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Pytaniedo:
lanamgr.Zbigniewa Koncewicza

- PEewodliczącego Rady Nadzorcfej
spoldzie|niMiesfkaniowejKsiężEMałe'
- Mi|no żeod momentuoddzieleniasię
już
naszejŚpółdzielniod IYSM pł}nęb)
ponądć,|a lata' mamwrażenie,żenie
calkiemrozamiem!naszą'syfuącję
pra' .
,whąjnanso,'|ąi wszelkąinhą Dlatega
chciałabymzat1aćpanu hlka podsta'
|1jo|rych
p)tąń dotlczących RaĄ, Nad.
-aczej,hó|ej jest paż1przałodnicząvm' zacrynającocltego:
- Co tojeŚt Radą Nadzorcza?
. Rada Nadzorcząjest rcprcz€ntantem
czlon}ów społdaehi,Diała naco dzień
ijest zwierzchniąwładfązarządn spćl.
dfielni' Jest ogniwem pośrednimlącanikiem, między zebrarliempęed.
jcielani mieszkań.
stawicie]i,czy]iwłaśc
dZaIząlern'
- Po coJestRada Nadzorcza?
. Należydo niej nądfór i kontrolaprac!,
ZaftĄdn' zaNieńzĄ plany finansowe'
remonlowei kierud<idziałalności
oraz
rcilicza Zaftąd z ich \\1konania.
- skąd sięwaęłąRada Nadzolczt,? Kto
lą,wybrałi najak długo?
- Została$Tbrana 10 lutego 1995 r'
przez pżedstawicie]i członłów spółdzje1n\czy|i prrcz nas . mieszkańcó$'

cfonkowie: ZdzisławBęski, Stanisław
Mikolaj czyk;
3' Komisja społecmo-sa,morządorła:
Pżewodniczący. ZenonMorawski
cżonkowieiBolesławLinieilicz, Jalusz
Patejuk;
Jąk się z wąmi kontaktować?
- Najłat$'iej\\.kazdypierwsrycĄl,ańek
miesiącaod godz, 16 00 do 17'00,w
budyrl1l adminiŚracji przj- ul' Tamogórskiej ]. bo w1\tn cfasiępełnimytam
kolejnodyfury Do1ychczasd!'żrrowaliśmyw kazdy czwartek' ale ponieważ
frekwencjabyłabardz] ma'Ia( 1-2osoby
w miesiącu),doszliśmydoprzekonania,
Żewystarc4 laz wmiesiącu
.lKsięfa Małego'''
IGdencja jest t.zytet- - C4, pracą y,,Radziejest wlkonwana
nra, \ł.ięcjeszczejeden Iok placy plzed spolecznie czy odpłat.ni
e?
nami' Zebnnia przedstawicielicżonków . Społecmie'f t}m ię za posiędzenie
spoldzielni muszą się odb}'!łaćco naj- Rady, które odb}.q'asięw miaxępotzenrniejraz $.Ioku i nie póaIiej jak do 30 by, alc na ogol nie czĘściej
niż raf w
miesiącu.Jest pźezracfona diela' Na
- Ilu 1est cz,łonkowRąĄ) i kto w niej
rękęwypadają24 zł'.a posiedfenietrńa
z$T.kledobrychpaIęgodzil i jest to na
- Jestnas iazem d$anaścieosób:
ogol cięfka pmca, zwłąszcz,,gdy tyczy
przewodniczący- Zbignie\łKoncewicu tak powaarych spmw-jak finanse.
Ale
zas|ępca- Marcin cieślikowski
op|ócz zf,bfań kd^y z nas ocz'Y,iście
''ciągnieswojądziałkę,,bioląc
seke1aż - Barbara KJawczyk
trdaa'}w
i w trzechkomisjachplacują:
pracachkomisji' cZ)-teżopBcowując
L Komisja GospodarkiZa-sobamiMie- ma1eriały
na posiedzedaplenameRady
szkaniowlmi:
Nadzolczej, a to zabiera dużowręcej
pEewodniczący- Adam c2Tnuclro{ski czasu niż udzia.łw posiedfeniachRadr'
członkowie:Leon Miniewicz, Stanisław Nadzorcz€j i jest juz całkowiciespo'
wójcik:
łeczne'
2' Komisja Ekonomiczlo-Rewią,jna:
- Dziękujębardzo za roŹnowę
prfei\,odniczący.IfabetaKreyczi
M,C-K.

