w lipcowy. póary więczór .unęłaz potęzlym hukiem ostatDiaz€ starychwierzb, Iosnącaprzy końcu u1' KatowiJkiej
Foto: lvIC-K, lato 1996 r.

Lekarz Rodzinny dla mieszkańców Księża. ?
doŚępniejsidla naszychpacjentów.Po-

juz od polowy szerz}myzakrcsusfu8świadczon!'ch
Rawdopodobnie
na

plfyszłego loku' w mmach Iefomy
służbyzdrowią mieszkallcy Księża,w
t]m KsięźaMalego,alaj dąsiępod opieĘ dwochL€karz! Rodzinnych'lrzygo.
towania tr$'a]ą szuka się najlepszego
nagabinetydla lekarzy'Pracująca
loka,1u
od lat !v naszym ośrodkuzdlowia dI
Teresa cebulowa ukończyłaspecja]ne
kursy i jest już gotowa do podjęcia
no{ych zadań. Dr studzńska właśnie
takie l.usy kończy wiomą.
Z\raóciłamsięz p}ta emdo dr Teresy
Cebulovej
Wczy Lekarz Rodzihny iest leps4)od
zdrowia'
dotychczasowegoośrodk!1
że
lekąrze
będą
ci
sami?
łaszc^a'
Przede wszystkim będziemy

miejscuiw donu o podstawowezabiegi
larj.ngologiczre.okulistyczne,girekologiczne,pediatrycne. no i drobnerabiegi
chirurgiczte.UsługiLekarzaRodzinrego
sąoczlłjściebezpłatneGabmetynasfe
będ4lepiejlr]posażoneniżobecńe' będfielny mieć aparat EKG, spruętdo
badańoczu,uszu' do zabięgówchirurgi
cmych Ę. Kafdy lekarz otżyna 1łłasny nr telofoniczny,pewrie z automatycaą sekretarką. kontal1telelonicz1y z
pacjentami będzie więc Znacznie ułahuony. Do pomoc)w pracf rainstaiujemy teżkomputer.LekaŹ Rodzinnyopieku]e się rodfiną globalnie, gdy trzeba
$ysla do specjalis$, i konsultujez nim,
w mzie potrzeby,następrcetapy lecze-

&

nia. Jestemnastawionaopq'mislyca e.
Jestdobm ahnos|era,w},dajemi się,ze
się z pacjentamilubimy. clroc oc4Ął'i.
ścienie za\i,szemoŻn kazdegozadowolic Znamv sĘ od lat, i to baJdfou]atwj
pracę,gd\'żnie aąc4nam!'jejod ze.a.
ją kont}nuulcmy waty1koWlaści\\,ie
żnaJestlokaliz1clanaszychgabmetów'
Bliskość.Na KsięZuMal]'m w blokach
mieszkawielu emelJ'tó{'i dla nich spra.
jest is1otna'Mamy Jesfcze
wa dojścia
czas na Iozgl4daniesię za c4''Ir1ś
odpowiednim Dr studzińskx po egzaminic
specja]istycznym
będziedopierow
k.$,ietniu,a zacząćZc WZg1ędó\\'
orga.
nizacyjnych i finansow)'chmusimy
fazem
Barrlzo dzięku1ęza rozmowę'
M.C.K

niu i majubrałemudzia.łz I' Arrniąwoi
skaPolskiegow zdob}$'aniuwrocławia
Po zakońcfeniu wojny w 1946 r' osie.
16czerwca1996I' odbyłLsięna 4letnią kadencję$'yborydo Rady osiedla dliłem się we wlocławiu' Na Iśiężu
'Księze Małe'.
Mał}m' pod t}m sam}madresem,przy
Frckwencja wyborcza była baidzo niska. Paroklotnie u]yżsfa niż w i.nych uI. Chorzowskie.j7,2 miesrkan jM od
dfie]nicachwrccławia' co moze jeśjuż skutkiem odradzającejsię u nas samo- 1948r' oini.lem się w 1949I. wycho.
Iządności,
ale nadalzbl słaba,by móc powiedfieć,ze nam,miesfkańcom,niejest waliśmyz żoną dwoje dzieci' syn
jednak obojętnekto nas reprezentuje,a zę\Ą7'Iąttz'
kto decyduje, na co będą ukończył Politechlikę wrocławską, a
wydal\ane nasze pienią4zei na jakie inicjaq,lły olaz prace będziesża energia órka A*ademięRo]niczą'
-Czympak się zajmował?
Rch. korzy !\ nasąm imlenluzosra]iwybrani
.Pmcowałemw PKs-ie, a potem w
A oto nowy skład Rady osiedla 'Księże' II. kadencji:
.
PrzewodnicfącyRady BolesławLinie\i,.icz
Urzędzie wojewódzkim w wydziale
Ro|nichła'Na emer'turęprzeszedłe.m
wic€p.zewodniczący - Zygmunt Salwa
w
.
'
:]
1984
I'
mając
60
lat'
6lat
p:zepra]..:]:.,ł'ą!ąłdi.,::';xx*..:''l..{l*:::::
:l..X'l']j: . . ]l..'']:x
PtzowodriczĄśy
zavĄdl| Rady- Ba.rbajaKlawczyk
cowałemjeszcze w Pollenie
-To pana dł ga kadencja w Rądzie
zuządu Rady Andrzejsagan
w1cepIzgwofunczący
Osiedla ?
Seketarz - MaxiaOssowska
- Tak. w pop&edniej byłemzastępcą
Skarbnik BarbaraSawicka
.
przewodniczą.egoRady' oplócz prac}'
CŹonekZalząduRady Michalinacieślitowska-Ku]natycka
w Radie ieŚem tez zasteocaDIze[
cfłonek ZarząduRady . TadeuszKacanarczyk
dnczącegó
w ronisjr Irtesikarrio*Ę
cztonek Zażadu Radv Jelzv Plamieniak
łr!&sffilw$i-:x
.,,,,t::.'li. Krzyki, powołanęjp|zez ptezydęnIa
R}€z'.rd Dorot, Józef Gaj, stefanGranil' BlonisławGęsicki' Piotr Kwoką Ryszard zdrojewskiego' i to teżjest tam hoja
drugakadencja.
MłFareŁ Michał Rataj, Roman ŚIęzak, Jan wnęk'
-Jakie są pana zamierzehia na te
najblizszecztery lata?
-Przedewszystkimbliska wspóĘ)rucaze
spółdzielniąMieszkaniowąK'M.' ze
szkolą ff 99, z pżedsz}olemnr 57' ze
szkolą dia dzieci niewidomychprą' ul'
opolskiej. z nasząprzychodniązdrowia'
no i f paraliąz ks' prcboszŁz n nacząle,
któregoosobiście
badzo lubię.
Nasze pierwsze spotkanietematyczne
będzie\czyŁo zfuo.'Jra.zaprosiliśmyna
ni€ dyrektorĘ zoz-u i kierow czkę
przychodni dr cebulową' Planujerr.ż€by już w przyszłymroku mieszkalv
Księza byli pod opiekąLekarza Rodzin.
Zdjęcie
cie zbio|oł,enowej Rady osiedla, wrzesień 1996 t'
Foto: N'C.
nego.Naszłmi Lekaizani Rodzim1mi
będą dr cebulowa i dI studzińska'
A narzekaćteraz mają prawo tylko ci' którzy głosowali...
oprócz tegofahudnionychbszie prawdopodobnie 6 pielęgnialek' Mamy
Ąadzieję' że dzięki temu poprawi się
znacani€ opieka zdrowotna w nasfFn
osiedlu.
- Znajdujepan czas na wsrlstko?
- Emer}t ma dużoczasu' A takzed.zięki
dobrcj żonie,któm w og.ódku już pĘwie sama pracuje i obowiązkidomowe
wzięłam siebiei wcale śięńe żości.'.
- Dziękuję bafdzo 2a foz|ho\|ę.
PanemBolesławem Liniewiczem'
. Dźękujęrównieżi chciałb}mdodać,
nowymplze\ł'odnicfąqrnRady osiedla'
ż€ nowa Rada w obecnie rłybńnym
-Wiele osób zna pana bardfo dobrze,
składfiebędfie pmco\ł'ała'tak myślę,
ale myślę'ze należałobyphedsta.'1,ić
bardzodob.ze.
pąnąws4/stkimnąszlm czy|elnikom- w czasiewojny 1{ 1945 roku W lśłiet.
Rfu av i d!a Mi chą|iAa C ieśI
ikoł s]ą'Ku In ałe ka

