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12czelwca2010r o godzinię
11.00 w Szkole Podstawowej99 pŹy
ul. Gtubczyckiej odbęda.się obrady
walnego Zgomadzenia Członków
SM IGiężeMałe najwyższegoolganu Spółdziehi' Zasady zwołIvania i
obradowaniaWalnego Zgrcmadzenia
zawięrastatutSpółdzielni'Jęst on zamieszczony na stronie internetowej
spółdzielni' można go też otlĄĄnać
w spółdzielni'
nięodpłatnie
Będziętotzecie Wa]neZgroma.lzeniew życiu nasfej społdfielni'
organizatorzy starają się wyciągnąć
rrnioski ze wszystkich niedociągnięć
organizacyjnychpopŹednich zebrari'
Mamy nadzieję, że w cfekającym
nas waLnym Zgromadzeniu spotkają
się: lepsze przygotowanieZebrania,
j egoprzebiegui zaintercsosprawność
wanie Członków SM KsiężeMałe'
Najb]iższeWa1nezgromadfenie ma
chalaktersprawozdawczy,jest to obowiązekustawo$Y'PoIządek obmd
Walnego Zgromadzenia dostarczono
za pokwitowaniem członkom Spół.
dzielni p|zez gospodarzy domów do
21majabr(piątek).
sprawoz.lania oląz projękty
uchwałbędącychprzedmiotemobrad
wZ wyłożonesą w siedzibie spółdzielni od 21 maja br w godzinach
pracy' Mieszkańcy niebędącyczłon.
kami Spółdzielnimogąrównieżzapoznac się z tymi dokumentami,co wynikaz zasadyichjawności.

cżonłom spółdzielni przysfugujeprawo do sk.ladaniaprojeków
uc]]wałoraz źądń do zamieszczania
omaczonych spraw w porządl:u ob'
lad walnego Zgromadzenia,a także
poprawek do wyłożonychprojektów
uchwał.
Każdemu Członkowi spół.
dzie]ni Fuysfuguje plawo udfiału w
Waln}łnZgromadzeniu,ale qrlko oso.
biście;nie
możnaupowMnić$. zastęp.
stwie członlc rodziny,osoby wspólnie
zamieszkałejlub ustanowićpełnomoc.
nika (sąl'yjątki,alenie majązastoso.
wania w naszejsltlLacji).
Zasadata zobowiązujeorganizatorów
Walnego do sprawdzcnia Rejestru
Członków SM KsięŹe Małe w mzie
prcszę zabmć Ze sobą
wątpliwości;
dowód osobisĘ Na WZ moż1ako.
Źystać z pomocyprawnejlub pomocy
ekspeńa (lecz bez uprawnieniado zabieEnia przez niego głosu).
WalneZgromadzeniezasadnijcdy.
czo możepodejmować
uchwały
nie w sprawacl]objętychpożądkiem
obIM, możeskreś]ić
z porządkuobrad
poszczęgólnespla\\Y]ubodroczyćich
Iozpatr}nvaniedo następnegowZ, a
takżezmjenić kolejnośćrozpatrywanych splaw walnę Zgromadzeniejest
fdo1nedo podejmowaniauchwa]łbez
wzg1ędu
naliczbęobecnychczłonków
Spółdzie1ni.
PźebiegobradWZ możebyć
uh.walanyza pomocą urządzeń reje.
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sh jĄcych dźwięki obraz po upŹedzeniuzebranych.
List polustracyjny,opinia i mpoft biegłęgosporządzonepo badaniu
Sprawozdania
finansowego
za 2009r.,
SprawozdanieZarządu oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej dają pełny
jako jednostkiprooblau spółdzie]ni
wadzape.jsamodfielna.działalność
gospodarcząw waIunkach rynkotych,
ale takżejako zzeszęnia Cułonków
Spółdzie]nj.Na wa]nym Zgroma.lzeniu zapadnie decy4a dotycząca
przęziaczęnja nadwyżk bilanso.lvej
$ypracowanejprzez spółdzielnięz jej
gospodarczejw 2009,po.luiałalności
nniejsfonej o zapłaconypodatekdochodowy.Szkodn,bo dorychczasnadl
\łyżka zasila.la fi,rnduszremontowy)ź
Zgrcmadzeni cz.lon-kowiespołdzielni
jesfcze uchwały:
podejmą
* o najwyŹszejsumie zobowią7an,jakie możezaciągnĘć
spóldzielda na za.
daniaZaplanowane
i pźypMki losowe,
* o zbyciu na rzecz gminy wrocław
aagmentu działki (hawnika) z przeznaczeniem na wspómnansowanie
miejsc postojovych wzdłuż ulicy
ChoŹowskiei19.53,
* o tryborzęprzedstawiciela
(pnedstawicieli) spółdzielnina zjazdy(wa]nę
zgTomadzenia)zwiąfku rewizyjnego,
zĘęszona
w którymSpółdzielniajęst
Zapraszav\y do udziahl w
Waln)'mZgromadzeniu.
ZarzqI SM KsiężeMĘj

zainteresowanychods]'bm do tekslu wsfystkich sprawach Spółdzielnia spółdzielniazapłaciłapodatek dospra$'ozdania Zarządu {yłoionego w złoŹyłaodwołaniedo Samolządo- ohodowyod przychodówz działa]nosiedzibieSpółdzielni
wego Kolegium odwoławczegoaf. ścigospodarczej'