opracowałZBIGNIEW KONCEWICZ
W omawian}łrroklesle stawki u
t}1' cf}łIsfóŃ mieszkaniowychbyły
zmielriane dla stąrych zasobów 3kro1nie,a dla nowych zasobów (uI'
Gogolńska i Siewierska)4-kotnie t' j ' :
a) od dnia l.7' 96 dla staĄ,chi nonych
zasobów.kiedy to podwyższonoopłaty
za rq'lvóz śmieciz kwory 0,7,7z1 na
Iśń,oĘ
1'l5 złodosoby'Zmiam ta minimalniewpl}nęłana wzrost cfynszu.
b) Od 1.10.96,kiedyto znacmiepodwyższonoopłatyza c'o dla stalych i
no\\ychzasobów,a mianowicie:
stawkaza 1mf
ptzed
u | 'G o g o h ń s k a
!1.Siewierska

1,17
0,98

188
165

w}mienione s.tawkibyłypomniejszane
do końca 1996 rcku z Ę.t' nadpłatza
rok 1995r
stzJezasoby- 0'21 złl1m2,
uI' Gogolńska - 0,23 złlm2, '
ul' sięwierska- 0,32 ż/m2,
a qrrn sam}m mŚĄ w calościzwTóconelokatorcm.
o powYższychaiianach stawek oraz
przyczitnachich powstania$szyscy lokatoEt zostali powiadomienipiŚneń
Zarządu spółdzięl z paździe jka
1996t.
c) od 1' 1' 97 dokonanokorekryopłatza
c.o' na podstawi€ dokonanej\łsĘpnie
analizykosztówna 1996lok dlafloBych
zasobów (starenie w}magałykoiek z
uwagina minimalneróżnice):
- ul.Gogolinskaz kwoty 1,65 zllfi2
obnizonodo kwory 1,60złłn2
- ul'siewierska kwotę l.44 złlm2
po&lyższonodo kwoty 1,48 ż/m2'
d) ostatlią korektę stawek rłplowa.
dzonood 1.4.1997r.napodstaNleprzeplowadzonej przez zatząd anaIizy
faktycznię poniesionychkosztów w
całym 1996 I', k1órc skolygo\łEloo
ploponowanepod\łyfkiz tjtu.Ludosta\ł
zimnejwody i odprowadzeniaścieków,
enelgii eleldrycanej'cent.al ego ogŹe.
iĘ'
wania,ciepłejwody,w}'wozuśmieci
z
czlnszowych
W no\rych stawkach

tyt. eksploatacjiuwfględnionom'in'
podlqzki płacdla pracowników naszej
spółdżeLi,plzeciętnie10.15%!v poIó\lllaniu do ubiegłegoroku' podcfas
gdy przewidFvanainflacja na rok 1997
w}niesie ca 15%' Ponadtozwiększono
stawkęodpisuna findusz rcmontowyo
5 gI na 1m2.co da dodatko\4€ śIodkina
remontyw kwocie20 000 ż' Jak wiadomo' polżeby remonlolve są oglomnet
spowodo$ąnegłó$lriefaniedbaniemna
tym odcinl$ plzez zarząd byłojwro.
cła\\Bkięj
SpoldfielniMesfkaniolvej' Na
skulekniewłaścitęj
gospodalkiw zakrcsie finansowania .emonlów do $ysokościrz9cz'wiŚych potzeb spowodowano oglomną dep.ecjacjęzasobów
jak i infrastluldul'' namieszkaniowych.
szegoosiedla.wystarczy dla przykładu
podać,ie nakładyna iemontyR}'niosły
w ]atach1992-1994łąc^ie(w pźeliczeniuna noweceny)236 000 21,podczas gdy w 1996 foku $ydatkoBano na
ten cel 204 000 ż, a plan na 1997 I'
\\'ltlosi251 000złtj' o 15000złwięcej
niż wydalkowanow 1atach1992-1994,
czyli w ciągutrzechlat. Na podkeślenie
zasługujefakt' ze udziałw |mansowniu
tych remontów pokr}ty zosta.łz \łpływów za lokale u:ł'tkowerv 1996 r' w
kwocie 48 000 21.natomiastplanowany
na ]997 I' w}nosi 62 700 zł' a \\'płaty
na ten cel z t}t' cąnszów mieszkanio.
wych wfniosą 180 000zł.
odrtośnie
do opłatza c' o' i ciepląwodęod
1'4'97r , nalezywiasnić, k ptzy ich
uslalaniu wżęto pod uw€ę nadpłatyi
nledopłaty
z 1egotJtu.Lu
za iok l996, i tat:
l) Starezasoby
nadpłataz tJt' c'o' \\,ynosi3 138,93ż
2) Ul' Gogolińska
nadpłata
za c'o' \ł}.[osi650,34Ź.
a niedoplata
fa ciepłąwodę1879'30ż
3) Ul. Siewierska
niedopłata
zac'o' $Tnosi849,95Ź'
z|'
za ciepłąwodę983,4,7
a niedopłata
zgodnie z uchwałąRady Nadzorczej
z f'4 '91r ' różxi.ete zostanąloz]iczone
w 9 ró\łnych latach miesięcznych
pocfąwsąv
od 1'4'97r., itak:
l) Stare zasoby