Rozmowaz:

1łr

wybory do Rady osiedla' jakie odbyły
się w cferwcu l 99ó roku, mimo stosunkowo aacznej frekwencji ła nasfym
terede, aodziły szeregwątpliwościco
do istoty i funkcji Rady Osiedla w
stosunkudo organóWSpoldzie]niMieszkaniowej'Rada osiedla jestjednoslką
pomocnicząRady Miasta wrocławia i
stanowi ekspozytulę samolządu
ter}tonalnego' natomiast spółdźelnia
mieszkanowa,tak jak nasza ',KsięŹe
Małe'',Jest dobrowo]n}mązqszonjem
cżonkó\il rł celu faspokajania prfede
\,vszystkimpotŹeb mieszkaniowyclr
\lh członłówi ich rcdzin' Natomiast
Rada osiedla' obejmującazakresem
sŃojej dzialalnościKsięze Małe,KsięŹe
Wielkie, BierdzĄny,Non]' Dom, opa.
l,owicei swiątnik' petni funkcję najbliższejieprczentacji wszystkich mie'
szkańców tego te.enu' szczególo$y
zakręszadani kompetencjiRady osiedla
okeśla Ustawa o samorządzie Terytorialnym z 1990 .. i Statut Miasta
wroclawia' warto .tvt}m miejscu\ł}'rMnjLezaznaczyć,ze od 1990 r' brzestal
istniećpodziałwroc'ławiana dzielnice'
których' jak pamiętamy,było pięć stare Miasto, Śródmieście,Krzyki,.
Fabrycaa i Psie Pole' Istilienieurzędów

kapitalimlu, gmina.jakoorgan władąv
pub]icanejma obowiązek$'ykonrvania
takżeokroślonych
funkcji interwencl]nych iv gospodarce,którymi Z róźnych względów nie są zaintefesowal€
podmiotygospoda <jrj.ikowej. W tak
adminisbacjipa'sttvowejobejmując'vch du4m mieściejak wrocławjeŚ oczyobszat]'b"vłychdfielnic i mających w r\,iste,zedrobnew skalimiastaprcblenl,
nazwiete ni€ iŚnie.jącejużdzielnice,np' częstone.i\ielkichosied]ibyłybytrudne
UrZąd skarbowy wfoclaw-Klzyki,
do fauważenia'Przed podjęciemistoKomen.la Rejono$? Policji wrocłą\{. tnych decydi. będąc}'chw kompetencji
IGą'ki, tt1nika z potrzeb funtc,jona]- R2dy Miasta czy Zarządu.Rada osiedla
nych Państ$?' walto prz'?ornnieć, ze ma możność
formulowaniaopinii, a
refo1maf ]990 r. rozlziellŁa 'Ę7.1;^ie takżeeweitualnegozgłaszania
własnych
administrację państ.tvowąreplezento- $niosków' wszędzie tam, gdże np
rłia^ąp|zęz \łoJewodęi w\łnienione częścią
zasobówmieszkanio\\l7ch
i te|e.
przyk.łado$,o
organyadministracjiszcze- nów \ł'okolnichgoĘodaruje społdzielrua
gó]nej od organów samorząduter}to- micszkaniol\a'Współpracaorganów
ńalnego. .ozduielającjednocześ1ie
ich spórdżelniz Radą osiedla jest celorvai
kompetencje.
konteczla.
jesttzw'
Miast,owrocłarł
gminąmięjską władza spóldzielni mieszkałiowej
a organamijej są Rada Miasta oraz leprcuentulc swoich cfłonków \ł}'stę.
ZarĄd, na .zeleklófęgo stoi prezl1/dent' pując jako Właściciel
i uŹytkownik
Najogólniej do kompetencjii fadań zsobów mieszkaniou'ych,lokali uzygminy należąwsfelkie sprawy polega. tko\ł.vchi telenów z nimi związanych.
jąc€ na faspokajaniuzbiolowrh po- dzialąjącnatereniegminy i sBkając się
rzeb mieszkańcóB miasta, np' dlogi, z obszarombezpośrednio
administlo.
wodociągi'komunikacja, szkoly' ochro. \\,ar'ymprzEz zaIzĄd Miasta' w t}m
na Zdlowia. opieka społecala,ochtona mieJscu wańo prz]'pormieć' że kafy
przeci$pozarowa'bezpieczeńś*osani- pełnoletniob}\mte] wrocławia może
tame, gospodarkatercnami.Ponadto bezpośrednio
kreować Radę Miaśa i
Ustawa o samorządfie Tery'tońaln}m Radę osiedla poprzez uczestnlct\nlo
w
nałozy-ła
na gminy pe\ł!e zĄdafiat^iy' \łYborach,a cfonkowie spółdzielni
zlecone, finansowanep.zez organy micszkaniowychdodatkowomająpra.n'o
B'yboru organów spółdfielni mieadminiśrac,j
i rządowej
DaałaJącw warunkachtworzącegosię szkaniowel.
!

