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SPALARNIA
SMIECI
Pytaniedo:
Panaprof Mariana Rutkowskiego*
- Czy plojekto1,!,na sp.rlania śmieci
przy uL PaczJłowskiejbęd4iedla nas
-wożenieh?
vutylifacja (spoŹ]'tkowanie)odpadów
stanowi.kiśw Polsceproblemdodosłej
\!agi' Najplośsfą ale \ł!alen]enajlansząmetodąjakby sięto \\Yda$ało,jest
ich Ęalanie w spec]alniedo tego celu
budowanychinstalacjach.Pamiętajmy
wszaki. ze proces spalanianie twoży
ani teżnie niszczy mate.]i,a tylko anie.
nia jej składchemiczry, Teoretyczie
w czagespalaniaw\ł]-sokiejtempelaluz^waltew odpa|zE z'ł]ięk a|Ea]Jlczr]e
głó$'nie
povrinny
plzetwa.fać
się
dach
nadwutlenekwęgla(Coz) i wodę(l{:o)
Praktykajednak odbiegaod teoni. W
400-i 6000Cspalaneodpaternperaturze
dy rozkładająsię na prostsze związki
chemiczle, l.tóIe w trakcie oclLładzania
gańw spalino.viYchw kominie i poza
nń rnogąprzegrupowywacsię,ts'orząc
pży qłn niejednokrotniebardziej nie.
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, Rada Osiedla i Redakcja

o budowę spalarni odpadów przemysłow}'ch1 szpita1nychwybudowanej na i\'łasnvmte.enie plfy ul
Paczkowskiej ubiegają się Polskie
Koleje Państivowe władze miasta

nie nylaziły jeszcze zgod\,' zaniepokojeni tą in$.estyc]ąmieszkańcy
Hub i dfielnic sąsiednich.w t}'m i
Rada osiedla''Księże,.zaprotesto-

bezpiecznezwiązki chemiczne niŹ tc,
k1óre zawierary'odpady' wiele z nich
jest rozpraszanych\\ powietar, skąd
trafiajądo wody,gleby i atmosfery.
Dok.ładn]'sk.ladchemicmy spalanych
matedałówniejestznany'poniewarŹ
nik
nie bada ładunk]odpadów'Niek1óre
substancle chemicme dostarczanedo
spalamisąw}.ątko\'olotnei zanlmtrafią do pieca' ulatniająsię do atrnosfery
w *ielu spalamiachniszcz}sięprodukĘ'
zakazane(np' śrcdkiołŹdobójcze,oleje
syntetycmei ił')' w w}niku czego po.
$stająbardzogro:łrctrucizry, m'in' dioksyny.fu.any,pary cięŹkch ńętali
IstD]ejącę
spalamieodpadó\1niebęzpieca1ych,w tym poszpitalnych'musząw
krajach Unii Europeiskiejspełniacbardzorygorystycme$aru'ki, rcgulowan€
odpowiednimldyrck$\r'ami.(...)
Analiry chemiczre tych 4,iQzków są
baldzo dlogie, a musząbyć plzep'o\\ad2aneW stosunkowokrótkich odstępach
czasu'Dlatego1eżwięluspecjalistów.podaje w wąlpliwość
utl4.rna[ie tegoieżistniejących
mu w obecnie
warunkach
'wPolsce.Z tego
ńlel1óre orga-

nizacje ekologiczlre,np. Polski Klub
Ekologiczny, wvdał!'zdecydo\\,aną
$''alkęspalamiomodpadów Urza&Enia
te - ich zdaniem- nie są najbaldżej
efekty.iłry'mekologiczniesposobem
unieszkodliwialia odpadów' Innego
zdaniajestGłó\\'IIY
Inspekolatocbrony
slodo$i ska1łPo]sce,k1ol}.twieldzi, ze
\r pP!pad]':uspalanianiękóI}ch odpa.
.
dó\ł . posfpita]nychi nrebezpiecm'vch
jest to ledyne ro4uq?anie
odpady fasypaćnasnremogą'Wydaje
sięjednak,Żezanimw Polsceosiąglięte
fostaną w'arunki podYktowaneprzez
odpoFicdnie dyrektt'$y Unii Europcjskiej,odnoszące
siędo unieszkod]iŃiania
spalarnie
odpadówniebezpiecznychpo$'ilny być lokalizowane z dala od
a g l o m e r ą c ji m i e j s k i c h , a u '
szczegóIności
odterenó\rwodonoŚnych,
ogrodów działkowych, ter€ n ów
rekreacyjnych,wYpocrvnkowych,
parków narodo$ychi1p'
zabiegacl
o to po$'inniśmy
* I'roJ: Mańa

a Rutkowskiego p|.edsta.
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Prof. MARIAN RUTKOWSKI
Wnaszym osiedluprzy u1 Katol\,ickiej mieszka od iat skomny i 4.211\\!
- pan profesol dr hab
lDdziomcz-ło\łiek
i'ż, Marian woiciech Rutkoivski' Jęst
on uaMn}łn autor}.tetan.
\Ą dziędzinie
chemicmejtecbnologiiropy naftoweji
gafu, wJchowai\cą i opiekunemuielu
pokoleń młodziężłakadcmickiej oraz
praco$nrkównauko$Ych,wspolzałoą'cielem lnstltntu Cl1emii i Technologii
Zakładu
Naft'' i węg]a,b' kięro\łnikrem
Tecbnologii
Ropy
Chanicaej
Naftowej
j cafu na Poiitecbnicewrocławskiej'
członkiemiicmyclr rad i komiletó\\
naukoi\Tch.
DziękiroŹegł]mZaintereso\łanioPIofcsora i.legotalentomd!'daktycznlrnaz
pod jcgo ki€'un63 osob'Y\ł'Ykona.ły
prace
d,\plomowe,15osób - place
kiem
dolĆolskiei 4 osobyhabilitowałysię'
Tal.Żepoza Politechnką WrocławsĘ
plowadziłplof RutkoŃski plzef $4ele
działalność
naukowo.
1at oży\Ą'ioną
dydakycmą oraz bra.łcą'rny udaal $,
pracachróin'vch rad, komitetównauko.
$y.h i organizacli
Pńcę zawodowąPan Plofesor lącą'ł
społcca1ą'
NalejŻat
zawszez aldy'vnością
m' in' doZwią.zkuHarc€ist\ła Polskiego.
Bńtniej Ponocy studenckej, ZEiąZk.u
NauczycielstwaPolskiego,PTCheń.
i wre.
NoT' SD' NSZZ .Solidamość''
nasfego
szcieKomitefuob}Ąłatelskiego
osicdlaKsięze,
w tematyce badawczej u$'zględniał
współpraaq]ek|yochronyśrodowiska'