- staJYkanależnaI'61 ^lń2, mn|ej
r.adpłalz0,01 złlm2 = | '66 złlm2
2) tI' Gogolińska
- c'o' sta$,kanależną1,56złlm2,mniej
ftdpłata 0,02 ńh1\2_ I'54 zf,lm2
. ciepłat.oda stawkanależna5'6,7zllm3
p]usniedopł'0'73złlm3= 6.40złlm3
3) lll. SiewieBka
- c.o. sta\4kana]eźna
1,40Źlm2plus
niedopłata
0,01ż/m2= 1'4l '/m2
- clepła$oda sta*,kanalena 5,7l zł/m3
plusniedopl'0'36z1/m3= 6,0,7zł|fi3
opłatymiesĘc2ne
fty1 czwszuzamie-.
szkanieksztaltowałysię następująco:lo-.
liczba
na drien
oŻen
wztost
osob
1. r 0. 9 6 1. 1. 9 J cen - 'ń
a) starerasoby- miesrk.o pow 48m2
3
146,49 r't1,36 1 1, 0%
5
161,59 r94,40 20.3 oń
b)uI'Gogo]fiska-mieszkopo '60mż
5

r't3,25200,66 1 5 , 8%

188,05 221.10 2 0 . 8 %

c)ul' sie\łielska- mieszk'opow.48m2
3
l 7 l - 8 1 197,85 15.2%
5
190,45 22',7,75 19.6yo
Zasadniczy 1vpł}w{a $'ysokośccz}'n.
sńw miałynastępująceopłaty:
- 1m2
l) eksploatacja
proalacJa
rmf
.-'_-FaI€
fasoEy
.
0.88
l,t8 l34,tX
ul' Gogolińskai siewieiska
0.8-ł 1'l] ] ]6 l ""