\.rzypominamy\
ododatkach
\
mieszkaniowych
>
dla
,/
niezanożmych /

Dodatek mieszkaniorT przystuguje
PIzy dochodachnie pżekaczających]
- najn1ższgjemerytury na 1 osobę w
rodzinie(obecnie322,20 ż)
- 1,5 naJniższejemer}tuly na osobę
samotną
Przy powierzchni mieszkania w
gramcach:
35 m2 na 1 osobę'40 rn2 na 2 osoby'

budowlane'' Przeglądyte będąw},rna.
gały udostępnianiamieszkańfiImie'
której te prace flecamy'
stafutnaszejspołdzielni'stanowiącydla
iej cfłonkólv B€]łnętrzne prawo. wy.
mieniajako jed€n f obowiązkóW(& 10
ust.1l) ''udostępnienie
miesf<ania',-'''w
zarĄd s,M'''KsiężeMałe''i'formuje, ce]udokonaniapŹegl4dutechnicmego'
żE w cz1rłaIlymkwartale bI' zostan4 np. instalacji gauowej,pod rygorem,ze
zapocfątkowane przeglądy instalacji ''wszelkieszkody $f'nikłe z nieudogazo.$ycĄ w}.rMganeustawą ,'Plawo Śępnienia lokalu pokry$? cżonek s.ni

BARDZO WAZNE

oGŁoSZENIE

45 m2 na 3 osoby,55 m2 na 4 osoby,
65 n12na 5 osób'70n12nawięc€ j osób
(Izecfywistapowierzchniamożebyć
większado 30 o/")
wszeĘ pomoci dodatkoweinfomacje
moźnauzyskaćw administracjis,M,
-Księź€ Małe.
lub podtelefonem:
342 65 60

w pełnejw}'sokości..,
spółdf]elnia
będfie zawiadamiaćo zaplano$'an}m
terminieprzegląduz rt1'przedzeniem
poprzezogłoszenia
rom]ieszczane
na
klatkach schodowych'osoby pżE)rowadzająccprzcgląd będą posiadały
identFkatory i będzie im towarzysĄ'ł
pracoŃnik spółdzielni' przeprowadfaiQcy równocześniepżegląd instalacji
elektrycalejw mieszkaniach.
B.O_O

Pytaniedo:
PanimgTinż.Barbary osińskiej.
omelan , prezeskinaszejspołdfielni'

- RemonĄ)- Co zostało zrobione?

Dobiega końca sezonręłronto$y.
już remontdachu
Zakończyliśmy
bud1'ntuprzy ul' opolskiej'zostało
pokryciedachowe,zamoDodnowione
[owanonowe rynny, nrry spusaowe,
kominki,otFkowano kominywentylacine' Pracet€ wykonał
zĄkźan
d*at

sk1 p' Mieczysława choinld, cżonka
naszej społdżelni,solidnie i fachowo
(mimo niespżJ,jającejpogody)z gła.
IancJąna5 lat. zakładtenwykonałnieodpłatnieprac€ przy odnawianiutablic
ogłoszeniowych
(pŻy poczciei aptece)'
Kończ)łny remonĘklatek schodo$Tch
plzy ul' Chorzowskiej wiemy, że
odnowioneklatki bardzo się podobają
Niestetyich rernontjest kosŹowniejŚzy
lrrżwstęp e fakładaliśmy'w trakcie
prac uja.\łniły
sięploblemy' np' zzgrzybienie ścian'niedoŚatecaa izolacja
pżeciwwiĘotnościowa,co spowodowało konieczDość.q,ykoaaniadodatko1vych robót i zakupu dlogich, ale

nrezbędnychmateńa.łów
Poszukiwania stolarza zaowocowały
poryskaniemnajpnwdziwszegofachowca' Efekty zacrynają być widocale:
naprawione drzwi, okna, schody,
szczegó]nie na klatkach schodowych
wykonywana jest ''opaska'' (wąski
chodnik tuż przy ścianiebudynku)
wzduż blokugzy ul. Katowich€j 5-25,
która zapoczątkujeten rodzaj prac w
corccznychpla.nachrcmontów Zostalie
jeszczewykonany bmłujący ftagment
chodnikaod frontu tego budj'nku,o co
mi€szkancy bardzo się upominają'
-

