
się
Po pŹeanalizo\\'aniu
struktu- częgotak myślę:każdykto płaciza
po wprowadzęniuw 2007 r obo. ry i sposobuka]kulowaniaoPłat,za
mieszkanię1na wyszczęgó]nioneza
jak i faleinych ile osób płaci'czy na pęwnowszy\łiązl:urcz]iczania poszczegó]nych |ówno niezależnych'
nieruchomości
i usta]aniazaliczek od spó|dzielni'należTst$.ierdzić,
że scy uaklualnili te dane?Cą'' \l,szyind)1\''idualnie
dla każdejZ nich (in- ich .,nieza1eżność'.
i ,,faleŻ1ość''
.jest scy, którzy wynajmująrnieszkanie
d}'lvidualne kalkulacje Spółdziehia bardzowzględna'
studentompaniętajŁ żeby zgłosji
już wcześnięj)'
slosowała
Możnasię zatemspodziewać w spółdzielni'Źe od pażdzięrn]ka
&'
NastępnaZmiana ustawoiva podwyżek niektórych sk.ladników majabędfiew mieszkaniu przeby\ł'ać
f wŹeśnia2009 r' w sprawjetenni- oplaty za mieszkanie uznanychprzez więcejosób ?
- w Licfbę kontenęrówi częstot]iwość
nów zmian w opłatachwprowadfiła ustawodawcęZa ,'nieza1eżne''
. ich $Tv/ozurcgllująnomy' Na kaŹrozlóżnienie opłatna:niefa|eżnei za. terminięod l maloa a ,.zależnych,,
jężelibędąniezbędne. od 1 lipca br. degoz naspŻypadateoretyczna
leżneod spółdzielni.
i]ość
Zmianyopłatniezależnych
od Tfteb^|jczyćsię z lym, że zaliczki śmiecina tydzień' Spółdfielnian1a
r.r.szczególności
spółdzielni,
za enęI. ustalonena dany rok, wprowadzone w swojejewidencjiokrcślonąprzez
gię (centra]ne
ogrzevi.anie
i podgrza- na początkuroku (pobiefaneprzez nas samych liczbę osób' od których
nie wody)' wodę'odbióI odpadóq a ok. 12 mięsięcy)by]yby niższeniż pobiera opłaty fa wywóz śmieci'
takżenp' podatekod nięruchomości,$'plowadzoneod połowyrcku, na 6 MoŹemy oczy*,iście
rtl,.wozićśmięSpółdzielniama prawo rvplowadzić miesięcy.Do nowegow)łniaruopłat ci dużoczęściej,
ale zapłacimyza to
po zawiadomieniu uiytkowników dołączone
będauzasa.lnienia'
wszyscy' zalówno ci, kIófzy p|acąza
loka1inie później,niż do końca pow ]ipcu nastą)i również Ioz- tzeczyn*istą1iczbęosób mieŚzkają.
pźedniegomlesiąca'
]iczenie nadpłatyz |ytuŁl centmlnego cych,jaki ci' którzy płacąza1 osobę,
ln|omacja o zmianiewyŚo- ogŹewania. k!óra Bystąpiła zarów- a $, mieszkaniuptzebytvaich kilka.
kościopłatzależnychod spółdzielni no w starych,jak i nowychrasobach obecnie stawka za u}tvóz śmieci
ma dotrzeć do uz}'tkowników lokali spółdzielni.
!\ynosi 6.70 zl od osobv.Proponu
v
z trzymiesięcznym nJ?rzedzeniem '
zeb1to przem;ś|cc
Przykłademopłatyuznanej za zależną
B. Osiliska- Omelan
Ewa Markowska