w tym funduszremontowy

sutrefasooy
0.30
0,35 16.'7%
rll' Glgolińska i siewierska
0,30 20.Ava
I 0,2s

['l w"a" 'i'nnai .;cietina t o*tę

-

l

starezasoby
6,37 9^79i 53,1%

F-t]ilA;ffit

vvgliaffiw -tmf l

starezasobv
1,26
1i4
ul' Gogolińska
1.88
1,26

ul. Siewierska
1,26

1,96

Dokończenie obok,,a

38,1%
49.2%
55.6%
str, 3

4) woda gospodalczana 1 osobę

' ul.Gogolńska
I 0,14 0,7r 401,r%
ul. Siewierska
I 0,52 0,69 32,1%

Mgr inż.ZygmuntKobak

B amna postaćnaszegoosiedla.
F-'wóFd."pl-a-jm-l
lwowski gawdfiarz i ńespokoj{y duch'
ul' Gogolńska
osiadłw mieszkaniuprzy ul' ChoźowI 1,27 6,10 ) 4e,e% skiej 53, ale nim do tego doszło,od
ul. Siewie$ka
1947 I' aniodał w ra.machnaszejspoldrielnimiejsceramievkariatrzykolnie,
i to niekoniecznie.z powodu \ł.łasnej
taful6ąi'
Za to sfudiaZnieniał1ylkoraz.PŹeniósł
opłaly z t'1' eksploatacji,\ł}.Itosfące sięz wydf' Prawa Uniwe$'tetu wloc.
1,18 złl1m2dlanowychzasobów(ni^ze ławskiegona wydz' Zoo1echniczly lv
opłatydla nowych fasobów powstały Akademii Rolniczej.
na skutęk i^zego odpisu o Ę kwoĘ w początkachlat dziewięćduiesiąrych
na lemonty nowych zasobów, co jest zaczął spis}5vaćswoje \ł'spomnienia,
oczyviste) nie lózią się aracanie od Urodfil sĘ l2 Wześnia1920 r' (w nieopłatz tego b.tułuw innych spoldfiel- dzielę,co -jak twierdfił. pŹyniosłomu
.
we Lwowie w kswEczge Z
, rcĄ natomiastsą znacaie niższeod szczęście)
Wlsokim
komunalnych
Ząmkiem
za pan blat oplsał
Ęłat rv mieszkaniach
Nalęiry nadmieńć' ze opła, zĄ ńrnną swe dziecinstwona lwowskiejHelance.
chłopiecprzeniósłsię
wodę i ściekidla starychzasobów, d1a Jakodżesięcioletni
k1órychsta\łtdod 1.4.97I. wfrosłyaz o do Bukowiny Tatrzailskiej - tarntejsze
dodatkowej
a[ta. czasy i ludzi wspomirrarv księce Pen53,77o,zostarĘpoddane
tak duż€go\łao- sjonatna Klinie Kolęjny etapŹycio1\y'
lizie w ce1uwyjaśnienia
fe sta1vki
zosl2ly n]ęBjw ptacy Lato na Kab)mie^to \r]'\,sfu'w razieświerdzenią
zawyżone,zostarie niezwłoczie doko- wózka na wschód, kosmram€ \'Vafunki
kwot' bytu i ocalenie dziękl formowanej
nanakorektai zwTotnadpłaconych
stosunłowo wysoki wfrost ępłat za w ZSRR Armii Polskiej, z którą wyjeżzimaąwodęwg licaików za 1m3wody dza do Persji (Iran).Jako altylerzyśaw
wynika: - dla ul.Gogolińskięjz t)t- D'nvidi strzelców Kajpackich walczy
niedopłatyza 1996 I' w \'vysokości.podMonte cassino. swoim pueżyciom
artykułw 'Biu]e847,50 zł,któĘ doliczono do opłal za w tej bitwie poświęca
t]'nie InfoTmac,vjn)m,,
ŚzŻłr okręg
bI', oiaz wfrostu cen o 28oń
. d]aul' siewierskięjniedopłataza ub'I' Do]nośląsk,
nr 30(34)' wrocław l 993'
Jttiosła 1 217,99 ż, ldórą doliczono Do kfaju vaaca w 1947i'' osiedla się
.
)ń opłatza b'l' onz wzrost cen o 28%
- dla starychzasobów wztasta opłataz
Ę't' l1zrostuceno 28% oftz zt:i,. do|iczefia kosdów Ą4tŁj wody na tzw.
celegospodarcze.
We wszystkichprzypadkachwzrost
opłatspowodo\łanyzostałdodatkowo numerzenaszej"Gazety" - rok 1928
przezustalenieich od 1.4.9'7t. podazas miał pzełomowe n,aczenie d|a |ozbudowy wrocławia dfięki uzyskaniu
gdy cenywodywaosly od 1.2.97r.
Bardzo dużywzroststawkina wodęgo- pfzez miaŚo 12 000 ha obszaru gmin
spodalcząna 1 osobędla ut' Gogolń- podmiejskich.
skiej, bo łż s-krotlry' rrynika z dużo Jeszczew q,1nsam}'rnroku lozpocfęlo
większegozużryciaw 1996 r' aniż:elito waoszenie osied]i zgodnie z pżygobo \\.1924I', geneprąjęto w planie'Fakryca\ezn4cieteJ towan}n wcześniej'
.
planem'
będąqm iłYpadkową
wodyw]tliosłow 1996I' 819m3' co ra]n}łn
stanowi 68 m3 miesięcntie. a zatem plac konkursowych,powstał]mF. Urzęmiesięczlykoszi tej wody\łTniesiet,88 dźe BudowlanFn do spiaw Rofszezł x 68 m3 = 128,0fł co, podzielone rzeniaMiasta.
przez l80 osób, ŚtanowiL:wotę0,71 zł Same osiedla były stawiane według
koncepcji Maxa Berga, polegąjącejna
na osobęmiesięcafe'
!

i czastenopisujew kolejwewiocłar^iu
nęjksią4czce. Moje Pół r!,ieb, bti'ko
i daleko. obejmnjące]oktesJegoplacy
zawodowe,j'Niezależnieod tego pasjonuje się amalo$ko fll1nemi zdobwla licale nagody' we knł,imajesfcfejedną
pasję. wędrówkępo świecie'
Do końca swoich plz}tomnych dnr zgodniez własnądewizą- bardfo cłnlly pomimo in$Blidztwa (odęzwałasię
kont'rda kolana r czasubit$y o Molte
cassino)' w grudniu 1996 I, opuścilrodfĘ olaz naszeosiedle - zostałpocho.
wany na cmentara Osobowickim
Zofia Dillenas