SPRZĄTANIE ŚwłrA.
w dniach od 13 do 15 Wześniapo
ru drugi w Polsce olganizowanebyło
wielkie ''sprzątanieŚwiata'.. U nas nie
jest ono takię wielki€, ale pielwsze ja.
skolki działańna Eecz czystegośrodowiska juz są Głó.iłniesprzątajądzieci,
rnłodfieąa doloślizdecydowatneźadziej - chybajevcze nie zozumieli, ze
$,yjściez workiem na śmieci,w rękawiczkach i sprzątanietego' co inni
beztroskonaśmiecili,to nie wstyd fii
ujma na honorze,ale pokazan]e,żEzb
świat,który nas otacza, czujemy się
odpowieduialnii zale4' nam na t}łn,by
zyć w czyś}m,nieskaźon}mśrodowisku i ze powi.niśmyo to walczyć.
o lelacjęf akcji sprzątaniana Księź'u

poprosiłamp. wandę Bielak,
Ma,ł]'rn
nauc2łcielkętutejszejsfkołynr 99'
J estemopiekunemsanorząduucz ow.
skiegoi drugi rok organizujona tercnie
sŻ(ołysprząlanieŚwiala $społpracując
z RaĄ osiedla, która zape\łniaspŹęt,
miejsc€ składa]iaśmiecii ich qrvóz'
Pogoda tego roku ni€ dopisała'pada.l
desfcą byłozimnoi z tegopowodupraco\ł"liśmypod hasłem|''Nasza sukoła
nasz}mmał}mświatem'''sprzątaliśmy
gabinetyszko]nei okolice szkoły.Brały
w t''rn uduia.ł
\łszys1kiedzieci od pierwszćj do ósmej klary .iłrazf {ychowa\ł.
cami. spżąta,niez z^łoźf"nia
Dię byto
obowiąfkowe i mimo ż nie w cfasie

proboszczemniemieZ historii: ckięgoPierwsą''m
kościołakatolickiego i parafii

Matki BozejWspomoaia Wiemychna
Księzu Mał}'mzostal w 1909 r. ks' dr
Konrad MeŁger, który prowadziłbudowę kościoła'
a następniepełniłposfugę
duszpasterską
do 1945 r' Po zakończ€niu działanwojemych przez jakiś
czzs ptzebwał jeszczg w palafii, po
czym opuścił
Polskę w 1946 I' z
póznićjszychrelacji jego ana,jomych
(czy ke$nych ) odwiedzającychplebanięwiadomo,żezałnieszkał
w Berlinie,
gdzie utacił \łzok i zginąl tragica1ie,
\łpadłszywjakiśgłębokilej po bombie'
Jego naśępcąprzez kótki czas był ks.
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V

lekcji, a po lekcjacłLudziałdzieci i nau.
czycieli był masowy. wszyscy zostali
dłuzejw szkolez pr4iemnościąDżeci
byłyprzejętespŹątaniemi wiele z tich
mi potem mÓwiło, że konĘnuowali
spizĄtafue\,ftM z rodzicamijeszczew
czasie weekendudookola domóW
Wierzę,iz w przyszł1mrcku' będziej9.
szczelepiej' Dżeci i nuc4'cielesąchętni
i coraz większaJestw nas śWiadomość
ekologicaE, a wiadońościdzieci naten
tematsązdumiewającoduze MamyjuŻ
pewnedoświadczenia,
w związkuz t'm
i nadzieję, że w przyszłym rok''rusz}my''leż dorosłychmieszkańcó\ź,
naszegoosiedla.
MC-K

MichałKożurą a ponim - teźkótko ks.FeliksKokoszka.
w 1948I' parafięobjąłks. stanisław
cichocki,w którejbyłprcboszczem
aż
doswe,jśmielci
w dniu15maja1964I
Kolejnyproboszcz- ks. WincentyNowosielski. pelniłobowiązkiduszpasterskiedoczasuprzejścia
naęmerlturę
w 1983r.' kiedyto zamieszkał
w Domu
Księzy Emer'.tówpI4, ul' Katedralnej
weWroclawiu.
od tegożczasu do chwili obecnej
proboszczem
kościolai pamlii Malki
Boż€j wspomożenia
wiemychjest ks.
JanJakubKurdybelski.
Z.D,