coq'ałnad tcchnologiąoczyszczania
ściekówplzemYs}owJ'ch'
zAnjęcz:'ł
szczÓnych plodŃ|ami nafto$ymi, a takŹe
wraf f J. więckowskąopląco.i\Bł
mętodębrykieto\Ą''ania
miałówi mutówwęglo1łychoIaZrud miedfio$'\'ch.co $. kon.
sokl.oncjifi''skazatomoźliwości
mdyka1nego ograniczeniaemis.jipyłów' par i
gaów do attnosfelyofaz odzyskania
metaliz lotn)'ch4\'i@ków \rchodzących
do alnosfery (netodata zośałaopaten.
Lowanaw haju i zagranicą)'Zajd się
równieŹ Z1linimalizo$'aniem szkodli
wościoleJów przemysłow,vcb' .
Prof M. Rutko\',,skijest autorem 1ub
wspolautorcm190 pub]ikacjii relera1ów
omz 329 zdokumenlowanychpmc nie
opubliko$'anych(rapońy,plojekty.eks.
pert,vąv
i inne)'opracowaneroz$,iązania
technologicale są clrrońo e patentami
(70 pa1entówi 3 s'zor,vtęchniczne).
Za osll}gl1ięcia
nauko\łtprof ]u' Rutkolvski fostałfiyróŻriony lica1}łninagro.
dami, w tvm czterena Mhistla Nauki.
sfkolnict\ła wvzszego i Tecl$iki. Jes|
1aureatem
konkursów olr4'rna.łró\ł ef
odznaczeniapaństu'owe:KIzyżęKomalrdorski,ofic€rski i Ka$'alcrski ooP,
Z|at\ Ktzyż,Zasługi,Medal Komisji
Edukacji Narcdorvej, !<rz:Jz P artJze\cki, Krryż Naiodowcgo c4nu Zblojnego,a także15 inn}'chodnaćzń'
A oto 4'clowa dloga Prcfeson: urodził
się 25 gfudnia 1923 I' w Kielcach w
rodziDiercbotnicfe,j
' szkołępowszecbną
ukońc'ry'ł
w Kielcach w i 931 r' i rczpo.

cząłIraukęw kieleckimginrnaduD im'
Żelomskego'w lalach 1936.
stet.ana
1939 nateŹałdo Zwią^1r lIa.rcerst\\"a
Polskiego,w czasieokupacjipracował
w Hucie Ludrłikóww KielcaĄ a rrastępniew latach ] 9421 944w palo\Ą'ofoi
ni Jako ślusarz'od 1943 r b-vłżołni!.
rzemArmii Krajowej' ą od lipca 1944 I
walcz,vłw oddziałachpalt},fanckich
NsZ' w stycmiu]945r. zostałmnnyi
trafil do niewoli.Z obozujenieckicgolv
Austrii powróciłdo kaju w 1ipcu]945
r.. zamiesfkał$' Kiodzku, gćlziepraco.
wałijcdnocześnie
uczęszczałdogtmnaZjumi liceumdla pmcującyc1r.
Po uz1,.
skanu ś$ladectwado,].załości
!v ]947
I' lo4oozął studia chemicznena Uni\n'ers}'tccie
i Polilechnice$€ wlocławiu.
specja]izo$'ałsię w technologii|opy i
pa]iw płynnych'w 1952 I' uzyska}
dlplomma8iŚra in-4niera.aw 196l I'
HabilitoFałsię
obroniłpracędo].1orską'
j.
w 1966r'' t}tułplofesola1radzw)'cz2
nego otląymal w 1973 r', a plofesdt*
zwyczalnego
w 1989r.
ProfesorM' RutkoŃskijesl szczęśli$ym
mężem'ojcem i dziadkiem'z\łiąfek
małżeńskr
z Heleną Lih\Ąńczuk za$'ar1
w 1948I' Dom' w któr}m w pogodnej
atnosfeue .i\ychowałasiętójka dźeci
(Ewa, Malek i Tomasz),dodawał
Pro|esorowiuachętydo działąlności
spoleczno-zaw'odowej.
Prz}]acieiski
z
czworBiem
\Ą'nucząt
oraf spę.
konlak1
dz&niewohego czasu na ulubionej
działcespra\\.lająZePan Prolćsorczu,je
się w pelni si1i jest alqNny W pracY
zawodoweJ

Praf' M'Iłutkovski z żon.| i ż dzieć"1i' l963 f

tliecz,słąv DoleżkÓ

!

Na podstąwie k}iązki v)ydanei przlz
P oli tech j kę Wr oI lawską,'P rcJ.eso I
Marian Rl.Ltko ski Jubileusz T]Jecia
urodzin" opracowa.la Zofia Dillenius

kolędy' Taka ucŹa dla naszychmieZiu:a' Ćz:fjka - .'Nt K8lężEtl
szkańcowodbyłasiępo raz pieIwsf-vod
]Vtriena Księzu się podoba'
wsz21. lvlocławia to ofdoba'
11 Śycuia 1997 r. spotykamysię po początkó\' istnieniaosiedla.Z ogrormą
Tu naJpiękniejsłońceświeci'
raz piąty.Malyjtrbilęusz- rcminiscenc]i wduięczrością
za folganizoBanie przyTu $}'rosł}dfieci - dzi€ci,
wigilijne] dla senioró{.naszegoosiedla' jęcią przepięknądekoracjęsali, wspaInicjatorempieMszegospotkaniaświąte- niałesmakolyki,a Ęadewszystkow pod. Nasz KościółekMaty' Śliczly'
Zacny Proboszcz . synpĄ'czny.
c^ego byłaRada osiedla v/sM NI 1 - hf}mrvaniu na duchuw rea1ifacjiĘo
Biblioteka - książekzbioly
Komisja społecao-samorĄdolva pod pomysłu\Ą'spominamówcuesną DyIe' j Pzychodnia - jak kto
chory.
plzewo.hictwem pana zdżsława Bę- kc]ęPrzedszkolaNr 57, a ]talseldecziej
Rosnąnam tu 4Toplo&i
panią Elę Tosz' wśród zaploszonych
skiego' PrzewodniczącyrnR'o. wsM
i biegająpięski' kotki'
byłpan Janwnęk, a klerownikem osie- gościbyłm' in' wielebnyks. Proboszcz'
Nila tu nie jest polirł'wdzony
- k]omy cllleba mają \łTony'
dlapanAndr4j Markowski.Uloc2ystość pro{ J. Fekecz, dr T. Cebulowa, dr R.
Mnie
na
Księzu się podoba]
miałacharakel biesiadny nawiązanie studzilrska'uocf ystość
wzbogacało
tdo
i
Choć
fu
spotkasznięIoba
kontak|ów 1owalzyskich przy kawie' muzycae piękn,vmimelodiarni z daco
to
sL{e
wó.lkę pije
herbacieze slodyczami.ba$z.zeł\ o|M rłDychlat i poęzją okolicznościową
. dlugo łje'
i
o
ddwo
lamaniem się opłatkiem.Było duŹo autorŚwa Pani Ziu1y czajkovrej,k1órej
My tu z Księza - wrocta.!'iani€
radości'Dzieci - przedszkolakiśpielłaty liagmenty chcępż].toczyć:

BARBARA SAWICKA

lubimy się niestychanie'
Plotkujeny, przepraszamyl
Bo po] więkujuż się aamy
Tym co się tu natudźii
- nam spotkaniouź4dzili;
Źyczymy uśmiechu,zdrońa
- Niech Im Bozia siłydoda'

A.

Tak bawiono sięl

s|,Ćznfu 1992 t

Hla',"
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Sponsoramitegorocznego
''opłatkadla Seniorów''są
z rr1'chorzo\\'5kiej
:AptekąsHepANA'
Piekarnia'sklep odzieŻowy'sklep
spoŹ}\ł'cąv.
Z rrl.B}tomskięj:
Sldep,.sarnsmak,'.
'
kiosk Zenek"
Z ut.Opolskiej:SklepSpozf'wczy(pod
nr.
(podnr.97),
I 01),SklepSpo4\\'czy
Fota: Barbara Sawicka
Bar Uniwersalny"Kogucjk', Sklep
GrupaDDA dlaDoroslychDzieciAlko- ogólnospoąwcz},,Ba.rtosz''.
Piekarlia'
hollków'
Z ul' Tamogórskie]
: s!]ep spozł'tvczy
wypić za duzoto aa.zy m' j]ln],rni:
Z ul' Popielskiego:
społkaABco,
- zachow]'q'aćsĘ W sposób,który naru.
W imieniuseniorówi Rady osiedta
sza jakieśwa.tościi normy postępo- serdeczie dziękujemy'

*rp*męvms*$

ivarria.kry|yko\ł?neprzez oloczenie,
- spo$'odowaćdolegliwości
fi2ł'ca1epo
Rada osiedla info.muj e>ż,ena pfzęwlplclu,
- F}wołaćnegat''.\ł,!e
psychicare
łomie malca i k$,retnia odbędzie się:
stany
Uzale2rienieod a.lkoholuto chronicala, u siebieiub u imych,
postępującai potencjalńe śmieltelna - stwoi4'c zagloże ie bezpieczels-|wa
choroba' Może być jednak powstrzy- własnegolub u innych ludzi. zaniedby.
mana,jeśliosobauza]eaiona podejmle waćobowiĄzkii zadaniaosobiste,
systematycznatelapię w p]acówce - ryz}'kowaćzabuzenia zdrowia'
odwykow€j lub we wspó]nocieAnoni- LEPIEJ BYC TRZEZWYMI
mowychAlkoholikow.,,AĄ,,'
Na tablicyogloszenio\łych
oaszego Punk konsultacyjno-terapeutycury
dla
zonospisylvroclawskich osóbnającychproblema]koholowyi dla na Księżu Małym' Zailrtelesowa.
osieaUa
umieszc
Grup AĄ' . w k1órychodbywająsię ich lodzin majduje się przy ul' Tamo- nych objęciem tej posad]'prosimy
spotkaniasamopomocne
i Grup AL- górskiej 1, IIp'' w biuJach społdzie]ni' o fgłaszaniesię w wydziale oś$'iaty
ANoN' - spotkania
dlalodzń ]ubosób. czymy w kazdyFto.ek w godz.od 17.30 U.zędu Miejskiegoprz],u]' Gabrieli
z osobąuzależnl oraz do 19.30
któIe
Bó] Zapolskiej2/4,tel 343 l5 46

KONKURS

na stanowisko
Dyrektora Szkoły
Podstawowejnr 99

Moj oi"i"", stanisław prajsnel,
pl'Tyjechał
do wrocławia w 1946roku.
Był kolEalzem i praco\rałna Brochowie. W lultm 1946 r \,'!aazze swoim
kolegąp' Śliwą szukalijakiegoś1okum
w pob]iżjustacji Blochów. Pa.ę już
kolejarskich lodin osiedliłosię aa
IśięzuMał}m.splóbo$a1i i oni' wbmmie plzy ul' KalowickE 46 wisia.łnapis
,,Tu mieszkająPolaki',.
Na osadnikach
pł]'walylabędzi€' Znaleźlidwa wo'ne
mieszkaniaprzy tejulicy pod m. 38. Do
pracy chodzili na skróry, przrz ł$,' d1a
bezpi€ c zeństwa w 5, 6 osób i jeden
zawsze był uzblojony' sąsiadami byli
Niemcy, jakiśkolejarz,wyżejshrden{jedyny, który, jak się poten okazalo.
umiałnaplawiaćświatło
..rnż,pIzy bfumie stałl('ysokipłotoddzieĘącykwaterującelraKsięż wojskamdfieckie.Była
|o jędnostka zaopatzeniowa i na ich
teronle leżałyp|ze|óżalęruęczy, m'
im]mi porczbieraneczołgi.
My z mamą do]echaliśmy
z K'ośnieńskiegow pażdziemiku'Mieszkarriebyło
jasnei ciepłe'Kucbnię mieliśmywęglo'kozą'',któIa
wą a zimąoglzewa,liśnyje
czĘŚo tozgrzĄiabyła eżdo cfelwoności'bo kolejarmmwęglanie brakowało'
Raz o ńa}y włos,jak wspominająrod-Zice' zaczadfilibyśmysię, gdyby nie ma.
mą któIajakoścudolvniesĘobudziłai
dorvlokłado okna' PomoglanamteżsąśadkaNiemka, bardzo polządna.mi.ła
kobieta, któIa tacie' gdy jesfcze bił
sa,llt,i panu sliwie, czasem gotos2ła
obiady' A piecyk do dzisiąj stoi w
pl\l]1rcy.
Zina46l4'7 bylab dzo ostra.Z nuoru
pękĄ' wielkie \'Vielzbyprzed ol ami'
Szkołanr 29 przy ul' opolskej nszyła
jesienią1946r' Kiero$nildem zostal p'
szatkowski' Pierwszej ldasy ńe było,
bo nie zgromadmnowystalczającejli.
czby dzieci' ale gdyja skończyłem7 lat
w następn}mroku, byłyjuż wszystkie
klasy. Uczyłamde p' Baukowa,w]rnagającai g1oana'Groai vyda$ali mi się
wt€dy wszyscynauczycieląpali Szafranowai pan Przastek,i pani Pzaśkowa.
w miejscuobeonęgoprzęds*.ola'p|zez
ponadroŁ siośryfakome plowadfiły
sierociniec dla cbłopców Mia.łyduży
ładnyogród, który waz z cbłopcami
uprawiały' ci chłopcy wynyślili, że
moźnaod Rosjal, z ich ^obyczy 9to.
madzonychw sąsiedztwie,zabiefućŃwery' Pamiętamz tych czasów jeden,