8umentltjąc.że podwyżkj opłat w
teJ$Ysokościsą nieuzasadnione.
Do - Techniczneutlzymanie zasobów
dnia zakończęnianlniejszegospla- spółdzielni
spółdzie]nia Mieszkaniowa wozdania,nie zostałustalonytermirr W roku spmwozdawczynspółdziel.
KsiężeMałcprowadzidziałalność
od postępowania
plŹed SKo. Poprzed nia prort'adziła
działainość
lemonto] sĘ'cznia19951. Rok sp]awozdaw nia ał1ualizacjaoplaty rocunej była wą pżebudowylokali użTtkolvych
i
rokiemdziałania' 10lat femu,1 srycznia2000r.
cz} jestpiętnastym
bieżącekonser-wacj
e' Grupa własna
Przedstawiono
stanrcalizacji konser-watorów wykony.wałaprace
w lol'-u sprawozdawczymodbyłysię wiiosków z lushacji us1awowejza konsenvacyjne.
Do kwietnia2010za24 protokołowaneposiedzeiia Zarza: ]ata2004,2005i 2006.Zarządskiero- kończonozakładanieinstalacjielekdu sM KsiężeMałe'
wałwniosekdo ZwiąZ|.uRęwifyjne- h]'cznej w komórkach lokatorskich w
W rcku sprawozdawczym go WSM o pżeprowadzenie
w 2010 starychzasobach.wykonanie lobót
pŹyjęto w poczet członków spół- r ]ustracjiustawowejSpółdzie]niza remontomych
powierzano$ykonawdzielni 10 osób' Żadenf ]4 nabyw- lata2007,2008i 2009.(Tnfbrmacja
o com fewnętrznym.
. ców nieszkania na ryŃu wtórnym lustracjina stronieobok).
Opłatyza uĄr\ł'anie
lokali na
Vnie przystą]ril
jako cułonekdo Spół- Powjato\r],UŹąd PIac}''na $.niosek 2009 r' fostałyzap1anowane
wg za.
drielni.
Spółd7ięlni,
skierował
na staż2 osoby. sadRegu]aminu'Zmianaopłatnastą.
estbrakobowiąZku
Problememj
zawia- Koszty $'ynag]a.lzaniastażysióww ca. piłaod 1 ]utegoi od l matca2009r.
damianiaspółdzie]niplzez notadusfa łości
ponosiUrządPracy'a Społdziel. W}.nikńnansowygospodarkizasobao obrocic nieruchomościami
lokalo. nia otrzymuje istofuąpomoc' Konty- mi Spółdzielniokeślonyzostałszcze
wymi w nieruchomościach
Spółdzielnj nuuJemyzabudnianiestażystów.
gółowo w rccznym sprawozdaniufi(notańuszzawiadamia
wy}ącznie
o za.
nansońym'zbadan)npod względen
warciu umów doryczącychplawa spół' - spra\ra członko\rŚko-mieszkanio- rzetę]nościi plawidłowościplzez
Brak informacjio zmia- we w 2009
driclczego).
biegłego fewidenta. Sprawozdanie
nie \r'taściciela
utrudnia skuteczłe Liczba członkówSM KsiężeMałena odnosisięrównieŹdo lealizacjiwnioz^rządz^nie nieruchomościami.w dzień31 8rudnia2009r *ynosiła828 sków Z popżedniegowalnęgoZgToloku spmwozdawczym zastosowa- osób. Liczba osób Zamieszkujących madzeniai pruędstawienia
zamierzeń
no plocęduę statutol\ą wykeślenia (lvg zgłoszeń):
na 31 grudnja2009r' na 2010r.
spośród
c7-łonków
Spóldzielniwobec - liJ48 osób' Utrz}łnujesjętęndencja
Bąrbarąosiliska - omelan
6 członków spółduielni,którzy zbyli ma]ejąca.
pmwodo lokalu,nie wystąpilispośńd
człoŃów i nie kontakowaljsię Ze - DziałalnoŚćspołeczno- sĄmolządowa
V)ółdzielniąw jej spnwach.
- Rok sprawozdawczyjest
trzecimro- Sta|utowa duiała1ność
plolva&ona
kien, w który1nspółdzięlniarcalizu. była pŹez Komisję społeczno- Saje wnioskiup|awnionych
ułtkowni- molządowąRady Nadzofczej 1ZNząd
ków lokali o pŻeniesieniewłasności;spółdzielni' Działalnośćspołeczno
zawańo70 umów notarialnych.
samolządowafinansowanajest ze
W 2009 roku zostałypŻe. środkówgroma.bonyclrz wpłatczłonbldowane trzy lokalę uż}tkoweprzy ków spół&ię]niw Nysokości
0,02złl
23 j 25' którc zostały m2 miesięcfnje,napodstawieuchwau]. Katowickie.]
\łynajęterozsferzającof.eltęhandlową łyWa]negoZgromadzenia.
plzyd1amieszkańcówi zwiększając
gospodarczej.
- wynik gospodarowAnia|okalĄr'i
chodyz działalności
w 2009 r. Spółdzielniaotrzymała mieszkalDymiw 2009. jest dodafiri.
wypowiedzenia
aktualizacyjne
wyso- Wystą)iła nadwyżka wpł}'wów nad
kościopłatyroofnęj z Rttlł! uiytko- kosztamienęrgiiciep]nej.Nadwyżka
wania \ł'ieczystegogrunfu dotyczące zostanierozliczonaf uŹlkownjkami
terenówwspólnychstarychfasobów lokalimieszka]nych
po zatwierdzęniu
(wzrost war.tości
opłaryrocznej 3,8 przezWalneZgromaabenie.
razy'}oraz dla czterechzespołówga- Podstawowadziałalności
spółdzie!
raży (wzrost opłaty12,9 raą). we ni zamłnęła
się \\,fnikiemdodatnjm.
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INFORMACJA
NA TEMAT
LUSTRACJI
W marcui kwictniubr. zostalaprzepro\\.adzona
ptzezZ\\iązekRewizyjny lustlacjapełnedziała]ności
spółdzielniza lata2007-2009r
Prfedmiotem]ustlacjib},łL:
organiza
cja Spółdf]elni,
stanpra\1nvgnn](i\ł!
cz]łonko\vskie
sprarł.y
i dyspofycjalo
kalami"gospodarka
rasobamimieszkaniow]'mi,rcmontowai finansolva,
ocena rcalifacji przęZ spóldzielnię
obo\'"1@ków
u ynikającychz usta\ly
o spółdzielniach
mieszkanio\.vch'
Ustalenia lustfacji \łynikają ze
stwierdfonychf.aktó\\'na podstawię
dokumentó{,.dokonanychog1ędzin
budynkówi inliastruktury
osied1owej
ptzez Za'
oraz \ł]jaśnień
z|ai.onyc71

rząd i pnco\ł'nikóW Spółdzie1ni.
\lypełnia obowiązki w}.nikającez ustaW ś\\,iętle
pżepro\Yadzonychbadali wy Pravo Budo\ł'1ane\ł'zakresic prze.
nie stwierdzono nieprawid.Iowości prowadzenia kontroli okreso\\,ych.
w zakresie cfęstodjwościi sposobu Sprawozdania flnanso\'e Spółdzie]
zlvołlnYan1a\ł'alnych ZEomadf eń. ni nie podlegają obligatodDęmu
Zastrzężeńnie budzi takżępżebicg' badaniu przez biegłego rewidenta.
dokurnentacjaoraz treść
uchwałpod- Spółd7ieinia Zlecałajednak badanie
plzeu
wa]ne
Zgromadzenia'
spra\\'ozdań biegłvr' ręwidentom
Jętych
Rada Nadforcza fajmowałasię isto!
w}-bran-Ymprzez Radę Nadzorczą
nymr sprawamizgodniezposiadanymi W badan]'mokesie sltlacja finanso
kompetencjani, skladala spmwozda- wa Spółdzielni pofua]eła na bieżale
nla ze s\łlojejdziała]ności
wa1nemu regulo\\'anie 7obowiązali publicfno
Zgomadfeniu' Sp|źttł,ofdania
prawnych oIaZ wobec dosta\rcó['
b}ł'v
zat{,ierdzolrc $' lbrmie uch\łał.
robót i ushg'
Zarząd składałspla1l'ozdania fe sNojej
Stosowniedo postanowieńafi' 42 usm
dzialalnościi famiclzeń na WZ i, Jak dotyczących okeślenia przedmiotu
$Tnika z t€ ś ci uchwał,spfawozdania odĘbnej własności
]okali, spółdzie|
te był-vzatY'jeldfoie colocfnię' Lu- nia plo$.adfiła działa[ia z''\iv'anę z
strac]anie $Tkaf ałanieprawidło\łości rcalif ecją obotl,iązków r\,yrrikająq/ch
\\ sposobieobradowaniai dokumento- z pŹeplsow ustawy'
wania posiedzeńZażądu'
Na padstdwie lktu palush-Llqjnego
Luslracja nię wykafała blakórl \' do. ^|ią,ku Re|fiz'j nega l|l,oclawtkich
kunen|acji praco\ł'nicZejSp ó l dziel ni Mi esz kan i o'|y cłlź'
Lustracja \ł.ykazała, że Spo]dzieLia
opr acowcłh h|a'var l.o\,skt

SPRAWoZDANIE ZDZIAŁALNoŚCI
Rada Nadrorcza V kadcncji
zostaławybranana Wa]nymZgrclnadzeniu7 czerwca2008r
Na WalnvmZębraniuwczeN'cu2009
odbyly się w]'bory uzupełniające.rt'
\\Ynik1tktórych do Rad-vNadzorczej
p' U$futę Jędrze.jólt,skąkó\\,'Ybmno
m Została
członkiem
komisjiGZM.
W okresiesprart'ozdawczym
odbyło
się 15posiedzelip1enam!chi 6 posiedzeńPlezydium'
Podjęto52 uchwaLJ"'
Komisje Rady
NadzorczejplacowafuzgodnięZ wyznaczonynd]anjcb Zakesenrzadań.
Wnioski przedkładane
Raduie b}'ły
właściwie
uzasadnionę.
w 5zczególności
RN pod,jęla
uchwĄ
w sprawach:
planów i ich wykol zat\ł'ie|dfania
nania
zat$'ierdzaniazaliczek na eksploatację podstawowąi zaplanowanę
] pżeprowadzeniabadania spra.
wozdania finansowegoSML'M za
2009 rok ol.azpodjęładecyfję o po.
\łielzcnie tcgo fadania ńrmie ZBR
FISI.ĄR. Rada Nadzolczapodejmo.
wała uch\łał'v.na $niosek Zarządu.
doBczącebieża.cej
df iałelności
spó.I
dzielni,m.in:
! podjęładecyzjęo w'vkJeś]eniu
z