m]ęjsceĘotkń' Grałtafi na
|o Wrocławia pzyjechaliśmy
z Poaańskiego w
skrzypcach pan Srenecz.
sieĘniu 1945I. PŹydfiał na
sklep spoż}vrczybył tam
mieszkanieprzy ulicy Opolgdziejest temf' tylko tlocĘ
skiej mążdostał14 maja
rrmiejsry,bojeszczebyłtam
1946 r' To był p|zydział
Ę.zjer' właścicielskleputo
kolejowy, bo spółdzielnia
pan Bazycki' Jego żonajest
mieszkaniowaleszczewtedy
pier..ł'szą
pochowalĘ osobą
nie istniała. 2I czefw.a
na tutejsz}łncmentalzu.w
wzię]iśmyślubc}wi]ny i w.
budltku przy Opolskiej(taln
mieszkaniuzostałamza,melgdzie dzieci skręcajądo
dowanai ja' Śtub kościelny
szkoły), w dawniejszej
odbył się już na własnych
"Opolance",Niemcy mieli
śmieciachi w dodatku w
cośw rodzaju sa]i widowinasfej palafii na Księżu
skowej, została scena i .e.
Mał}łn'
sztkirck$.iątórv teafia]nych
Mąz wybnł to mieszkanie,
Pa,mięta.in
mprezęw 1947I,
puste
i
w
o\łych
czabo stało
na któIej byłamw charasa.h gdy jeszczenie dfiałaktęrze skarbnika' w czasie
ło cenfualneogŹewanie ani
zaba\łydosfłodoŚrzelaniny
było
bardzo
ahamiędfy wojskiem a milicją'
!\'lzowda'
tcYine, bo miałokomin' w
Będąc wt€ d y już w ciąŻy
Jus|yha i Wład'sł1w Mdjotczlkowie w dniu śIubI' ]4 liPca 1946 r
kuchni sta'l piec węglowoIatowałam siebie i kasę
gazo,iły.w t,łn czasiemieszkaniatutej. wadzili, bali Śię Rosjan.Znałamtrochę ucieczkĄprzez okno'
sze były przydziałowe,np' pobliskiej niemieck, .ńięc dośćdobŹe się z nimi A]e futaj ta nasfa brajna to wyjątko$'y
slolami cry - jak w prztpadkn mojego dogadlł?łam. A Rosjaoie byli tuŻ w numer' Bardzo dobrz€ nam się fu ca'ły
męża- kolei. spółdzielniapowstała najbLzsam sąsiedztwie'Przy obecnej cuas miesfka i ciąg]e bardzo miłych
aptecewysoka dre\łnialab'ama za,lny- mamy sąsiadów,baldzo ucfynnych,
dopierow 1948r.
Zaraz po wprowadzęniusię na Księi
kałaich rewir MieszkatinaKatowickiej, wszystkie naszedfieci Wodziłysięfu1aj,
ro4oczęłampra(Ęjako''biulalistka,(tŹk w tychblokach,które niebyływwalone' a temz mieszkaz nami nasza \tnuczka
mam$pisanewówcz€snych papierach) To byłoich wojsko,chybatabżęz rdzi.
Agrieszka.
w admiaifiacji, która mięściła
sięwtedy nami.Ale z Rosjanamizadnychkontakw miejscuobecne]pocży' Pmcowałam tólv sĘ nie utrĄ,Tny'ało'
ieszcze z Niemcarni, bo Polakiem był . Któregoświeczorajeden z Polaków
tylko administlatol pan Mikoś' lt'brew woli naszej sąsiadki - Niemki
Pierwszym dzielnicowym był pan chciał się u niej zasiedziećna noc'
Werfiski' Póaiej biura pżeniesionona Wyjęlam więc w jej obronie pistolet
. l. Rybnicką Rozpocuęłysię pźetargi mojegomęż i pulfoilanFzez lufcik calą
\ila remonty bloków i potem ich seńę 9 strzał&v.zalotnik jak ł}'rwał'
realizacja.
to obejrzałsiędopierokolo komina'Był
jed)nie
to polski pistolet vis, jesrcre z wojny.
Na początkusąsiadamibyli
Niorncy, tylko chyba pod 4-Ę i 7-Ę za spźedanypotemten pistoletmoglimiesŻśali
autochtoni.wsfłBcy byli mili, śmyuiządzić wesgle'Lrbranabyłamw
bardfo czyści,dbającyo polządek'Nie pożyczonąsukuę, a mą? w poźryczony
Czy ktośzamieszkałna Księzu
plznominam sobiejednak nikogo,kto gamitul. Ślubu udzieliłnam ksiądz
niż ParĄst.\ło
Just]ma
drugąparę MałFn wcześniej
by mieszkałtutaj jeszrze przed wojną Kożura i chybastanowiliśmy
i
Majorc4'kowie?
palafii
po
władysław
Państwo
lakPamiętam
nawet,
Żr
wtej
wojnie
Nasi
są:siedzi
byli
na
osiedlu
ale
jednemuz ńch m{żtrz'mał dziecko do na weselu i nawet pomaga]inań w Maj orcąYkowie mają nI spółdzielczy
pŻygotowaniach.Gdy okazałosię' ż
ur /. L.'
^LUr i,,a,!.rzll
chrznr.
jedna z pan . Pionierólv bardfo prcsimy o kontakt
Nasze mieszkanie' mimo że,jak już nie maln kwiatów do ślubu,
wĘominałam,łakomybył to kąsek ze szybko forganizowaładla mnie, moż€ na adres redakcji, c4'li najlepiejo list
skż]Tki
wzgldu na komin, stałopuśez pelłne- od alajomego sobie ogrodnil(a,pięloe, lTzucony do laszej granato\łęj
pęy wejściudoAdministracji.
go powodu' Dowiedzie]iśmy
się o t)m bielusieńkiei dfugielwie paszcze.
eżAia1j.Pod ProsimyteżwszystkicĘktórzychcieliby
od sąsiadów' Rosjanie zabili w nim Nierncy s,ybko jednak 1:\,).
.
już
Niemca ojca' który Śtanąłw obronie koniec 1947I.
ich prawie nie bylo' się podzielić swoimi wĘomnieńami z
pftez nich cófti' Ślady Zośałytylko pojed}nczeosoby'
zycia w nas4m osiędlu,6Tni odlegbTni
swojejg]ł'a,łconej
jeszcze
pokoju'
pamiętanl
lub
całkiemnieda\łn}łni,o pisanie do
w logu
w miejscu dzisiejszejapteki
kul zastaliśmy
się $ploskiepf mateńałani,a wcueśniej
byłoto nas.
sąsiedzi cieszłli się, żEśmy

t ,

tlaa:,4:'r. tat'' .ta.