Basia' MieĆ2,slał

EdeL i Ja",sz

?|ajsnerołie

wielki ch]zęst'bo ro$try byłybezopon'
Ulubionlm miejsemmoich zabaw byl
wlpalony blok vis-a-vis,przy ul. Katowickiej od numeru27 uzwyŹ' Lubiłen
|eŹ buszować po bunkrach z drugiej
shony moJegodomu' Począ1kowobyły
onew alakomit}m stanre,fe światleĄ'
bieuacąwoĄ sadtadatarni'Pod ścianami stąłyławki Poźiej popadływ niinę,
a we]ścia
zasypanogluzem' Bawiliśmv
się teżna obecn}rnboisku' chcielśmy
tam g'ać w piłkę,aje najpienn.musieliśmysię napracować.by fasypać dwa
olbrrlmie leje po bombach.Gruzu e
brakowalo,wrzuca]iśmy
teżco się da.ło'
łącfie z żf-Iazn:l,l].i
rłagonikadni'któIe
tarnstaly.Na goto\r),mJli boiskubla,:nki muśe1iśny
ustawiaćwielokrotde,bo

v l958 |

lotaI

sfuhnław Pnish.|

ciągle1.1oś,
komuprzeszkadzały
peńni!ź/
naszehałasyp.fy grze, namje lik$.ido\ł?ł.T'udno byłoteżzdobyćplĘ' Treno\łdiśmyostro,Drużyla naszaleple.
zento{a.ła
nawetciąą1 w lozgrywkach
s. mieście'Nazywaliśmlrsię 'Naprzód
Cią-ą'n''i,'BłyskawicaciąĄtt, . Tu, pr4
okazji' chciałb}mpozdrowićmieszkającychna Księ:fukolegów.
ostahli NiemcyzĄczęliopuszczaiKsięze
w 47 I' Pa1nię12m
w1dokkobietw chara.
kterystycmych zawojach z dziećmi i
Ęolo ludfi starsfych,ciągĘcych dobyteknadrabiniast]'chwózkach'Przedsfa.
brorwikamimuśała
ich chronićmi]icja
piechoą
na
Dworfec
szli
Nadodrze'
Było1niich żal,wzdłnżul. B}tomskiei
I Ullw]CKlel SEIIVSnCale. male OomXJ\a-

ż Dafl"!ląŚlflófu,ą'

]9,|9 r'