RADYNADZoRCZEJ

czerwiec2009- mai 2010

RejestruCzłonków22 osób' na pod- w spotkaniu\1' Użędzie Miasta \ł
stawięstatutuS-ni' osoby te sprzeda. spra\\'rę pLanu uagospodarorvania
ły mieszkaniai nie kontałlował}
się przestrzennego
Księża,
Ze Spółdzielnią
w spo&anjachor.ganifowanyclr
pŻez
Rada Nadzorcza Zatrł,ierdziła
m'in' Radęosiedla.w szkolcniach'
fegulaminy:
Rada Nadzolcfa sM KsięŻe
plf e]ścio\vego
finansowaniaplzcu Małepozyty,t'nieocenia działa1ność
SM KsjężeMałeI'ymiany urządzeń ZaŹądu Spółdzielnii sta\łiaw!io.
gazow}-chsłużących
do podgrzewa- skl:
nia ciepłejwod}'w ]okalachmiesz- i- o zatwierdzeniespra\\,ozdania Za,
kalnychstaryc1r
zasobó\łSpó.Idzielli, Iządu
\\ k1órychbrak.jes|warunkówdo ich
o zatwierduenie
sprawordanialieksploatacji.
nanso{,ego
v_
reglrlammurcziiczania kosftóW
o zat\r.ierdzeniepodziałunadwyżkj
4źryclawody i odpro\ładfania
ście. finanson'ejz działalności
gospodalków $''lokalachsM KsiężeMałe'
crej w 2009 r'
W okJesiesprawozdaivczym
wydano
o zat\łieldzeniepostanowieńlu.
3 numelYgazetkr.
stracjiusta$'owejspółdziclni
w maju 2010 odbyry.się
poszczeo udzielenieabsolutorium
spotkaniaRedyNadzorczejz Lustm- gólnym członkomZażądu'
torcm Związku Rewiz']jnegoWSM
Ponadto Rada \rnioslrje o
orazz biegłą
Ięwidel1t
badającąbilans podjęcieuchwał:
za 2009 r. W lipcu 2009 rvzno\\,iono o oznaczeniunajwyższej
suny zostale dyżuryRN - 1 mz w miesją. bo\'iąZańjakie 1noże
zaciągnaś
Spółcu' Zaintereso\\.anie
cfłonkó\\''
SpóŁ dzielnia.
dzielni b}4o nięwielkie' w ohesie
\Y przedmiociezbycia rla rzecz
splartozdarłczyrn człon|orvie Rady Gminy WrocławcfęścinięruchomoNadzorczejdyzuowali 11mzy.
ścigruntowcjflokalizowanejwzdłuż
Z tej fomy konfak|uZ fu\ skożysta- Chorzowskiej19 53,z przęznacze.
ło7 osób.
niemna budo$,
ę miejscpostojowych.
PżedstawicięlRad} Nadzorczejbrał
Ewa Markowska
udział:
Przehol1niczą(a RN
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OPINIAKOMISJI
REWIZYJNO
-EKONOMICZNEJ
RN SM
KSIEZE MAŁE