R€ d akcja 'Gazetys'M. KsiężeMałe,,
z prz}jermościąprzecz}'tała&podfiękorvaniew nr 2 ,'Gazety s'M, Księfe
Małe,. - tyczące zajęć spońo$}ch w
naszej srkole - SP 99 dla dzieci i
m|odzieŻ!'
Jednocześnie
chciałab}mpodfięko\ać
po.ńniazostałavTposażonaw 3 pompy
NASZE DOBRE DZIECI
Radzie osiedla Księze Małe' a g|ó\łnic
firmy Grundfoss' kióre powinny nam
panomJanowiwnękowi i Bolesła\a.owi
Tżeci numel ,'GazeĘ,,zastĄł Iozlie'
siony przez: Maćka Buiaka' Kamila zape\łnlćsplaw!ą placę przez wieie'
Linieniczow' za wspĘracę ze szkołą
pomoc szkolei wsfelĘ zyczliwość'
Kwietiiewskiego' Daniela Łupanorva' wielelat.
Adasia Omelana,Tomka Orkusza,Ga- Rórmocfeśniez modemizac]ąpompo.
Pmgnęró\łnieżpodziękować
a d.ługolewni
Społdziehia
pr4'Śą}ila
ró\łrież
do
wła sagana i grupędzieci, ściągniętą
tniąwspólp.acę i pomocrł\ł}'jaŚnianiu
z
podwó*a i boiska, Idóra zgodfiła się modemifacji sieci c.o' Ze względu na
białychplam histofii ucz€ s tnikom Il
ldlka la1'w Ęm
pobiećz gaut2rni' ale niestetynie ana.rny koszfybędfieto tr.iłJało
\łojnv'pat1om:
ZygmułtowiKobako\ii,
roku
wlmieniono
despra!\,ne
zasuwy
w
wszystkich nazwisk i nie mozemy ich
Tadeuszo\łiszrylirrskiemu.pani Zofii
\ł'ięcprośba'by kaz- sieci głównejc'o. w btldynkachpląy ul'
Tamawsklej-Kocimskiej(podajęówczeteraztu zarnieścić,
dy roaosfący' cltłopakczy dziewczs.n- Chorowskiej i Opolskiej.Wlmieniono
sne dane),panu inf. Kosiukowi, p. E
ponad
l50
zaworów
pr4'
grz€
j
nikach,
ka, upomnieli się o swoje nazwisko W
Dąbrowskiemu,p' S' Soroc4ńskiemu i
,'Gazecie''poprzez\łTzucenie
naminfol- zlikwidowano częśćzbiomikóW $T,wszvstkim Rodzicom, Babciom i
macji do granatowejskrzynki przy równawcfych'
Dziadkom, kó.zy ofiamie pomagalg
w 1997 roku zamierzam'vdokończJć pomagająszkole,
Administracji.
niesprawrrych Lączę \\Yrazy szacunl.1
DZĘKUJEMY wAM BARDZ0 zĄ \Ą'}mianępozostałych,
g]óBnej
zasuw
na
sieci c'o' w bud]mku
celmąpomoc!
Barbaru Skoripska
pży u]' Katowickicj, oraz wymiane
- D)'rek1o.SP 99
wszystkich niespm$n)'ch zaworów na
ned': Panią Dyrekor pfzępaszarnyzĄ
pionach' Po zakończ€ńu tych prac w
opÓźlienie w wv_dlukowaniu
lrstu .
rMie awarii będziemona Wyłączyćz
powinien był byÓ umieszcfony \ł'
eksploatacjitvlko uszkodzonyodcinek popżednim numeŹe ',Gazety,,.ale za
sieci, co obecnie nie zawsze jest
to dla Pani i dla wsz}6tkich,któI}'rnjeŚ
J€dną z ważuejszychrobót wykonymożliwe.
daękowane. słoneczko'
warych w 1996 r. jest modemizacja
z\'!iązl-uz \łystępującymikażdego
w
pompovli centralnegoogrze\łŹniaprzy
roku pży rozruchusieci c'o' kĘotami
uI-Tamogónldej' Pompo$niata,pamięz zapowietzenia'ariką]oryfcróq famie.
tającaczasyniemiecke;jestpo lil(widaIzamv zainstalowaćwe wszystkich
cji kotło$tliloka]nejW 1988 r' i po
ne\\ryaigiczr}lhmiejscachn, plonach i
podłączeniudo e]el'tocĘłow i drugą
gżejnikachodpowietrzącze'
modemizacjącentralne.
co do ważności
Jąn Wnęk
go ogrzewtniabud}l*ów przy ul' opol.
vskiej, Katowickiej i chożowsldej'
Do RedakcjiGazetys'M' IśięzeMa,le
od wielu lat spraŃE modemizacjipomPo przeczltaniu aĄ,kufu z Gafety nr 3
powni podnosmnabyłaprzgz naszych
pt. ',f naszegopod\l'óIka.'zlsta.lamsprospoldfielcow (p' Jan Banią p' Marian
woko\4'anado wsponmieńsprzed lat o
Szelczyk),kardabowierna$'ariapompomojej pracy spolecalej w tutejszejRawni mogłabynas srogodoświadczyć
w
dzie Osiedla w charakterzeseketarza.
obesie zlrny.
W t.osce o dobro ckiecl | finodrie,ryz
Pompy wielokrotnieremontowane,ciemojeJinicjaty\łyi ogoluczłonkówRady
knącą z trudemdotrwałydo końcasezopowstałw osiedluobecnyplac zabaw ,
nugrz€ w czego1995/1996.
wktóregootlvarciuuczesbiczyłam'całą
w roku bie'ąc}'rnuda.łosię zgomad.zić
uloczystość
ot$'arciat.ansmito\r"'ło
Polnatencel pieniądfe'zostałlvybmnyw.v.
skieRadiowprogramielokalnlm. Obiekt
konawcąL1óryfaofero\łalrealizzc]ęzĄ.
ten jednak w calościnie speŁdl swego
mieŹenia za lozsądnącenęi po oplacozadania z powodu bra,l(trfinansóW na
waniu dokumentacji plzystą)iono do
zatup odpowiedniegosprzętu spolto.
pracy.
\łego' Cieszny się Wlęc,Źe w obecnej
Roauch wstępnynowej pompowni
.zecz]wistościRada osiedla miałamonastą'ił 14 wTz€śnia'Kosft Iobót \n'l.
anośćodpowiedniow}?osa4ć i zagoniósł37 000 ż plus podatekvAT' pomFata: Ja, I|J,ęk 1996 |'
spodaro.$żć
ten plac, który stal sięwTe-

Przepompownia
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Listy do i od redakcji
skĘcania
miejsca zastrzegamysobiępńwo ewenfua]nego
Z uwagi na szczupłość
listow publiko$anych w niniejsfej rubryce' Plosimy o podpis}vanie się' Listy e
podpisanenie będąmogłybyć publikowane'bo siłąrzeczy musząbyć taktowane
iak anonimy.Na plośbęcą'telników zapelvniamypełnądyskrecję-

, czego
którzy chcieliby się w tworzenie tego
w
klubu zaangażowac,
młodfieżowego
Rada Nadzorktóryśz dni' gdy dyżjurują
cza i R'da osiedla i obgadujciesprawę'
Łamy ''GazeĘ'',jeślibędąprzydatnąteż
s4 do waszej dysppzycji' Rlko następn}m rafem koniecaniesię podpiszcie.
Ps. Tak się zasta.,a\rt1am. aż'8ooń
mijających Was stanszków lży was i
obraża'.Mofe gdy na Ęokojniepolicry.
cie tych niedobrych,nie bęizie aŻ tak
Ae..