pięloie zadban}mi,pachnąc}miogródściujaqrniasię, gd!' ponicsiemystraty
kami.Mieszkaliwnicbniemieccykolejana skutekkadzieł. sąsiadzaleje mieŹe emer'vci'Z Ę'ch domkó\l.fosta.ły
już
szkanie lub sami jesteśmyprzycz}'ną
ł1ko nielicme od stony lrt' Gli\'\'jckiej'
taldegozdarzaia' Uą,skaliśmy
infoma.
RosjaJie wyjechali pod ko ęc 4'7 r' z
cJę od jednego z lbęzpięczycieli. ze
imi nie b/o jednak Źadnychkontaumorrvastamdatdowana ubefpieczenie
któw Dwa oddzielone$Ysokim płotem
w 1997I. od kadźe4 z włamaniem
i
światy,choćbez poczuc|.azagj{'że|ńa'
R ozpoczęliśmykomp1eksow1' rabunL1r,ognia i ifilych zdarzeń loso.
w 1948r' pP€ n ieśliśmy
plzeglądtechnicmyinstalacjigazowych wych oraz odpowiedzia]ności
sięna ul' Cho.
cFvi]ne.j
fzDŃską49, gd^erodzicemieszkajądo
w bud}'nkachspółdzie]ni'Mają go Za na przykładowąsumęubezpleczeria
w
dzsiłj ' Pan sliwa z lodzinąfeżsiępŹe.
sobąmieszkMcy uJ Chorzowskiej2-1o' \łysokości
2000 ż $Yrnaga zapłacenia
niósł w sąsiedztwo A paniętam gdy
specjalistycaE fiIma oceniłastan te. sk1adkij ednoQzo.wej22 ż'
jeszczewcześniej'b.ama obok pod nr
chnicmy plzewodów gafo\łycĄ za\vo- szczęśliwegouniknięciapodobnych
5 t byłafan iętą drz\'rizabite.bo ]coś rów, gazomierł i urządzeńgazo\łJch plzyklości olaz
wszystkie8o najletrz}1l1altam kowę' Z sąsiadamizarr'sze w mleszkalliach. Stan instalacji poza pszegow.oku 1997w fnieńnzarzĄdu
byłydobreukłady'a z pańshl€m Śliwamieszkaniami nie b[dzl zastzeż'ei' l pracowników
mi wręczro.Łilllle' Częstopozlczałosię
stwleldzone nieprawidłowości
dotyczą
Barbala a sjńską-o|nelah,
coś,zżwszena szklalki szk]antaIrĘk'
gafomre.4' t kuchęnck(\łTstępują
rie.
szklanka cŃru''' op.ócz panstwa Ś]iszcfelności)
olaz bmku dostępudo plzeRozruch ponad65Jetnie.limtata$.ó\iri pani chod}nięckiejjesteśmytu
wodów gazo[ych i zawoló\Ą' zabudo- cji cent.a]negoogrzewaniaprzyspoźył
nalstalsi stażen'Ludzie by]i weseli'
\łanychboafeĘ'
nam wielc kłopotów osad nagromasię
do
siebie.
poalać,
chcieli
się
Podżał
obowiązków
w
zakesie
dzonyw irstalacji spowodo$a.lzalkanie
napnw
\/męli
Na ul. opolskiej byłasalawidowiskowa
instalacji gazowej w mieszkaniu jest wielu odcit]ków rur i grzejników, a w
i praw]eco sobotęb}'ł!'tańc€' na które
nasĘpującyi
et.ekcieich $ryłączenie
z ogrze$mia'
rcdzicechodfi]i''Podkominem,.teżbyly- niespm\\,ny
8afomierz*fĄnięniadosta- Najwięcej kłopotówplzysporryłonam
zabaw)',fil]ny. uloczystościszko]n9,bo
wca gazu
nre ry]e pozbycie się tych osadóW.ale
- w ramachprfeglądufiima usuwańe'
!v szkole nie było ani auli, ani sali
nabianie petności co jest przycfyną
gimnastycmeJ.Puszczarroteż latem
szcze]nościinstalacji konserwu]elub niesprawności
c'o, Me]iśmywiętesprzeflllny na ślepejścianienaszegobloku'
wymleruaza\\ory
cmych na ten temat opinil' Po kołsul- uz!'tko\\łrika
Ludzie przychodzili oglądacze swoirni
mieszkaniaobcią"zają
slrr- taclach z wieloma fachowcami r zewkzeselkami.
tki niefachorvejp.zeróbki instalacji' a ną1izzapadłwerdykt' żeprzyc4trą nie.
od {iosny 47 r. Iodzice mają działkę. takŹenap&wa lub w1miana urządzeń spra$Łościinstalacjijest.jejzapcha]ie,
'r 190,którą uprawiajądo dzisiaj,
gazoirych (kucheŃa' podgżewacfwo- szczegó]niekońcowychodcinków
Minęłonan1na Księzu 50 ]at' w}'rosły
dy) Pracońn'cy fiImy oferują\\ryko. Zbraliśmysię bardfo intensy\tnie do
trzy pokolenia. Rodzice wychowali
nanretych usług'
pr-4wlacanradrcżności
instalacji' Było
czrvórk dzieci: Edka' Mieczysława' stwierdzonei nieusunięteusterki są touciąZ]iq'€ i pracocl]łonne'
Nieldórc aa.
c44i mnie. Januszai Basię' Dochowali
ofuoto$yFane w protokole.Ich $'yko- grrenf'v,nie da]ącesięprzetkać,musialo
sięszós&i $'nuków:Agnieszki.Patrycji.
nanie będfie egzek\ł.o.[ane
ptnz społ- się $Tmienić na nowe. Trzeba było
fnusi, Malgosr,KJą'sia i Piorusla' ]
dfie]nię,
\qmienić $,iększość
fzwoiówwpionach
PrzeglądhŚalacji gazo$'}'chjes|klopo- l grzejnikach' okazało się, ż łalezało
flrawnulon N{arcinka,Olenkii Moniki
Z Iodzeństwana Księzu Maryrn zostat]r\a5'
i \ł]magaudostępnienia
mieszkania znienić równieźniesplaiłlą zasuwęna
łemb'lko Ją mieszkam$. bliski sąsieomz pi\\,nicyw określoniłn
czasie,na. głó*,nejsieci ciepłowniczęjomz zaindztwie rodziców. a dalej na chożostępujeprzenłaW dcsiawie Ea.Ar'.vtaż'- sta]osbć.lvielekJa1ó$ umozliwiających
Wskiejmoja córka Małgosiaz rr.rrokiem niejszej estj ednakto, ze przeglądi usu. pżepłukanieinstaiacji.Pracy byłoba..
Marcinkiem.
r ęcieujavinionychustereksluł befpie- dzo dużo.w)płukano\a.ie]e
kiloglamów
czenstwuu4'tko.iłnikó.iYmieszkan'jak osadó\' i rdzy, ale szczęśliwie
uda.łosię
i bezpiecfefutwuwspólnemu P.zegląd i do ws4'śkichmieszkanciepłodochoc zy 1ś1oś
zamieszkatna Księżt]
będziekoĘt}nuo\Ąany
od 7 stycaia do dzi' Dobrze ogrzanęsą nawet te mieMał}m wcfeśniejniż Państwo Tekla i
mńej więcejpoło\\Tlutego Informac']e sfkania,w kórych w poprzednichlatach
StanisławPmjsnerowie?
szczegołowebędą po.jawiąćsię z $f,. b}'łozinmo
. Pionielów bajdzo prosimy o kontak
plzedzeniemna bmmach \I.ejścio.ń,a'chw roku 1997 (i następnych)nalez].
na adres redakcji, c4'ii najlepiej o list
do budyntów
dokońc4,ć $},Inianęwsąystkichfarvo.
i\'Tzuconydonaszejgmnato\\ęjsklz]]rki
Informacjedodatkowe:działtechnicziy rów Probleny, jakie mieliśmyna poprzy wejściudoAdininistracji'
spóldzie]ni,
tel 342'l 3-66
czątku tej zimy, uanysłowiłynam. co
Plosimy też o napisanie do ''Gazety',
możenas teżczekaćW przysż1n roku
i{,szystkicĄL1ór2ł,chcielibysiępodzielić
Apelujemy do nieszkańców Obecne problemy z c o. zwlaszcza w
s{omi i,.spottiierriami z ż,yciaw naspóIdzie]nio ubezpieczaniemiesfkań bud}'nkachprzy ul. Gogolińskieji siesryn osledluo1r odległymilubcałkiem Pa41.ek z zawarcia umo.$T uberpie- \łielskiejsąkłopotami.,nonna1ry'mi''.
f
meda$Ąm!'
czelu! w
wysokoDokończenie teksfu na
stt 8

e&&
Białe' bia|e
Smegokrywa zasianie
wsfędfiebiałeplamy
a w nich nic
do odgadnięcia
białebiałe
biel ńe skompromitowaną
rozlrmiesię samoprzez się
t,ojestbiałe

Swiętowanie
Gdfieśw Betlejem
do dziśrodż się co rck
tlwa wigilijna noc cudów
zwierzę1amówią '
ś\łieci
debo
matkaluli Jezrsa
skz1pi pod butanri
śnieg
chowam!ęce do keszeni

Wszystkiego najlepszego
Noc biolę za świadka
starykalendalz
sam spadłze ściany
ż,czqld

ldo chce niechbie.re
możeto Elko konfetti
stróżw}Ąniecieje rano

&&&
*Klys,ka

I1olln.e/ ńiesżka ka
i Pisże od 1993 r'
Księż" Malld
,yięcej o Poetce un'ieścin), w

''''' ':'l'