W sqTcz.iowym numefle naszej ga- ta.Częściowo
uwfględnionopostulat
zety wiele pisaliśmyo Miejscow}m utrz}łnaniafunkcji &ogi dojazdowej
PlaDieZagospodarowanjaP{zestarelr- dla ul' Katowickiejna całejjej dfuw sprawie sprawozda- nego (MPZP), o tym, jakie ma on gości.Wcześniejplanowanolikwiznaczenie d]a mieszkańców osiedln i dacjędojazdudo ul- opolskiej,co z
nia finansowego
jakie będąjegoskutkiw przyszłości' pewnościąwzbudf
iłobypowszechny
SM KsiężeMałeza
Z zaŁożeniana on pŻyczynić się do sprzeciw mieszkańców. Wzięto także
rozwojumiasta,ale możętakżenięść pod uwagę uciążliwościzwiązane z
2009rok
ze sobązagrożenia
i niedogodności'usł'rgami w bezpo&edniej bliskości
Ana]izując
MPZP
nię
sposóbich nie budynków mieszkalnych.Dotyczy
Za rok 2009 na podstawie
za]uw
i
nię
zarcagować.
wielu
to telenu pętli ramwajowej i skweru
ryć
uchwałyRady Nadzolczej byłoptzeprzedstawicie]i
naszego środowiska prry ul. Opolskiej.
prowadzone badanie bilansu przez
Niestery utrzymano niektóFISKAR ZespółBiegłychRewiden- akrywnie włączyłosię w ',poprawiaplanu.
nie''
Rada
Nadzorcza
i,
Zarząd
Ie
oglal
czenia.Nie będziemymo.
tów sp. z o.o. f siedzjbąwę wrocsM
Księże
Małe,
Zażąd
ogródków
gli
wybudować budynku na terenie
ławiu, Fi.ma zosiaławybnna pŹez
RN na podstawiezłożonychofert- Działkowych, Towarzystwo Zie- oznaczonym17MW2, tj. przy u1.
Nię byłoto p]anowaw},rażona
plzez Zespót Bie- mj Księskięj i wielu mieszkanców cómośląskiej.
\'cpinra
publiczDej
uczestniczyło
w
dyskusji
jest
pozyt}\na.
ne
w
najbliższym
czasie,ale dawało
gbch Rewldentow
prcjek1em,
nad
zorganizowanam w przyszłości
pomożliwość
rym
Sprawozdanie spoŹ4dzone zostało
we wszystkich istotnych aspektach, nej przez Urzą|l' Miejski, a takżew większeniaswoich zasobów miesz.
fgodnie z ustawą o lachunkowości spotkaniuz Komisją Rozwoju Pże- kaniowych.Nie powstanąteżgala]ie
oraz na podstawieprawidłowopże- shzelrnęgo i Ajchitekhrry, Komisją ani obiek medyczny o charalśeże
prowadzonychksiąg rachunkorł,ych. InftastnrLauryKomunalnej i Biurem ambulatoryjno pobytowym,jaki
jż nie Rozwoju wlocławia' mającego na wstępnieplanowanow budynku nad
Badaniebilansupotwierdziło,
zagrożeni
a
występują
dla kontynuacji celu szczegółowewyjaśnienianurtu- Prak1ykąLekaża Rodzinnego' ograSpółdzieLi w najbliż- jących nas problemów. Plzedstawia- nicza to w zDacznym stopniu nasze
działalności
rozwojowew przyszłości
'
szych latach' Spółdzietda funkcjonu- ne przez nasmerttoryczneargumenty działania
je pbtnie, bez zashzeżeń,wszystkie wywob'wały oŻ'wioną dyskusję na
Czy terM fioż,emyjuż przęstaćobawiaćsię tego co będziesię
swoje zobowiązaniaIeguĘąc w ter- obu spotkaniachi spotka1ysię ze nofumieniem
zarówno
wśród
członków
dfiałow naszymotoczęniu?Pomimo
mmte.
s}tuacja ta świadczyo prawidłowyn .komisji' ja& i przedŚtawicieliBiula tego,żeudałosię 'ramuzyskaówiele
istotnychpoprawękdo planu,jestem
zanądzanj\l gospodalką ńnansową Rozwoju wlocławia.
spółdzielnia
Miesżkaniowa
przekonany'
żęnależTdokładnieobptzEz zarząd. Wqk2hiki p'łynności,
Księże
Małe
jak
wystą)iła
Prezydenta
..tacjinależnościo.azrctacjizobowią
do
selwować te ustaleniabędąrea'
\Vń Śą plawidłowe'Spółdzielniaszyb- Wlocławia z uwagami dot]'czącymi lizowanę. MPZP jest doklmentem
niż spłaca b'ch punktów planu,które bezpośred- obowiązujaplm na wiele lat, w któcie.j otŹ}muje należności
swoje zobowiq3ania.I.ne wskaźniki nio dotJ'cząnaszej spółdzielni(zosta- rych zmienią się uzędnicy, znięni
ly oneopisanew popŹednim numerze się Rada Miejska,byó możezmienią
bezpiecay.
osiągaj4poziom
s)tuacja finalsowa spółdzielni w E.'Z?BI\.Z dnie1n29 marca2010 roku się koncepcje dotyczącetego tęIenu'
analizowanym okesie świadczy o nkazałosję ZTządzenjeNr 9100/10 Dlatego monitorowaniewszystkiego
stabilnejkondycji finansowej,umoż- Plęzydęnta w.ocławia w sprawie co dotyczy naszegoosiedlajest tak
liwiającejbieżąceregulowaniezobo- wszystkich $niesionych uwag. Do- baldzo wa'żnei da nam moż]iwość
wjązań o chankteże publicznopraw- wiadujemy się f tego dokumentu,że obrony naszych intercsów'Przeko.
się,że możemymiećrealny
nym oIaZ wobec dostawców robót i wiele z naszych zasfuzeżeńzostało naliśmy
uwzględnionych,
kilka
aiestety
nie.
jest
\'pł}.wna to co się dfiE.e w naszym
usfug.Od 2006rcku bilans
badaNajwięcejemocjibudziłaspmwapasa osiedlu. Szerokie zainteresowanie
i
ny corocmie.
jakie wykazałynie tylko
Elżbieta Wowfeczka zielenl wfdłnż,ul' opolskiej, który akĘ.wność,
Przewod||i[:zącaKołnisji Rewizyjno- podczas modemŁacji uJicy i budo- olgana nasz€ j spółdzielni,ale talże
Ekonomicznej wy tolowiska hamwajowęgomógłby oĘanizacje i osoby plywatne, świadulec likwidacji.Pźyjętonaszposhria. cząo tym, Żezależynamjak będzie
o zapisie chrcniącym ten pas zieleni wyglądałonasze otoczenie'oby to
i szczególnie mieszkńcy bloku 69 się nigdy nie Zmieniło.
. 91 powinniodetchnąóz lIBąbżeta
Henryk Nowakawski
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W sobotę dnia f2 maja br. w nmach któIego terenbezpoś.ednio ochJonatercnll KsiężaMałęgoi Księ.
mięszkańcy ul starcdworkej i ul. przyległy do w}..ejestowanegowafu żawielkieso w Dlzvpadkuożenvanla.
Iśięskiej na wrocławskim osiedlu miałbyć pfeznaczony pod zabudowę waługlo*iego 1tlegnącego
odu1.Sta-v
Księże wielkie spostrzegliprzecieka- ' '.mieszkaluą(!)
Iodworskiej, będącęj przedłużeniem
nie wałupŹeciwpowodziowegopołoMieszkańcy, nie p|zeczuwa- U|'l(slęs&eJ.
oo wzgolzasw|ątlucloejąc
żonegow bezpośIednimsąsiedztwie
tego, co wydalzy się już wkótce, go, czyli zab}'tkowejpz€pompowli)
swoich domów. Chodziło o pięrw- jeszcze w malcu tego loku zgłosili pizez pienvszą wysoką falę powoszy odcinek tzw. Grobli Siecbnicko spnwę wfTejestrowaniawafu do Pro- dziową Takafunkcja przedmiotowego
IGięskiej, ciągnĄcy się od wylonr kuratlul' z podejrzeniempopetnienia odcinka wału sprawdziłasię w ]ipcu
ul. Starodworskiej!a Mokry Dw& az przez UIząd Miejski wrocławiaprze. 1997roĘ w czasiepowodfi 1000ledo mostku(zwanegopopulamieprzez stępstwą polegającegona w}pisaniu cia. wał głównyzostałwtedy w wielu
miejscowychtamą)na rzece Zielonej' z leJestruwafupŹeci\łpowodziowego miejscach pżerwany przez pietwDrugi odcinek - od tamy do dawnej zwanegoGroblą oławsĘ co wszczy- szą falę powodziową ktora najpierw
przepompowniSwiąhiki był w nieco naFoceduęjego fizycznejlikwidacji i falała tercn Księza Malego i IGięza
lepszrn stanie,alestanowiłzagrożenie tym samymsprcwadzazagrcżeniedla wielkiego' a potem miasto wlocław
dla zrajdującejsięnieopodal\'"Tocław- życia i zdrowia kilku rysięcy miesz- odcinek Grcbli oławskiej wówczas
skiej strze]nicyspońowej' Zlokalizo. kańców drvóch wrocławskichosiedli, zabezpiec4Ł skutecznie tęren Księźa
wany w t}łn miejscu wałpIzeciwpo' Księża Małego i Księża wielkiego. Małegoi wielkiego przedpowlóm}m
wodziowyw czasiępamięhejpowodzi Likwidacja tego odcinka wafu jest zalaniemdrugą falą powodziową.zaroku 1997praktycmie pżestałistnieć. dfiałaniemna szkodęinteresupublicf- mial likwidacji pżedmiotowegoo!,
Został wkótce potem odbudowany nego.W dniu 02.03.2010
r na posie- cinka wałujestzatemdziałaniemna
w sposób budzącywie]e wąĘhvości dzeniu Komisji Rozwoju PrzestEen- szkodę1okalnejspołeczności.
Aj ego
(luŹny matęria'łgliniasty, bIak utwar- nego i Architekfluy zwołan}mw celu skutkijuż sąwidocznena Księżuw
.lzenia i wanocnięnia konstrukcji, zaprezentowaniapżezBiuro Rozwoju poŚtaci całkowicierozebranegoodbmk osadzełiana piet.wot',łłnpod- wrccławia projekfumiejscowegopla- cinka tej Grobli oławskiej pomięłoż). Dodatkowo w roku ubiegĘm nu zagospocurowanlaprze$EeDnego dzy ul. Rybnicką a ul' Wodzisław.
mieszkańry pobliskiego Księżą które dla obszaru położonegow zespolach ską gdzie wałprzeciwpowodziowy
od ponadstu lat byto cbroDionepżed u.banistycznychKsiężeMałęi wielki poświęconona żecz dojazdu do
loka]nymi i większymi powodziami wę wrccławiu oraz omówienia uwag prywatnejposesji.
wspomnianyn już systememwałów do tego planu, d1'rektorBiura RozDziała,nie
to wpisanej estw balzwanych GrcbIą oławsĘ odkryli, że woju wlocławia oświadczył
w czasię dzo nieprzemyślanyi |.rótkowzfoczny
na wniosek Biura Rozwoju wrocła- prezentacji planu, ż Fzedmiotowy progam planowego niszczenia wawia nastą)iłow}aejestrowaDiecałego odcinek walu zostałw1pisany f .eje- łów choniących nasze miasto przed
odcinka tej gobli z rcjestro wałów stlu wałóri''przeciwpowo.lziowychna powo.luią P.ogram ten rcalizowany
pŹeciwpowodziowych. Takie postę- wniosek wydziałuArchitektu]y i Bu- jest etapami,bez powiaclamlaniazapowani€ uzędników związanebyło z downictwaUrzędu Miejskiego wroc- interesowalrychmieszkańców danego
opmcoĘĄvan)m właśnieFojektem ławia.
osiedla, tak jak miałoto na przyk.lad
miejsiowego planu zagospodarowazasadniczą fuŃcją odcin. miejscew pŹlpadku KsiężaMałego
nia prz€stlzetrnego dla osiedlaKsięże, ka wyrejęstowanegowałubyłai jest i KsiężaWielkiego. W pielwszym eta6
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pieziikwidowanoodcinekwałuGrcbli oławskiejmiędzyParkiem WschodŻęki Zielonejdo Dolnej
nim (ujściem
ola$'y) a ul' wodfisławsĘ w drugim
etapie zlikw idowano odcinek wafu
mlęofy u]. woclzlsla\\sKą a ul' s\{ LąF