To jest
Motusek.
Po Moł.usku
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Anią,
Krysia,
Dorotką,
Maciek
i Jasio.
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Na ostatnim Waln)'rn Zgro- l \iybóI Biegłego Rewidenta do E pfzlzl\aża dwie dotacje dla Filii
madzeniu odbyły się wybory uzu- pŹeplowadzeoia badania sprawo- nr 46 MiejskiejBibliotekiPublicznej
peł.iające do Rady Nadzorczej' Po zdania ńnansowegoSpółdzielni za pży ul. ChoŹowskiej, dzialającej
rezygnacji Julity szczęsnej- Rutkow. 2009rok.
w duże]mierze na Źecz członków
skiej wyblaoo Urszulę Jędrzejowską Ponadto Rada Nadzolcza podjęła Spółdzielni;dfięki 1}mdotacjombiktóra z\łYkształceniajestinżryniercm
na wniosek Zarzadu szereg uchwał blioteka zal.upiŁ około 80 nowych
budownictwa.
doryczących biężącej działalności pozycJl;
w 2009 I- cfłonkowieRN 15 rafy Spoldzielni' m.in. uchwałęakceptu- L] dolinansowałazajęcia aercbil(ll
zbierali się na posiedzęniachp1e- jącąakcjędemontażu
,junkersów,,w dla pań prowadzone w Przedszkolu
namych, w tnkcie których podjęto lokalach mieszkalnych starychzaso- pży ul. ChoŹowskiej,
54 uchwĄ' Podejmowanieuchwal bów, w lćórych brak jest warunków fl wydatadwa numely Gazetki SM,
popzedzone byłomzpounaniemte- do ich eksploatacji.
E ptzyz|1^ładotację dla Towarzymatu pŹez właściwe
komisje RN i członkowie Rady Nadzorczęj spot- stwa Ziemi Księskiej przeznaczoną
się po dyskusjachna pod- kali się z Biegłym Rewidentembada- na wspalcie dfiałalności
Klubu se.
1jtl1'wało
p,zęz Jącymbi]aDsza Iok popŹe.lri'
stawle oplnll przygotowanyclr
komisje.
członkowie Rady Nadzorczej pełnili ! sfinansowałazakup słodkiegopoDo najważniejszych
uchwałpodję- dyżury:w pierwszej połowie rcku
częstunkuna spotkaniewiBilłne zoltych przez RN należały:
na żądanieczłonków sM, po uprzed- ganizowane
przęzRadęosiedla.
[] f atwierdzeniekosŹów za|ządzania nim zgłoszeniu telefonicznym; po PonadtoKomisja GospodarkiZasoi kosztów działalności
sM ,,Księże walnymZgromadfeniu prz1'rvróco- bamiMieszkaniowymidokonała
oce.
Małę,' olaz stawek składników opłat no stałędyżuryRN raf w miesiącuw ny piac budov,rlanychwykonanychw
eksploatacyjnych
na 2009rok,
siedzibie społduielni ' Zainteresowa- 2009 roku. opinię możnapźecTytać
! pŹyjęcie sprawozdaniafinanso- nie członków spółdzielni byłoumiar- w bieżącymnumeŹe gazetki'
wego i sprawozdania z wykonania kowane. W 2009 roku z tej formy
remontów za 2008 rok'
kontakfuz RN skożystało7 osób.
! prz}.ęcieplanów remontor'ych oa W ramach ilziałalnościspołecznoEwa Markawska
2009rok,
oświatowejRa.la Na.lzolcza:
towych, których lustro po kazdym
deszcat jeszcze się podnosi zalewa.
jąc piwnice. Aby temu zapobiec, zo.
staływykonanepmce zabezpieczające podziemnecfęściścianbud]łrków
pŹed nasiąkaniem wodą Ściany
zostały osuszone, pokry,te warstwą
W poFzednich latach we wszystkich lzolacJi, a na zęwnąl.fzzabezpieczone
bud!.nkachwymieniatrookna na kla!
opasĘf kostkigradtowej'
kach schodowych.Okna te wymaga- Place te wykonanostańnnie i fachoją konserwacji co 4 lata' w Ban IoL.u wo, zgodnie ze sztlrką budowlaną
okna, któ|e mająza sobą co najmniej Cieszątakżęnowę chod'rikiz kostki
cztercletni olces uĄtkowania, byĘ ganitowej. Zostaływykona.e bal.lzo
malowane.
stamnnie. Można podziwiać \łrysoki
Na osiedlu trwa akcja $,f'miany okien |.unsztvykonawców.
w mieszkaniach. Niestery budynki Dokonano teżekspeltyfy stanutechfostały oszpecone now}łni oknami nicznegokomina.Komin tenjestzao różnycb wielkościachi ksŹaltach' b}tkowy i jest ozdobąKsiężaMałeElewacje niektórych budynków wy- Bo, a takżepunlĆemodłięsienia dla
glądają fatalnie.Nie ma mowy o este- mieszkańców, a instalacja odgromoO'ce, a blzydota tych eiewacji jest r wa na nim ckoni naszeosiedle.Dodaleka widoczna.
bże by byłozachowaćten obiekt.
jest
Nasze osiedle
położone
na gluntach o wysokim poziomie wód grunUrszula Jędrzejowska

.na rok 2009 tżeba było przesunąć
r\a prz'-!szły.Były także przeprowa
alzarepmce naprawczeprzy okapach
dachowych' wykonano rł}mianęlub
napmwęczęścipodbitek
drewnianych
w okapach' Prace te będą konb.nuo-

$ezon
remontowv
2009
'/

chodząc ulicami Księża Małego,nie
każdy zwraca uwagęna to, co się tu
Iobi, ażebyutrzymaćnaszę osiedle w
dobrymstanie.
w 2009 roku były przeprcwadfone
remonrydachów na bBd}nkach,które
najbardziejtegopotrzebowaŁ gdzie
dokonano wymiany papy i oblóbek
blachalskich' Roboty' dekamkie są
zależne od warunków ahnosferycznych' a w Ęm roku byb częstopżeIy'vane opadami deszczn. Z tego też!
powodu częśćrobót zaplanowanych
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KOMIN