'i

.w zdrc\rf,mcięle - zdrcwl' duch'.
s1arehasło,ajakze akhra]rledzisiaj dla
mnie,dla Ciebie- dla nas.
l/ź'
Masz kłopotyzdrowotneczy inlle tloski
B ń D l lapocząTKl
.lnia codfiennego'popnw swoją kon.
]oel wzlues]enla
lll!|7
blokó*.mieszkalnychnaszejSpoldziehi dycję fizycalą uplawiając róż1egoropo dzaju ćwiczenianrchowe jak i gdae'l
w1rł.odzą
sĘ z czasów bezpośre.tnio
Rada osiedla zolga]ifo*ała dla pań ó
(ll
zakończeniuI wojny śWiatowej
listopada1918 I' ),kedy to wrccławbył godz' o€odniowo cwicfń z aęrobiku
najbardziejprzeludrionym miastem Befpłaldei blisko,bo w bud}Tl.upżedówczemychNiemiec' Miał on fłąsławę szkola,Posżamwięcna ten aerobiki |u
miasta o na.lgorsz)-ch
warunkachmie- fac4na sięprob1en Niestet!' nie wsrytempo tych ćwiczeń'
szkanionycĄ największejumiera]ności scy \ł}.trz}'mują
Proponuję
zorganifo[,anie
d]apań nmrcJ
niemowląli najczęslszychzachororva]i
na gruźlicę'Ciasnotęmieszkaniową \łyspotowalych' t.ocĘ starszj,chlub
doda1kowopogorsfyłnaplyw uchodf. z drobn}mi dolegliwościamiZdlowotców f wielkopolskl, któIa weszla \ł n)Ąni. ć\Mczćńmniej ńtensywlych $'
mmachEch samychgodzin.Jakre koskładod.odzonegopanstwapolskiego'
na nasze samopo'
gmime
W tej sltuacji władze
wroc- lz}_shie]ń,płynęłaby
czucie,
kondycję
fi4'czĘ
i ps'vchicmą
ławiapodjęly enelgicmestaraniaojego
możliwość
upńwiania
ćwiczeri
cie| \
poszerzeniepŹestTzenne.Jużw 19l9 I'
Ioą)oczę1owzloszenie na obtzeżdch Mych w grupiei pod okiominstrullorx/
miasta osiedli ma-łychmieszkań dla Miłę sąsiadki bolą was stawy, boią
praco\'mikó\\.. tTzy duże]Poposjce, mięsnie- idzcie na salęgimnastycalą.
znikną
sępo]noi GĘbisą'n, olaf d.t!amniejsfe: poćwiczcią a rózne dolegliwości
musimy
być
długo
zdrorve'
Sanra
Tamogaj i osiedleplzł uj' Semickiej'
ć\\,iczę
kilkadziesiąt
la1
i
nie
zamieJuŹ
Dotychczasowekolonie willowe, poWŚa,łe.ieszczeprzed I wo,jną(Borek. rzĄmprzestać.wiekniejestpżeszkodą
ZoJia Głuszakowa
Zalesie,Karłowicei Biskupin)dośępne
jedynie
był'Y
dla ludzi zamoźnych
Poczuwanrsię do obowiązku
Rozpisanoteżkonl(ursnagenelalnyplan jako
mieszkaniectute.jszę8o
osiedla do
rozbudow}'wrocławia.
poruszeniakriku spraw ploponu]ęzaNie rozwiąz}Nałoto jedna.kplobleInu rfądowi Spółduielnilub Radzie
osiedia.
mieszkańdia ludrrości
miaŚa i dopiero by oceniłaswoichpraco\ł,ników
po4t'.
rok 1928miał prz}nieść
lzecz.Wvisty \\'1ńe
lub nega|y'nie. ajesl ku temuokaprzełoń' kiedy to - po długiejba1alii
zja w $,./daBan€j miejscowejGazecie'
władzmiejskich z $4adfami powiatu - od ivielu już lat obserwujępracę Pani
po$,iększonoobszarw.oclawia niemal
Janiny Kotowskiej, przydfie1on}mĘ/
3's-kroftie' co stworzyłoszansębudo- rc]onom) .owlrlef 1nnymmręlscom
]ak
qv no$ych osiedli mieszkanio\łych
'
powieżon}m jej na czas uiopów czy
z.D. chorcbyifutychpracot'ników- utTą'mywane są one w wyjątko{.ejcz}stości'
klatki schodowej,
tercnu$.oko]
Z d z i a l a l n o ś cRi a d v o s i e d l a Cą'stość
'' Księże'.-Jednostki Pomocni- nasfychbloków, obcinaniez}wopłoiów,
drze$ęk. krzewfiv, jak teżplewielie i
czej Rady Miasta
okop)'wanieich ' wszystkojestwykonywaneW}.ątkowosumienrie' ośmie1am
w roku 1996Rada osiedla .,KsięŹe''
się zacĘcic zw1eżcllnikówpani Koto.
II kadencjispotkalasię 6 razy wpełwskiej do ocenyjel pracy.
nym składzie'natomiastZalząd 13
Poiuszę telaz spm\\ęnegat}wną:Ko.
Iazy. NiektóIe zebranla odbyły się
szenie tlaw obok nleda\łnoposadfow szerszymgrode. Omawianospranych, młodych drzewek - kosiarka z
wy dotyczące mieszkańcólł, m'in'
ż1łkąpodcila korę dŹewka na W'vso.
problem Lekarza Rodrinnego, spakości5-i0 cm nad fiemią. Młode
lalni śmieci'prfywróceniatlamwaju
.lrfewl(anapewnouscbnąa stalszeza,lenr 19 i wiele innych. PowołanoteŹ
wającfadancim mny bardzo10pŻPaboMłodzieżowąRadę osiedla
M.O. ru;ą' Czy ci ludzie. którzy koszątrawę,

,,8

Zhtstortt:

Listy do i od redakcji

szczaila

kc]a wv$'ożeniawolków z liśćmiz terenu nasfej spółdzie]niMieszkanio$,€])'
Z u$agi na szczupłość
miejsca zastŹegamysobie plawo ewenfua]nego
skracania Do napisa]ia tej prośbysk.łoniło
mnie
listów publiko{'anychw ninięjszcirubryce' Prosimy o podpis}V,aniesię' List]' nic przykre \łydarzenie'otóż na mojej
podpisanefuebędąmogĘ być publiko$ane, bo siłąlzeczy musząbyć tnktowane dfiałce (nr 390), us}l o$?rcj plawie
jak anodrny' Na prośbę
c4'telników zapewniamypeŁĘ dysk.ecję.
naprzcciwkopawilonuhandlon'ego
przy
pęt]i tramwajo[€j, zastałampizeźu.
conc przez siattę oglodfeniową tży
worki. których zawa.rtość
wska4\'ała
na śmiecidfialko$'€' Łatwo było się
donyślić'Ze worki te niljpierw zostaly
ni€ mogązauwałć' żelli szrzĄdIzP\łka' tramwaju,na zakupy Dlategow fosce pfzez tajęfi]|ojczego
dzialkowiczatrzu.
NasĘpnaboĘczkato elekĘc^ a tablica o Łvchowanienasfych dzieci i młodzie. conedo pojenmikanalezącegodopawifozddŁIcza pny ul, Kato1\'ickiej 38
ąvzaIfąd Rady osiedla \\'laz z komen- lonu, a nasĘpniepżelzucone na moją
obejmuje ona 3 sąsiadująceze sobą danlem policji, dzielnicowymi oraz dfiałkęprz€z pncoFników sł]ępu
klatki. w okresie Jesienno-zimo*}łn, przedstawicielamistrażymiejskĘ po. Roanowa z kielo$.nikem byłajalowa:
gdy zużycieprądu jest większe,pŹe- *,lnni podjąc fdec)'dowanedfia'ania - on bę.lzieprzerzuca.lśmiecie,
bo nie są
nz, dwaIaZ].w ttgodniuzostaje- wsfak spotkanięw/w w dn' 4 p2lźl21ef. jcgo' a poza t]łrrpłacrza po]emaik
cię|n1e
my pozbawieni e]ekt{,czności( ') nika dotyczYłozwiększe a bezpie- Ponadtob]1 uprzrjmy zaproponować
ń
mi- b)łn$yśledziła
splawcę'zoŚawiam
. Pszę' b) ZcJządfa]nlcIeso$alsie Ę czeńst\t'amiesfkancówneszegoosied]a
jednak uwai
skrcrowal
odpoMedzialnego
skwel
fostał
przemyślnie
tęn
fakt
bef
komenlarza.
zagospodaY.atłą
placoŃll]kaw c€lu sFa.$dzeniai wlmia'
rowany' szkoda \\'ysiłkui pracy tych' źAlT',
,Ę'Zaźąd działękjestzob]igowany
ny elementówtabljcy na wkłady o kórzy chcieli,by nambyłon]rłoi przyje. do rozwiąfaniatej sprawy po myśli
mnie. W tej ch*41ina naszych oczach uą'tko.$.tikówdf iałek
wyższejopomości'
A tffaz cośo rodowo.lzi€ mieszkańców jest dewasto$me doblo, o klole ktoś
Zofa Ditlenius
się dla nas posta]rał.
naŚzegoosied]a'
Myślę'źegospoMoja żona,o paIieńskim nazwisku darzawidaćpo trosce o tatie nleJsca'
wesoł}'chŚwiąt i szcfęśliwego
Nowęstanisławaczemusfka' zamieszkała
Z poważmiem go Roku 1997wsrystkimPracovmikom
plzy ul' choMowskiej 34/6juŹ dDia 1
Barbarą Tamącką-siara i zafząda\\i Spoldzie]ni KsiężreMałe
x 1947I'' ł1erdzi,
ze wtej klatcemiezyc^' miesfkankaf rr1,Kątowickej
już irni sąsiedfi' o ile
Piszęlist w sprawiedzieci|
szkali wcześniej
Anna Witek
inni mieszkańcynaszęgoosiedla mają Mieszkam przy ul. Katowickiej 37.
Apel do właścicieli
piesków|
taĘ samąniechęćdo pisaniajak mo]a Dzieci przychodfąpod mojeoknai ŹLr- szano\\.niPństwo, nauczcieswojepieprzez następne50 ca]ąw nie błotem,a nawetkamykami ski' by de Zalatwialysięna chodnikach'
żona,to z pe\łnością
lat nie ustali się,kto b'14piemszym pio- Mam matkę chorą. sparaliżowanąpo tylko na tra\\,ie,a j eślijuf kóryśnabrunieremmuzednegojuż Księza Małego $.a'lewiei chorąsiost.ę co mam robić? dził.to trfeba po swoim psie sp'zątlĘć,
Z powaraniem C4 to rodzicebuntują s.i\'oichchłopców tego\r}łnag&
hltttra. Najgorzej\łygąda
Zbigniew Świąder z u]' KalowicŁiej? Nie rczumiim cfego chodnik pTzy sklepach, oblzydliwość
\,1
oni chcą ode nnie i od chorych 1udŹi' b1eŹe.
Tak małona nasz}.rnosiedlu Chłopakimają od 8 do 1'|1a1.Powinni DrugaĘra\^,ato
plucienachodniktj1ica
rodace
się
Eimi
zaopiekołać'
jest
gdzie
pTąj
Dńa
29'
moma by z
miejsc'
ernnością
teżnasz''rndomem.Tu mieszkarny'
11' $'\,bilimi szybęw kucbni Coznich chodfimy' czy ńe jeŚt przyjemniejjak
przysiąść'
Dla1egoboli Ilmie' gdy sidfę
myślę,
zenic dobrcgo,ApeĘ ę jest czysto? wielu z nas teżzapomina
skwerekprąvkiosku $TToś[ie,
tenśliculy egdyś
''Ruchu'' v/ poblizu pętli tJamwajorvcj
.odaców
pIf}?ilnujcie
do
swoich \ir'łasnej
'
mowY,co słowoto k..' '
'
jęŚ
chłopców
Kafdego dłia
on ol..upowdl'ypfzez
zwlacM1 się do naszejGazetk! piszcie,
Michał Ferenz poucfajcie, nakladajciekary, ńbcie co
płakós., regulamieprzef nich za$ni"^już
godfinpola]mych'
od
ca{y
Milczenie
w wasfe] mocy, bo wielu miesfka,lców
na tentemat10zgodai pŹyfwolenie na
Zalządo\łinaszych działekku t,ożoci ludfie, ale giĘ w b'm chamsl\\,te
deńomlizujące fachorłanie tej stałej roaĄ'adze
dookoła.
Z powaŹaniem
,g.upypłących'wuigarnychmężczyzni Tą drogą tur' za pośIednict\łem
Anha Wtek
łan1ów
kobiet' Jeszczęparę lat temu noglam
Gazęty., zwracamsię z prośbą
do Zana łarvcez ilzieÓrri. rządudzia'lelio zakupienieworków plaspokojnieprzysiąść
Panią Romualdę Gałkową
po. stiko$'ychna śniecie(z nasfychcorc- seldecznie plzepiaszamy za my]ne
by po zrobieniufałupówodpocząć
śródkwitĘcychkrzewów'ododendronu cnych opłat).atakzeo ogłosueltc,
kiedy FYdlukowanie Jej nazwiska q' poi rzailkich drzelv' TeIaZ omijam go f się moż1apo ńe zgłosić,ked]' nla się plzedńm nr'merze gazety., wy kłe
daleka'choć tegomiejscanie sposób je Mstępniejesienią\łlstauić przed f nie$4aśclwieodczytanegoodlęcz.