nicką mimo protestów mieszkńców
Księża'W hzecimętapiezamieŹasię
zlikwidować ostatni odcinek Grcbli oławskiej,to jest wałbiegnącyod
ul. Swiątnickiej(za kościołęm)
do ul.
Starcdwo$kiej.wsfystko to dziejesię
w celach komercyjnycbw ziwiąZktz
pżeznacfeniem
teIenuprzyległego
do
przedmiotowego
wałupod zabudowę
mieszkalną zb1okowanąv/ieiorodzinną sprzęcznąz założęniamińie ty]ko
pĄektu miejscowego
planuZagospodarcwaniapŹestŹemego, ale i zdro
wegorozsądku.bęz u$'zględnieniapoWdok z crcb]i skchnicko Kśięskiejw kiefunku Makrcso Dworu,23 naja
t'zeby ochrony pżeciwpowodfiowej
sttriedniej
sh'.- spontanicznk zabezpieczanie wahl od strcn! ul. Statu.tNorskiej
dot\,
chczasouei i no\\oDoustaiaceiza- "d
.'bujowy
poząlą"iupa,,*
KsręzuMał"gol wi"lkljo'
il: ;:,
i,|,*lx,:,I:!fl
W)przedaz możliwię dluej
i]ościguntów i pofbawieńe osiedla ki' najpienvosiedlaKsiężeWie]kie'a
skutek tych wydarzeń jest
następnie
reszB/ogó]nodostępnych
teIenów zleKsiężeMałe'
jeszczejeden,a mianowiciew postaci
lonych onrz budowa z1acztej liczby
Tylko dzięki spontanicznej powołaniaKomitętu ds. Reku]t]'wacji
budlmków w bezpośrednimsąsiedz- akcji odpowiedzialnych
i broniących Grobli Siechdcko Księskieji Grobtwie {.ałów przeciwpowodziorł'ych swoich domó\.t.,miejsc pracy, fiIm 1i oławskiejo osobowości
prawnejw
omz terenów wodonośnych'a także oraz ogodów działkowychmieszkań. składziem'il'l Andrzej Matuszęwski,
ut.udnionydostępdo odlęgłegoParku ców Księża' udało się powstrzymać Piotr ZŃoźóz1ak,A.lam Czmuchow.
wschodniego, spowodujewzrost dę- powtórkę \łYdarzeń sprzed lat tTzy- ski, Crazyna Huryk, kena Szpruta,
wastacji pozostałychumocnień prze. nasfu i doprowadziódo wumocnje- o. Mieczysław Rećko, prc| Marian
ciwpowodziowych orau majdujących nia przeciekającego odcinka Grobli Rutkowski, proli Jet:y Zllłoździaki
siępod ochlonątęrenówwodonośnych. siechnicko lGięskiej nie tylko na in. na Źecz przebudowy uszkodzonej
Tak powaduonapolitykamiejskaspm- odcinku do tamy, ale ńwnież w kie- w roku 1997' a niespełniającej
obec
wiłajuz teraz,żewał'który winienpeł- runku ulicy Tyskiej. Rzesza ludri z nie swojej flurkcji Grobli Siechnicko
nić funtcje ocfuonyprzeciwpowodzio- obu osiedli, a takżeZ sąsiadującychz
Księskjej om.z odbudowy Grobli
wej,pŹ}pomina aktualnieleśne
ostępy Księżem,bęz wahania zaczęłaprzy- oławskiej, jako systemu wałów na
lJhrośniętenieusuwan}tniod tź}Tasnr b}'wać w go&inach wieczomych z powrót chrońących Księże przęó zalatkzewami i dŹewami,które $'yzna łopatami,workami i olbrz}łnim za- ]anięm.
czająjego przebieg.Podobneki]L.ume. pałemdo pomocy pŹy zabezpieczeJak FZed wiekami głosbłąporastająwęwnętz')e nru podstawy przeciekającegowafu' cego dzwonu koście1nego
trowejuż zarośla
miał plfy.
poldery zalewowe pomiędzy wa.Iami PIacowali bez Fzefuf, rówńież i w wołać mieszkańców tego osiedla,
na Księzu Mał}łn,pŹęz co nie mo8ą godzinach nocnych' Szczególne sło- gdyby w nocy wały zostałyp|zerwaone peŁrićpodstawowejswoje,jfuŃcji
wa podfiękowania
fa bezinfelesowną ne, aby bronili swoich domów pŹed
zabezpieczającej.
i bar.lzoskutęcznąpomocnależąsięp. klęsĘ ą''w.iołową wydażenia te
wczora.jszewydarzęnia przy Piotl.owiLipczyńskienuzRadwanic. dowiodły,że nieszkańcy mogą i poul' starodl\rcIskiejnastą)iływ związku L1órydostalczał
piaseki worki,p' Ja. traIiąsię zorganifowaćpomimo sytuz powyŹszyn stanemrzęcfry'PżeI$'a- kubowi Urbańskiemu,p' MałgoŹacie acji, ldóm wygenerowanaprzez 7ata
ny w roku 1997wałGrobli oła$.skiej Uńanskiej, p.Andżejowi Grz}.łię' p' uaniedbańużędników miejskich oraz
i odbudowazzaTazpotem bez należy- MilosławowiLaskowskiemu,
p' Hen- brakufachowejkoordynacjize stony
przy pieft's4'm więk- rykowi Nowakowskiemu,p. JeEęmu odpowiednich służb,mogb tagicz.
tej staranności'
szym zalaniu poldelu oławka Zaczął Plamieniakowi, a takźewIocławskiej nie skończyć się dla kilkutysięcznego
intensyI'nie przemakać u podsta\łT Policji, która sprawnięzabęzpieczała osiedla.
af do \łysokościczęściwspielającej terenywodonośne
oraz Proboszczowi
AdamCzmuchawski
jego pobocfe, co groziłouszkodze- księskiej parani o. Mieczyslawowi
KOMITET ds.RIKULIYWACJI
niem wałui zalanięmolbrz}mią masą Rećko,który zwołałludzi do pomocy
GROBLI sIECHNlcKo - KSIĘsKllJ
Wodyzgromadzonejw akwenieoław- na ul. Stalodworską
i GRoBLl oŁAwsKIEJ
GĄZETĄ qM

-KSIĘŻE
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POWODZ
Baldzo nięwiele blakowało,aby pood poniedziałku17 maja
wtóŹyła się trauma spżed 13 lat' wraz z poziomemwody w Odrze i koWieśóo nadchodzącej
fali powodzio- lejn}mi infomacjamiz gómegobie.
wej postawiławielu z nas ,,na bacz. gu Źeki narastałniepokój. Doświadność',.Doskonale pamiętamy tamte cfyliśmypowodzi w 1997T.i ffudno
wydarzenia i skutki, jakie spowodo- o dystansw syfuacjizagrożenia
powata,,powódź
Nauczeni wodriowego. Tym ra-zem wszystko
rysiąclecia,''
tamtym doświadczeniem
mieszkńcy
skończyłosię dobrze,ale'..naszego osiedla bardzo szybko zare]ako społecność lokal
agowali na zag.ożenie' wprawdzie na nie jesteśmyzorganizowani ani
poziom \Yody w zalanych pold€mch pżygotowa.ni do rytuacji nagle pobyłok. 1 - 1,5m poniżejkoroDywa. jawiającegosię zagrożenia.oprócz
łów, istniałamożIiwość
ich rozmycia, możliwościzaialia vr'odamipowoszczególniew tych miejscach,gdzie dziowymi kzeba wziąć pod uwagę
były one naprawianepo ostatniejpo- bliskośćgó*i rozŹądowej w węźie
wodzi' Na wieśćo prz€ciekach wału kolejowym na Brcchowie, gdzie w
pży ul' s|alodworskiej zaraz podjęto ciągu loku dochodzi do pŹ}?adków
dziaŁaniażeby to miejsce zabezpieczyć' Akcja twała do póŹnych godzin nocnych, wzięło w niej udział
400 500 osób, ldórym należąsię
po.lziękowalia za to co zobili. w na.
stępn}mwydaniu gazeo' wrócirry do
tychwydaźeńba'dziejszczegółowo.
jest to,żepotrafiiiśmy
Najwaźniejsze
wspólnie stanąćw oblonie nasfego
osiedlai mimo wielu fuud'ości,braku
na]eżJ,tego
wsparcia ze strony służb
miejskich,spełniliśmy
nasz ob}nvatelski obowi4zekHenryk Nowakowski