Do Redakcji napisałap. SabinaZiębą
mięszkalka naszęj Sp&dzielni' Wspomina "potyczki"z daurniejsrymiadministlacjami osiedlaw sprawieróżnych
szcieatrakcyjnydla naszqjrr\lodziężry,z tego powodu,żeszwędamysię po uciążi1łychbraków w Jej mieszkaniu.
jej duŹrzainteresowa- osiedlui roaabiamy(czegonierobimy). zali się też na obecną administrację:
^pą,tnświadczy
\4b i frekwencja.A o to przecież cóż na to możemyporadzić,ż'erł "Rok temuw maju,w czasiemojejmiez porvodudziury
nasą,mosi€dlu niema takiegomiejsca, sięcaej nieobecności,
ohodfiłoI
posiodzieói w dachu zala'łomi pokój' Efektemtego
w ktÓrym moglibyśmy
Z powazanem
''rozernżć
jeśafszczona (jed}'ia urato\łana)pośę''.
Rom alda opałkowa
dłoga,s]rfit, d}wan, karnisz i fuanka'
Z powazanien
^7łodzież
z osiedla KsiężeMałe z\Ąlaca|ari się d$ukrotnie do spó|szanownaGazetona KsięzuMał}m
dzielni o naprawę wyrządzonych mi
nie
uźł.
do
oferty
w
spląwre
Nawiąa'ljąc
szkód. Na drugie pismo w odpowiedfi
wanychpralni pży ul' siewierskieji
gazetki
osie- dostałamp'opozycjęodszkodowania5 1
szanołna Redakcjo
namdm ĘotkaniudomoGogolińskiej,
.'s.M.
IśiężE
Małe.'
z}. Co zĄ to rno'a.a4obić? Następnie
ł}łn z paniarni'międzyinn}miz panĘ dlowej
prośbą
tozpal'rząnie
zwracźmy
się
z
o
odwołałamsię do Rady Nadzorczej'
poryysły
na
szcfepińsĘ omawiałyśmy
prosząc o wynalowanie mi podłogii
tych pomieszczeń' \łnioskuo zrobienieMŁoDZ|EŻo.
zagospodarowanie
sufitu. MiĘło paję miesięcybez echa'
WEGO klubu.
Wnioslol
że
Prośbę
mot}.\'!ujemy
t}Tn,
Jest€Śmy 15 maja napisałampono$nie do Rady
1. Klub dlamłodziężł'
przezs1arszych
naszego
osiedla Nadforczej i do dziśnie mam odpomieszkańców poniżani
2' spotkaniadlachętnych
(panowieteźmile widziani).spotkania oraz posądzanio rzęczy,ktÓrych rue wiedri."
ławekiĘ. )' ząuąd Społdzielni yJyjaśnia:snfit vł
drzewek,
raz na tydzieĄnp' we Morki od 16.00 Iobimy(niszczenie
aobiłajuż pokoju p' zięby został odnowiony
wlasne:11/pie-wiemy, żeAdminist'acja
tf? 19'00'Panlepż},rooszą
a przedmiotem
Można dużo,a,lejaknanaszeosiedleto zamało' (pomalowany$ ca,łości),
w termos.tch'
ki.kanapki,herbatę
jeś
i
zakres
odnowienia
p&ychodzi
eż
z,,Kslę^
sposób
Modzież
ró$ni
sporu
przynosić
vządzać tam pogadanki,
pod.logi'
llmłacęnie
gdzie
ma
dla
niej
zaproponowaliśny
nie
robótki, hafty, szycie. wymieniać wielkięgo,''
we
pieniędzy na naprawę
własnym
sobąpomys}y,doświadczenia.miejsca.
mię,dŹy
- co nie
(51
kosżorysu)
O
NASZ
Ź
wg
PROSIMY
zakesię
SERDECZNIE
prac.
są
Ulządzaćwystawyswoich
zostałozaakcepto$ane'lub odlDalo\łanie
panie'którepisząwiersze- mogłyby
]e KrltB ł t
czytać,sąpanie.któfe ładnieśpie\@ją oczYwIŚcIE BEz ALKoHoLU||||| fragmenfupodłogisiłamispołdzie]ni'co
Młodzież ró!łnieżnie zoŚało pl2łjęte'Poszkodo.
w ten Śposóbosiedleby o'ryło'Jedna
podłogi
dwa
listy wanażyczysobie\ł5łna,lowania
Droga
Młodaezy,
te
Redr
takstars4'chj€k
wamaŹecz:spotkania
pokoju,
czego
nie
uzasadnia
powiff'ybyćbezpapierosa' p.zysżynie podpisane'więc.wzĄsad^ę w cab.rn
i młodfieżry
Marnytezróżnegryw domu,jak szachy jako anonimowe nie powinny slę tu stopień jej uszkodzenia, a tatrż€ stan
itp. Proszęroała]łćnasząpropofłcję. znalęźć,a|e przez wzgląd,na Wasze ogólny.
młodelata, rł}'jątkowoten jeden raz sprawę tę musimy załatwić,ale pozoz po,rreżanierrl
Ah a Witek odst4ię od zasady' oba listy poluszają staje problem w innych przlpadkach
kontowersji' Gdy
unil.Jlięciapodobnych
podobnytenlat,więcodpowiadamna ńe
jest
jednocześnie,
na najnadzieję'
żE
ubezpieczone
mając
nawet
mieszkanie
Drodzy Partśwo|
fzEczoz.
Piszemyten list tylko f tegopowodu' iż są one autorstwatej samejgrupy, czyli Śkomniejszą chociaŹ kwoą'
jakiśspo- nawca zakładu ubezpieczeń osfacuje
80% siarszych osob z naszegoosiedla młodychludzi, Llorzy już w
.
ciągle nam ubliża, żlEmy (rnłodzież) sób zaczęli dfiałaćwspó]nie' Pojawcie szkodęi zostanieonaaekompenso\ł'ana
jesteśmy
tacy, a ńe inni' łJbliżją nam się, najlepiejz gotow)Ąnpomysłemna w orzeczonejwysokości.