Dokończenie tekśtl ze str.5

którymi radzimy sobiena bieźąm.
Za wszysfkie ucią.liwości f'rłiązaie z
olrzewaniem przepraszamy, niestety
były ńe do unil ięcla,i chcemy zape.
. zaŹąd s'M' ''KsięzeMałe''gromadzi
wnić, ze z€ s*ęj shony będ'ziemy.oblć
ofeńy chętnychdo pmcy w cha&kte.ze
Eszyśko aby ich byłojak najrr'niej'
^
gospodarzy domó\ł, mężczyznlub
Ian Wnęk Rr 449plzy ul' choŹowskiej 38, w sk1e. kobiety' zgłoszeniaprzyjmujemyw
pie ',wszyśko dlą domu,.,pżyjmuje:
biuŹeprfy ul. Tamogó$kej 1.
Apelujemy o wyobraźnięplzy wpłatyna konto PKo B.P., .\ł,},płaty
parkowarriusa,mochodórł
na chodnilal' czeków, pobieranieksiążeczekcze.
DROGADO TRZEZWOSCI
zostawiajmy wo]ny pas o szelokości kowych - wszystkobez opłat,m'in' R'o' Księze inicjuje działaniąldórych
wolneod opłatsąwplaty czynszuza celem Jest pomoc osobomma.jącym
około1 metm dla pieszych|
mi€ s zkanie.
problemz naduą1\'aniemalkoholui ich
Łąc2nakwotawx)łat dziennychf ksią- rodzinom.
zeczekPKo (obiegowych)\ł}'nosi1000
. Nie bądzsam'wstąp donas'Emer'ci:
Ź, czyli $4ęcejniżna poczcie.Realifadyzury w kafdą środęod godz' 10'00
cja czekór^',
z kont osobistychdziemie
do 12'00pŹy t'' Tamogórskiej l ' pok'
Infomujemy wszystkichzainteresoqa- takż 1000z.ł'
ml.
Miła obsługa'
oydL ż'eniedtugopowstanieosiedlowy
. Lęcznicadla^ńefĄt,'PANACEIJM'
u ap rqsf.a tEy l
Klub ModzieżosT' w związku z om
cz}11najest od poniedzialkudo pią'}'\
codziennie
od 10.00do 16.00
ogłas?anykonlQrs na najlepsząnazwę'
w godz'od 16.30do 20'00i w sobórl
i wkażdąsoboĘod 10.00do 12.00'
Na zrłTcięfcęcfeka nagroda'która.jest
od godz' 10'00do 14.00 Mieścisię z
rriespodfialką.Propozycje plosimy
tyłu budyrlku Admi stracji przy ul
składaćdo sklzynki pŹy węjściudo . KoErisJaspołecz o.samolządowa Tarnogórskiej1, Tel'| 341 64 18
Adminisffacji'Nie zĄponuijcieo napisa- Rady Nadzorczej społfuie]niMieszka- zą$aszatiy'
''KsiężeMałe''informuj€, ze od
niu swojegoadresu.Jeszczejedna ĘIa- niowej
. W Szkole Podstawowejff 99 moha
wa' Jezeli macie niepdtrzebnekfesła, 7 paźizjernlkaw kaidy poniedziałek, wykupićobiady (talgena rt1nos)'
Cerra
i czwańekodgodzl7' 00 do 19-00
stoły,fotele,szafi półki Ę', to nie środę
obiadu,składaj
sięz arpy' drugiego
ą(ćgo
organirujeaerobjkdlapar w przedszkolu
$yrzucajcieich' skontlkhrjciesięznani
daIia i deseru,\Ą'nosi 2,3Ź' wszystkich
(tel': 34l 60 76). Będą potrzebnedo nr 57 przy ul' chożostskiej'
do korzystaniaz ofeńy zapmszamy
urządzerlianaszegoklubu''
. P'B'N' ''Rewe$'',tęl' 34005 04.IozMieszkanców l]l. chotowskiej 49
prowadzameda,lprzedslawiający Jana oza
wsfelkie niedogodnościwyikłe z
PawłaII i Maks}miliaIa Kolbe, \r,ybiE przeprowadfanegoremontu pod
nr 7
na 46 Kongrcs EucharyŚtycaly przez przepraszaMarcin cieśikormki,prosząc
Mennicę Palistwowąw wa$zawie.
o jeszcze chwilę $l'rozumiałoŚci i
. ZakładTapicelski na miejscu,przyul. zyc?ącdobregoNowegoRoku'
Chormwskiej 36' wykonuje napla\ły i
meble tapicelowa,nena famówienie' ('] Druhnę Balbarę Janik i Dr\,
Cą]Iry od poniedf' do piątku w godz' An&zęja Janika (Tutkę) pozdlawiają
pamiętfjący\'!śpaniałe
obo4,!trochęjuż
8.00-17.00.Tel.:3416E 58.
aatrrolali harceźe z Ix L'o' i ZJ.zĄ
. Plzedsiębiorstwo Usługowo-Handszczęśli\ł€goNowegoRoku'
lowe *SCAT* wykona dla Państwa
UWAGA
wszelkie usługi zwiąfane z instalowaniem, konserwacją i naprawą domo- ogłoszeniakome.cyjne w tej rubryce
fonówTel:3428730'ul' szpitalna2/9. Ę płafte Jedi'alinijkatekshrw kolunnie
koszfuje3,00zŁ a opłataza każdąnastę. DYżury Rady Nadzolczej: kaŹdy pną
linijkę 2'00 zł' ogłoszeniatypu]
czwartekod godz.16.00do 17.00przy ,,Znaleziono kotka,, |ab ',oddąm
ul. Tamog&skiej l, pok. nr 1.
potrzebującem1/ptalkę Franię,,,
Bezpłatnesąteż
o Dyżury Rady osiedla: każdypiątek farnieścimy
bezpłatnie.
'seldecaności''Zapruzany
od godz. 17.00 do 18.00przy ul. sszelkie
pok'
z
Tarnogórskiej
1,
nr
l'
do
korzystania
Mszej
oferty.
Kdzihi.rz
Gtdej
Zińa ]95E
fato:

Apel Młodzieżowej
Radvosiędla''Ksieże''

I

,,Gazf,ta''zostala\łyda a za pomocą S'M' Księi]eMałe,
redŹtqja: Zofia Dillenius,
kooldylacjai MichaliDa cieś1iko.\łska.Ku1matycka;
MNL studio
oplacovżnie glaficzre: Michalina Cieś1i]<owska-Ku]matycką

ondencjędo ''Gazety''prosimywżucać do

j skzynki wiszącej przy wejściudo Administacji