np. rozszcze]nialiasię cystemz substancjamichemicm}mi' Również ul.
opolską tlanspoftowanajest chemia
do zakładów l1a tercnie Miasta oraz
tIanzltem.
Podczas wichury 30 maja
2005 r, gdy sfrrrnąłdach f częścibudynku przy Opolskiej, zamiast udzielić pomocy - odesłanonas do własnej
zapobiegliwości.
Do ustawowychzadańGminy
należyzaspokajanie potrzebwspólno.
ty, a w szczególnościsprały bezpie.
czoistwa ob}T'ateli olźtz ochlony'.przeciwpovr'odfiowej,a takżewspółpracy ze społecznościami
lokaln}łni.
Działaniaspontaniczrez największym
nawetpośw.ięcedem
nie zastą)iądziałańsystemo\łych,o ktore zdecydowa.
nie musimy się upomnieć.
B arbara Osiw kt:t On elan

PoDZIĘKowANIE
słowapodziękowaniadla PanaPioha
Lipcz}ńskiego z Radwanic za okazanąw dniu 22 maja2010 r' bezintęrcsownĘpomocw postaci dostarczania
materiafu do uszczelniania wałów,
piasku oraz wolków do zaw}'\'"Totek
bęzpięczęniapftez mieszkańców naszego osiedla przeciekającego wału
pżeciwpowodziowego(tzw. Grobli
siechnicko ' Księskiej), na odcinku
od ul. Świątnickiej, ul. starodworskiej
do ul. Tyski€j, clrroniącego osied.
le Księże od wody zgrcma.lzonej w
poldeźe oławka, a tatrCże
dla Pana
redaldom Malcina .Iorza z ,,Gazęty
wrccławski€j', za sprawnei sl(utecz.
ne działa|\iena necz zorganizowania
pomocy.
Adam Czmuchowski
Towarzystwoziemi Księskięj
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walkę z komunistyczlym systęmem
o wolną Polskę' zawsze stającpo
właściwej
stronie.
od na.jmłodszych
lat wycho- za czlnny ||ózjŃ w Powstaniu war.
wana zostaław duchu patrjotyzmu, szawskim,już w niepodlesłej
Polsce'
w lodzinie o bogaĘ'chtadycjach nie- zostałaodznaczonam.in. KżyżemArpodległościowych
i katolickich.wielu mii Krajowej i WarszawskimKŹyżem
cfłonków Jej ro.lziny na pruestrzeni Powstańc4m, a nasĘpnieawansowaostatnichstulęcibrałoczyrny u.lziałw na do stopniaporucznika.
powstaniacb narodowych w obronie od foku 1948wraz z mężęmzdzislaOjczyzny.
wem Bęskim losy swoje związałaz
Wiema tej hadycji w trudnych 1a- KsiężemMĄm we wrccławiu.wraz
tach II wojny światoweju$.aza.laza z aim byławspółfałozycielkąTowaswój obowiązek stanąćw szelegach rzystwa Ziemi Księskiej, w kórcgo
Amii Krajowej.Nara,;lając
irycjew olganizację, a następnie działalność
okupo.r',anejWarszawię zostałasani- chętsie się angażowała.otwańa na
tariuszkąw oddziale Annii Krajo- potrzebybliŹnich,zostałazapamiętaua
wej warszawa ochota'gdfie niosła w świadomości
wielujako osobapo.
pomoc walcząc}mw cięŹkich dniach wszecbnieznanai lubiana.
Powstania warszawskiego. Tn'lała w słonecznymarcowy dzień odbył
w nim do końca dni tej dzie]nicy' a się w asyścieplutonuwojskowego'
pojej upadkuzostałainternowana
za a takżepżedstawicieliswiatowego
opór stawianyNiemcom.
Z.łłiękl Żołnerzy Armii Krajowej
PŹez całeswojeżycie,bez względu oraz licznje zgromadzonychbliskich
na panującąsytuacjęw powojennej i majomych,uroczysrypogŹeb poPo]sce' zawsze ż}wo interesowała rucznik Armii KJajo\ł'ej,Pani Bożeny
się losami ojczyzny, angażującsię Bęskiej.
w nurt solidamościowy
i wspielając
Oprac. AC

zie]eń na terenje Spółdzielri jest boiska'wieżby wzdłuŹKatowicki€ j ,
chroniona na mocy wpisu uałożenia ' nadmiernie rozlośnięte,padaly pod
urbanistycznegoosiedla Księże do naporcmburz i wichur.
fejestru zab}tków' osiedle fostało Skutkiem powo&i i wody stojącej
zaprojektowanekompleksowo,nie około3 {godnie na telęnie nięcki
bud)'nldi ich rozmieszczenie. osiedlabyłowyginięciecisów; nisko
\giko
aIelez wyKonanoKoncepc]ę
(pToIeKI) przelatującehe1ikoptery
powodowapżestrzeni mię- ły prfewracaniesie dużychdrzew z
zagospodarcwania
płytkimsystememkorzeniowym.
dzyblokowych i zealirowano jto
Dzięki opmcowaniu ,,Wrocław na Po powo.lzizostała
wykonanainwenfotogral]i ]otnicfej z okesu mię- taryzacjai projeklodnowieniazieleni
dzy.lvojennegoze zbiolów l.st}.tutu autontwa architek krajobrazuHaliny
Harden w Marburgu", wydawnictwo ooudy Krajewskiqi przewidujący,
vIA-NowAwrocław-Marburg2008, jakie roślinypowinno nasadzaćsię,
wiemy jak wyglalałooŚied]e,,Klein zgodniez modemistycznymcharakTschansch,,-Księże Małew q/m cza' teremosiedla,
sie'bęzzielenii zbiomikówwodnych; W odtwarzaniu zieleni po powodzi
jest to bardzoosobliwywidok.
pomogło Miasto: ohzym)nvaliśmy
W latachsześćdziesiątych
wsM wy- pŹez kilka lat mateliałdo nasa.lzeń'
(dęby,klo- osiedle znów ma bogatązieleń, odkonałalicfne nasadzelria
do miejscao wysokim twarzanązgodnie z projektem;mniej
ny) niedobrane
poziońie wód gruntowych, gdzię jestjednakforsycjii bzów.
najlepiejspnwdfająsię inne drzewa, Kolejne zniszczenia spowodowanp. wieżby.
ła nawałnica30 maja 2005 r: padły
PóźniejpojawiĘ się topole wzdłuż topole przy boisl(tr, a takŹe piękny,
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kilkunastometrorłyświelkod strony
wnęhza, przy opolskięj' Udato się
]okalorom ,'posadfić'' go f powlo-