Jest najbardfiej chamkterystycznymelementemnaszegoosiedla. od ]atnię spełniaswojejpienvot.
nej tunkcji czyli nie wypuszczaw
niebokłębó\\'dymu' ale trudnosobie
&TobrazićżębypŹestałgórowaćnad
nasz)'mi bud).nkami.Komin jako elepodlegatakże
męntarchitektoniczny
okresowejkontroli. Jęj skutkiem była
decyzja Zarząd! o przeplowadzeniu
ekspęrryzy technicunej. I tak pózną
jesienią ubiegłegorol:u fojawił się
przy kominie ekspe , podnoŚzony
sukcesywniew górę specjaln}'rn
wy.
sięgnikiem i dokładniebadającystan
techniczny komina' opęIacja trwała
kilka godfin,ajej efektembyłszczegółowyrapolt' z któregowynika,że
ze względuna niezadowalający
stań
już
komina i to, że nię sfuży do odprowadzania spalin' l(\vaiiflL.uje się
go do rozbió*i. w przypadkudecyzji
o zachowaniukominaw dotychczaso-

w celu odtwouenia
wej wysokościnaleą/ niezwłocznie i zabezpieczonę
części
konina.Takiobowiąusunąćsześć
gómych warstwcegieł usuniętęj
zostałprzezMiejskiego
oraz obejmęsta]ową'w ekspeńyzie zęk na}ożony
stwieldzono'żemogłyone stanowić KonsenvatoraZab}'tków' któl€go dę
zagrożeniedla osób przeb}.wających cyfje są d]a naswiąŹalefe względu
na to, że osiedle,,KsiężęMałe'.jest
w otoczeniukomina.
NatyclrniastpŹystą)ionodo poszu- wpisanedo lejesftl zab}tków Z tego
kiwania specjalistycmejfilmy go- teżwzględu Zalząd będzie 1lYstępotowej podjąćsię koniecznychprac' wał do cminy Wrocławo pokrycie
wybolu dokonanobiorąc pod uwagę kosztów za *ykonaną rozbiórĘ, a
wiele cz}mnikóq w tym posiadanie takżeza doprowadzeniekomina do
poprzedniego.
wszelkichuprawnieńi gotowość
za- stanLL
pęwnienia pełnegobęzpieczeńsNva odbudowa komina nastą}ipo spopracownikon \łTkonującym prace rzaJ:lzeniuodpowiedniego projeklu,
w tak ekstremalnych warunkach, a uwzględniające8o zabezpieczenie
tal<Żezabezpieczenia terenu wokół wylotu przed wpł}'wemszkodliwych
komina. Termin rozpoczęciap|ac za- cz}nników zewnętrznych' Do te\ż.
leŹnybyłod wa nków pogodowych. czasubez obawymożemypŹebywać
Wreszcie, pewnej sryczniowejnię- 1votoczemunaszegokominai zastadzieli rozpoczęłasię rofbiórka. stop- nawiaćsięwjaki sposóbńfrkofzystać
niowo usuniętogóme warst\łrycęgięł tego Ępu budow]ęz korzyściądla
i uszkodzonąobejmę.ceg]y z usu- mieszkńców osiędla'
Hennk Nowąkowski
nięt]'ch waNtw zosta|! oczyszczone
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naszazimaZła|
|.''
my sięuimy nie boimy'.'

młoda rnatka Iozł-iesza,mofo]nie
wypranęna ręcznejtarze.pielusfki
cutęryz taK zwane]tętry ot|rymanę
Kiedy to było'''.oczekiwaniena na prrydział\\,'wyprawcedziecięcej.
1epienie
batwanórt',
nakreślanie a resztaz płótnai l]anęlj tężZ tru.
śnieg'
pięknegool1a$,'glębokimpuszystym dernzdob}'tę.
śniegu'..
a tync7asem''już szlon na I fnów ktośpyta..: ,,do czego to
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głowic. nię to Zd1owie,a \\' sel- zlnietzal"...
I słychać
cu'.'.no właśnie'
kolejnepytanie:,,idę
nazaku.
py' paninie nlożew}.ść.
W sercupragnienieludzkiego$spar
u'łaśnie
sb".
cia i zrozumieniad1aludri starsrychi szę p]laczmałegomiesukańcanasze
go osiedla.możecośL.upić?,.
niedo1ęŹnych'
Takich
Dobrzesię składa'
żew wielu p}tań padałodLźo.osicdle niegdyś
osiedlo\łychmiesfkaniachzamiesf. p1.z,vjęło
młodępokolenie,niekiedy
Niekiedy są to rvnuki cudemulatowanez pożogiwoiennei.
kałamłodzjeż'
,;\facJrace
do rodflnneco cniafda Przyjcchalido wlocławiaz różnych
'
<.ż ''
o z ] a o K o \ łl r o o 7 l c o \ \' n ] e K l e o y n ] e z n a . stlon Po]ski, polvróci1iu obozów i
ni na1nusamodzie]niający
się młodui u ftontu,pragnę]izyć i louwłaćsię
1udzicpŹyby]i z róŹnychstronPolski mi1nootaczających
t|udności
i często
jedw poszukiwaniulepszychwarunków spotykanej
bied}.'Nie bmkowało
i pracy.
nego )]]KUŁLZ \U\Lt ]
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chodza-"....
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wiemy Źesąfdrowi,rozbiegani jak
my kiedyś,prz}.acielscyi to$]aży.
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współlokatoń\\,'.
ociemjąsię o nich
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