. za.żąds'M' ''KsięzeMałe' gronradzi
oferty chęhych do pracy w charatteŹe
gospodąrfy domów' mężczyzn1ub
AGENCJAPKO
kobiety. Zgloszenia przyjmujemylv
nr 449 przyul. Chorzowskej38,
blurzeprżł,ul' Tarnogórskiej1'
w sklepie"Wszystkodla domu", . DyŹrry Rady Nadzolczej: kaŹdY
przyjmule
cz$a.rtek
od godz.16.00do 17.00prrł
ul'
Tamogónkiej
i, pok' nr 1'
wpłaty na konto PKo B.P.,
.
Dyzury
Rad]' osiedla: kazdy piątek
wypłaryczekóu?,pobieranieksiążegodz.
od
17 00 do 18.00 przy ul.
czek czekotłTch wszystko bez
Tanogórskiej1, pok'nr 1'
opłatm'jn' wo]neod opłatsąwptaq/
. Nie bądzsam'wstą) do nas'Emelyci:
azynszv za mieszkanie, światło,
dyzury w kazdą środęod godz. 10.00
telefonitp.
do 12.00przy ul' Tamogó$kiej1' pok'
Łączna k'wota wypłatdziennych z 1 r L
książeczekPKo (obiegowych) . Ifcanica dlazwierząt''pANACEUM"
\i,ynosi1000zł(10 000 000 starych c4lrna Jest od poniedziałkudo pią1tru
zł), czyli więcej niż na poczcie' w godr.od 16.30do 20.00i w sobot!
Realizacjaczeków z kont osobist]'ch od godf. 10'00do 14'00'Mieścisię z
tyłubudynkuAdministracjiprąv ul'
dziennietakźe1000zł'
Tarnogórskiejl' Tel,] 341 64 18
Zaprasz rny.
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Zdjęcia
z
KsięzaMałego
Redakcja"GaĆry" prcsi sivoich
cz-vtelnlkówo udostępnianle
zdjęc fotograficurych ze zbiorów rodzinnych,nadającychsię
dopublikacjinałanachnasfego
pisma.
Almkcyji}ebyłybyz!vłaf
i i szcza takie, na których uwie.

) | cznlonazostałaarc'hiteltura.
) scenyrodzajowe,
cąyliszeloko
-kajobraz
rozumlany
i ludzie
I
)

osiedla

l..-' '*_*-^-*Ą.*.-)
.V
. Jezeli ktoś$,ie, gdfie jeszczew blokachjeśolyginaln,vzlew lub kucheŃa
gazo$? i stare $Tposafenie ubikacji.
ba.dzo prosimy o kontak z redakcją
gMĘry- z^|e4 r'afi M sfotografowaniu
OFERTA DLA WSZYSTKICH
tegohiŚorycmego już *}posażnia,
przy
ul Sie$,jerskieji Go- o w piątek 4 pazdziemiła odbvłosię
iw kazdĄsobotę
od 10'00do 12'00' W budynkach
golńskiej są nie uzywane pmlnie Jak spotkanieZalządu Rady osiedla z
je
. Komisja społeczno-Samorządorvachcielibyśmy \\ykoi4'stać? oferty i komendantempolicji ii'raz z dzielmcopropozycje
prosimy
zgłaszać
doAdmini- \rymi oraz prfedstawicielamistraŹy
Rady Nadzorcuj spóldzielni Mieszka,'Księż
stracji
s'M.''Księfe
Małe,..
miejskiejw sprarr,ieariększeniabespieMale', infoimuje' żeod
niowej
. ZakładTapicerskina miejscu,pźyul' czensh\Emięszkancówrr osiedluKsięze
7 paazier'ika w każdy poniedziałeĘ
środę
i cz\'Vart,ek
odgodz17'00 do 19.00 Chorzowskiej36. Wykonuje naprawyi W cr2sie spotkaniaustalono.ze dyzun'
neble tapicerowanena za,mó\\,ieni€ , policji i stra4. miejskiejodb}'rvać
się
oaga.rnzuJe
aerobikdlapanlv przedszkolu
Cą,nny od poniedz'do piątku w godf, będątv każdypiątekw godz 16'00nr 57 prz) ul. Chorzowskiej.
8.00-1700. Tel.:34168 58.
I 8.00 w lokalu przr"ul. Kato$ickiej 2a
. Polska Biblioteka Numianatycara .
PlfedsiębiorstwoUsłlgowo-Hand,,Rewels''wewrocławiu'ul' Katowicka
1owe*scAT* wyko dla Państwa
DRoGADo TRfEŹwoŚcI
48/2,tel' 340 0j 04, .eąlizujezlecenia
Kśzćlkieustugi z\\,iązałle
z instalo*f.
R'o'
Księze inicjuje działania]'1órych
pisemnei telelonicznena edycje
n1em,konseĄt'acjąi naprawądomo- ce]emjest pomoc
osobommającym
encyklopedii'at]asów, wydawnictw fonów
problemz naduą1ł'a]riem
alkohotui ich
Tel.:342 8730-u1 Szpitdna2l9
rodzinom.
. Zamienię miesfkanie własnościowe,
dwupokojo\łt,43 m2. z kuchnią łazien.
T]wAGA
kąi telefonempo gencra]nynremoncie,
Ogloszenia komercyjnew tei nrbryce
.,4r7=::;, 1711
być do
na trzy-, czteropokojowe- mojże
sąpłatne'Jednalinijkatekstur ko]unmie
rcmonfu(do II piętra) Tel' 343 89 84
kosżuje3'00 z1,a opłataza kazdąnastę.Pot.zebna pani do opiek nad 4letnim . w szkolePodstawowej
fi 99 możxra pną lińjkę 2.00 zł' ogłosueniatypu:
dzieckiem i drobnych prac domo*ych ilykupićobiady(takuena$ynos)'cena "Znaleziono kotka" I'Jb "Oddcttk
sięz zupy'drugiego potrzebującem ptalkę Franię,,,
nakilka godzindziennie.Tel. 340 05 '14. obiadu'skladającego
języta
r Nauczyciela
niemieckiegodla daniai deseruwlnosi 2 t. Wsrystkich Za.rnieścirny
befpłalnie'- Zapraszam,v
do
Tel.:340 05 48 do koż}staniaz ofertyzaprasza,ny'
12-la&iszukamy.
korąvśaniaz naszejoferty'
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.Gazeta.' zosta]a'lldana za pomocą
s'M' Księż Małe.
kooldynacjai Mchalina cieśli&o\łska-Kdmatycka;rę.lŹkcja:Zofia Dillenius,
opracolrarriegrafica€: Micha.lina Cieś1i1Q$'ska-Kulmatycka.
MNL stu.lio
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d o Administracji
9 -ety,' plosimywrzucaćdo granatowejskzynki wisz4cejprzy wejściu
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