tem, ustabilizowaćodcią8amii dzięki
ĘTn zabie8omdrzewołje i ma się
dobrze.
Mamy pŹyjemnośózamieszkiwania
w mięjscuz pŹestromymiprzesbfeniami międzyblokowymi'z bogat4
zielenią cz}.rnZachwycająsię Fzyjezdni.
Mamy teżobowiązki i koszlr! ^rłiązanezjej uffuymaniem.
wiosefflecięcia
pielę8nacyjnei fomujące wzbudf i]y
plotesty niekt&Ych mieszkńców,
byłybardfo &astycznęw ich ocenie'
Spółdzielniazapewnia powieżenie
tych prac $yspecjalizowanej lllmie,
nie ma miejscana działaniaamatolskie. Pokoje poszczegó]nych gafunków dżew są określone
w powołanlm prqekcie. Wszystkie wycinki
drzew podlega.jądecyzjom konserwatorskim.
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W NASZYM INTERESIE
Zasoby mieszkaniowe SM
Księże Małe poddawanesą systematycznym kontrolom instalacji garowych w lokalach mieszkalnych.
Mimo pewnego dyskomfotu fwjązanegoz udoŚtępnianiem
mieszkaBia
pmcownikom
obcym osobom
ńI.
my wykonującej tę usfugę,udałosię
pewnie uniknąć nią.ednęgokłopotu
z powodu niesprawnejkuchenłi czy
nieszczelnego
zawolu.
Protokoły spis}.wanepo kaŹdqj kontroli, raz lub dwa razy w roku,
przez ki1kanaścielat dają pogląd na
poprawę stanu technicznego instalacji w wynilr:u naplaw, rcmontów
(np. wymiana uawo1ówprzy gazomierzach),m)rposażenia
mieszkańw
nowe,bezpięczniejsze
urządzenia,
ale
teżna brakodpowjedzialności
]okatorów oraf kwa]ifikacji wykonawców.
ostafuio stwief.lzono większą
niżwcześniej1icfbęprzebudówinstalacji gazowejw mieszkaniach.Wadliwośćwykonaniarobót po]egana:
* pozostawieniudesuczelnościna
nowęjinstalacji;
+ zmiarie lokaliracji gazomjetq i
umieszczanieich w łazibnkach'co
jest niedozwolonez powoduwystępowaniaw tychpomiesrczeniach
$,ypowiętrza;
sokiejwi]gomości
* stosowanieobejmz twoŹ}'wadla
ohakowania
instalacjigazowej;j estto
niezgodne z pżepisami: haki muszą
byó kwałe,stalowe;
* skracasię dfugość
instalacjiponi-

REMoNTZAPREMIĘ
GWARANCYJNĄ

Źej 3 metrów bieżącychinstalacjiw 24 kwietnia 2010 r w numerue
rczwinięciu,1iczącod gazomieŹado ''Rfeczpospolitej''
pojawiłsie arĘl.rrł
urz4ilzeniagazowego;
''Noweoknaza premięgwarancyjną''
* nieprawidłowowykonylr.anesąwią- A]tykułprzedstawia
wjaki sposóbpozaniagazowepod gazomierzem(po- siadaczęksiążeczek
mieszkaniowych
łączęnie instalacji z gazomie|zem)' mogą zabiegać o premię gwaranryjjako nieruchome,sztyw. ną na remontowanielokalu (domu).
najczęściej
ne' bardzoWażliwena odkształcenia
Premię gwarancyjną mogą
przewodów;
otrzymać posiadacze książecz€ k
x łączysię instalacj istriejącąf nową mieszkanio\\'ych'którylrl plzysługuje
ę
(najczęściejmiedziand za pomoca. pl?wo własności'
lub .eż,spóŁdnelcze
tzw. śrubunL:u
wodnego'
lokatorskiealbowłasnościowe
prawo
Niezbędna jest świado- do ]okalu.otrzymańie prenii nię jęst
mość,że instalacjagafowa stanowi jędnak takie prostę. Należy spełnić
tzw' część
ws|o]nąbud}nku,a uięc wsfelkie $fmaganiazawańew ustawszelkiejejremontyczy pżebudowy wie z 30 listopada1995r o pomocy
mogąodb}'\'"'ać
się po uzyskaniuzgo- państwa w spłacieniekórych kredy.
dy spółdfielni'
tów mięszka io$T/cb,udzielaniu pre!;
Na wnioŚekw tej Śprawiepion tech. mii gwarancyjnych oraz refundacji
niczny spółdzielni$'ydajekomplehą bankompremii gwa.ancinych.
informację o warurrkach wykonania
Ustawa przedstawia ha.mopowołu]4cpżepisy plawa) co pozwa. nogmm,k1óryoloeśla,
w jakichlatach
la uniknąćbłędów
właściciele
książeczek
$ystawionych
Między inn}.rni:brak o enta- w danym olgesie mogą skorzystaćz
cji powoduje,iż lokatoŹy rozliczając : premii gwarantowanej.
Wnioski o lisię z wykonawcami przeróbek nie i kwidację ksi4Źeczki mieszkaniowej i
żądająprotokofuz odbioru i z próby wypłatępremii gwarancy,jnejposia.
szczelności.
Jest to całkowicienie. dacz ksiązecfki powinien złołć z
zrozumiałegdy chodzi o ich i innych odpo\'r'iednimidokumentami w domieszkańcówzdrowiei życiewolnym oddziale PKo BP Naleł
pamiętać,żeplemia z ksiąŻęczkJzoTekstna podstawieprotoko- staniew}!laconadopięropoponiesięłów po kontroli jBstalacji gazowych nru pŹez nas wydatków na lłymianę
w bud)tkach SM KsięŹe Małe w okienlub instalacji.
kwietniu/majubrszczeEółoweinformacie; -.
walte w podan-ej
wyzejusta*te. Y
Barb osińska ofielan
M.Szyntk

Tojest Drops
Tojest
Czang.
Po Dlopsie i Cząngu
sprząta Urszula'
a sąsiedzi zbierają
na TO woreczki!
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Działania Policji i Straąr napodszy1vaniu
się sprawcypod osoby
Rada NadzorczaSM Księże
Miejskiej sącorafbardziejwidocfne należącedo Państwa rodzin, najczęśna naszymosiedlu,
cie] pod najbaldziej pŻez was uko- Małe zami za pŹygotować wystaw kwietniu Zarząd spo'dzielni i przę- chanych wnuków. chalak1erystycme wę fotograficzną' Poprzędnia wywodniczapaRN wżęli udziałw spot jestto,iżosobapodająca
sięza wnuka, stawa',KsiężeMałe i jego mieszkaniu zorganizowan)m p.zez Radę która podczasrozrrorły telefonicznej kańcy'' pŹedstawiałana planszach
Osiedla.Zaproszenibyli m. in. dziel- prosi o pożyczkę,nigdy nie zg|aszasię zdjęciaz lat l9.{5 - 1970.Następne
janicowy i strazniczkamiejska.Na spot- osobiście.Wysyła w swoim imieniu 40 lat (l) mamyprawdopodobnie
kaniu omawianebyły sprawy bezpie- kolegę lub koleżankę,tfumaczącten koś',uchwyconęw kadrze,''wydaczeństwa.ocfekując istotnejpoprawy fakt różnymipiln}mi sprawamido za- je mi się, że wystawa ,'Księże Małe
- następnepokolenia(lub następnę
wę wszystkichmiejscachna osiedlu łatwienia,cholobąitp.
przyjąć
powilniśmy
do wiadomości
Policja ape]ujeo rozhopność lata)'' razem z poprzędnią wysta.
wskazówk Policji:
i lozwagęi nie dawanieosobomob- wą pokazałaby65 letnią histo ę
* unikaćnieoświetlonychmiejsc
(par- cym ciężkozapncowanych pieniędzy naŚzego osiedla. opńcz radosnęj
mamy
ki. podwórka,boczneuliczki)'
i oszczędności.
Jednocześnie
zwraca i powszedniejcodzierurości
* unikaćnoszeniapży sobieduŹejilo- się z plośbą
powóćlz,
za
sobą
prawdopodobnie
o to, by niezwłocfnię
po
ścipieniędzyi cennychprzedmiotów, pżeprowadzonej rozmowie telefo- dobże udokumentowanąw domo* koŹystać z bankomatów gdy jest nicznej, któIej przebiegbędzie po- wych archiwach, i zerwanie dachu.
Jeś]iktośz Państwaposiadaw do\''hsno, a na uljcach duŻo'Ltdzi.'zwra- dobny do przedstawionejinformacji,
mowych
zbiorachfdjęcia. od 1970
caćuwagęczy ktościę nie obsen'r'uje powiadomićtelefończniejednostkę
* portfelei dol.umentynosićw zamy. Polic,ji prz}mależną
do miejsca za- r' do czasówobecnych- i chciałbyje
- to taka\\'ystawa
powstakanych wewnętrznychkieszeniacb
mieszkania lub zadfwonić na rr alar- udostępnić
* zachowaćoshoŹność
nie, oczywiściepŹy współpracytych
ptzy zawjera- mowyPolicji997lub 112.
niu znajomości,
ochrona przeciwpożarowa osób. L1óI}1nsię ten pomysłpodoba.
* nie zostawiaćżadnychdokumentów budynków
Zachęcamdo',przekopania''szuflad,
i bagaźju
w samochodu
ie,
wejściado bud}.nków to najczęścięj domorńYchskarbóĘ albumów. Zdję+włalzaćalam' nawetgdy opuszcza- drogi €wakuacyjne. Wszelkie zabez- cie powinnobyć opisane(kto,gdzie,
my samochódchoćbyna chwilę.
pieczenia (monitoring, domofony) data).Innepropozycjemile widziane:
wrccławscy policjanci zachęcajądo stosowanęw budynkachchroniąplzed możęjakieśprzedsięwzięciemulti.
prryst4pienia do progmmu prewen- wejściem
do bud}Tkuosób niepoząda- medialne?Zycię pisze ciąg dalszy,
powódź.Tym racyjnego,,STOP 24", afuesowanegodo nych. Pamiętajmyj ednak' że zamyka- mieliśmynastępną
prawdopodobnie
pojazdów,kórzy de korzy- nie wszystkich wejśćdo bud}n!.ujest uem
doblze udokuwłaścicieli
stająze swoich samochodóww godzi- . zablonone namocy ł 4 pk 13 Rozpo- mentowanąProsuęo kontak, za poŚekefariatuSpótdzielni
nachnoolych pomiędzy24'00 a 4.00.
rzą.Lenia Minisha Spraw wewnętrz- średnictwem
(tel:71 342 65 60).
Mieszkaniowej
Kradzież€ , 'na wnuczka''
nych i Administracji z 21 kwietnia
r\rątelenie wlocła$,ia corM częściej 2006 r w sprawieochronyprzeciwpoE||a Ma owska
,
vchodzi do kadzieł dokonywanych żarcwqjbud}Ilków, innych obiektów
w mieszka'iach,których sprawcamisą budow]anychi tercnów.
R-ĄDA oSIEDLA KSIĘŻE
osoby dobrowolnięwpuszczaneptzez opracowano na podstawie afykułów
właścicielido mięszkania.
prasowychi mateiałówdostficzonych
zapfasza
Preteksrysą Ióźnę'Najczęściejsą to f KomęndyPolicjiRAKowIEc.
ystkich
wsf
mieszkańców osiedla
IaadzieŹe,Ja v'nuczka,',polegające
M.Szynik
na fesĘmbiesiadny

"Przy'rvitanieLata"

który odbędziesię 13 czerwca20 l 0 r.
w godz.od i4.00 do 21.00na boisku
pr1)gotowąna
sportowym pŹy u1. ChoŹowskiej
na pouódź
(obokprzedszkola).
fot.:
Zpewniarny \Ą'ieleatrakcjidla kafego'
Romąn
Serdeczniezapraszamy
Cierniewski
Rada Osiedla
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Apteke.'S\\''l]uber.|ł'.
leki goiowei recepturou'e.
kosmetv'
ki' ś.odkiopatrl]d(owe
uL'TamogóI\kal. tel' 71 .]40-00]0
- 20:00,
- l5!0
por1.pr.8:00
sob.8:00
eptekaswhuberta(!intef
ia.pl

\,1ariaNlagdalena
KBZilniercz6L
Pź1'chod1ria$'eterynat!na
ralsropy.lkarpe d. bielirna,tu1),.
kury
ga]antelf:jllę
i przęmyskNve
Lll'TamogóIskal' tcl' 71 341 6.{.]|J
- 20100.sob.10:00- l }00
!Ll.Chorzowska
1r}'te1.ó60 915679 por - p1.17:0{l
pon.- ft. 9:00- 18:00sob.9:00' 14:00

N.'ZOZ nilna
Prz,r'chodniaSpecjalistlcrna rLslugi
BEATA
pN$'alilicj w rumach
papieros!.'.LrĘ.hll.vchemiczne.koS. stomatologicznc
ubefpieczenia
\\ NTZ - l]elr]yfB]n'c.Ś
rnel)ki.zabawki.ul. KatoilicLa 25a
- lEi00,sob.8:30,
pon.- pt.!):00
l
1.4i00 ul. Opolska11-19lol(.
]1 3't].6866.34].6.l'86..1.1l
61 ó]
i;RY7iFf-:-itilIa
pon.- pt.9:00- l8:00
Puepraszanlvnaszvclrk1icntó\r'
f u]' hĘ:/1w\l' $-anilna'wloc'p1
Chorzo\łskieiza unudnieniapowsta
łelt' zrr'jazkuze znriarra.
adresu'
PPHILIOgrodniL
SeldeczniezapraszanS'od czervca kwiacial.nil.sk1cpogodnicz}- roś1i.
do nowej siedzib) przy u1.Katowi ny ordobne
ckiej23.
ul. opo1ska] ] l" tcl 71 3.łl-ó4-6]
B1iższ)'_ch
in'onnecji udfi€ ] amy pocl pon. sob.9:00- 18:00
nr.telelonu:
htlpr,/r'\\
ww.ogrodrik.$ roclar..pl
^ndże]ika
6ó9.]326 16
biuro(łi'ogr
odnik rr.roclarv'p1
Aga 66,iE1 E6 7.1
Srl\Lie501 6,{7335
Praco\i nia psychologicrna
Serdecztrie
zaprasrar111y
'

J.ĄcUPun]dopła|

cZy_nSZ.
tęlefoll gaz' pra.d,r'et\,.
ZUS'
skarb.\l}'
UIfąd
ul. cho|7owskaó
pon. pt.8i30 ll:00,
łepuc.4\''.o
'pI

..No\\'eZycie
poradnia psj'chologiczna, doradznvo
za\r'odo\re,charakrerologie' badania
ul. Opolsl(a9lr'1,rcl.l1 340 03-86
pon' - pt' lJ:00 ló|00
http|/,\\11-\\,'charaifi
ę|ologia'pl
henIl-kjlŻ!pwtw|oc'p]

ZakładTapiĆer.ski
włady5ławSfpa]ers]d
reno$'acjatapiccrki meblj ant_vcznych
j\rspó|cfesl1)ch'

u1' Cllo]'uLr11'sl.ii
.ś9
;] ].|-]68.'i3't.l. kLrn']s8-33.59'5ó
pol1.- pl ii:00- l7:00
r1ad1slan,s(qonct.cu

W\.KoŃCZENIA $NĘTRŻ.
REMONT\',
KLINfMYZACJA
Tel.r606 I l0 541
abc-.omplexa.rwp.pl
I |onnujemy.Ze |a uź*ladanre
te.
lewizji kablo$'ej \\'' ZaŚobach naszeJ Spółdzic]nizgodędosta]a1ilma
(jn|olinia:801 ]0ó
MI-]LTTI\'{EDIA
E0])' Tylko \,IULTIMED]A możc
(ma ptarvo|)uakladaćkable lv na.
szych bud}'nkach'I.latki schodo\ł'e
jest
są częścia.
{.spólnąi \\''\magana
(czyli Spółduie]ni)
Zgode1ar7:!dcy
na
każdątaką
d7ia]alność'
Zarząt|

'..jx7cti..7osIalai1l'dllla za ponn)c.|SN1 Ks]ęże\1ałe.
k o n r i t c l r c d a k c rn ' v :\ ' ] i c i j x l i l l ci l . ś l i l n Ń s l i i K u | r n . \ c l i . l . f i a D j I l c n j u Ś . . | o 3 n nG3Ż e ś k o $ l . r k .
op.aco$anje grln cfne: M jcLraLnra
Ci.ślil(o$'skaKu rnal)'!l(a.
nun].| 7]ożonvdo dnlkn j l nl.i]l ]0l(] I
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