wz1oszeniukompleksóWmieszka]i),clr
w zieleni na oblzeŹachmiasta' Konty.
nua1oremtej myślibyl dr HugoAl],ho]T.
ówczesnymiejski radcabudo\łnictwa
Zaczęto \Ąórvczasbudowaćtakie osie.
dla, jak: Księże Małe (da{'nie,jKlein
Tschanscl' i Noi\1 Bis]'.upin(da.iłniej
Bischofswalde),kończonoprące na
sępolnie(da$'rfejZimpel), a w 1929 I.
zaczęto wznosic Pilczyce (dav'niej
Pilsnilz).
osiedle KsiężEMałe zostałozlokal1zowanew południowo-zachodniej
c4ści
gmily
KsiężeMałe,słabozaluda$.nej
dTlionej,z kilkoma zakładamiprze.
mysło$fmi,''czerwoną Karczmą.',
malątkiem ziemskim i koścrolemMB
wspomożeniawiemych'
Z.D

an Doktor Bolęsła*.Hadydoń
jest miesrkancemnaszego Osiedla od
bardzo da\łlla' Moha posdedzieć.ze
jestjednymz tych mieszkanców,którzy
na dobrcWośliw pejzażKsięza Malęgo
irobi wielenażeczlokahejspołecaości'
choćodmzutzeba powiedzieć,żf'n^le4
do osób niekonwencjonalnychi unitaiących jakiegokohaieklofgłosu cą'
populamości'Pan Dol1or Hadydońjest
iedn}m f tych leka-rzy.kóźy ujmują
fenomen życia' zdrc$ia i choloby w
sposóbpełny-holiŚrycaly' Jakopediatra
IecryłN nz znieżńącą]nż
dfiśmałzoŃą
Marią dzieci naszegoosiedla' obecnie
prowadziprcfi laktykęzabuizń psychosomatycalych w żłobkachprz]- u1icy
Drukarskieji ul. Ll\'owskiej.
Jedrtof najmakomilsz}'chczęścidzieła
Corpus Hippocfaticum zosIało
zatutyłowaneo po1,/ietrzu'yjodach i
okoLicach' IęŚ to księga tralĆującao
ekologic^)Ąrrw]łniarzezdrowia i dobrego samopoczucia'Widzę wó\\.czas
DoldoraHadydoniąnanasrychterenach
przemierającego swoje
wodonośnych
Zapeme spra\łdąmcje
ulubioneściezki'
Hipokatesa' Paniętam kilka z takich
marszobiegowkiedydr HadydońWrazz
''Iobili'' tzw wieĘ
prof, cieś1ikowskim
rundę' Były to alakomit€ plak1yc41e
lekcjewzlacniania potencjalu zdrowotobecńe dośćszumnie
nego określfure
jako promocjazfuo\łia'

rtret

, wiedzą,' Jedn}'mztrudniejszychaspektó\r fainlelesowań Jest\\'a]kao rplzestrzen',na pólkach z książkami' Jęstto
jeden z $azniejsfvch dylematów ]ego
małżoŃistanisłau]''l(tóIazoboviązała
slęczu$acnadz.choB'aniemwłasci\.vJch
proporcji w gabineciemężapomiędfy
ideąa matelią(ksiązkotd,
' Co robić' czegoh]e fubić?,'p'lał
\y
swot h Mectltacjach o 4ciu gaclziwym
Tadęusz Kotarbiński' Pan Boiesław
odpo\\,iedziałby
sen1encjąGoethego:
,,Nale4)podziwjaćpiękno le4oświatal
abcowaćz mądrymiludhni,, 'Dlategotęż,
Pan Doktor Hadydoń nie nalzeką że
łamiego w kościach,nie przejmujesię
polit.vkąlobi Ś$oje' W}auszanamaNzobiegi, mobilizujeProbosfcfado Ęo
sarlrego'śledzinurtującezagadnieniaw
czasie sobotnichAGAP olaz nołoś!Wybihy psycholog,GustawJung-pisze
oprocesieindF'liduac]i jako śrłiadom}łn
rozwojuuwieńczon)'nodkrycien swojęj
duchowejistoty' Pan Bo]esławu\łaia.
Żeten procestfl(ać musi do Śmierci i że
Goetheokręś]ił
to samo,ty]kotak:

PanDoktormaszcrokiezainteresowania
fllozof1cae, religiozlą\łcze, humanistvcale.Lubi polemikinale temalyi aakomrcieporuszasięporó,Tlvchsystemach
rcliglnych j filozoficzlych. Tropi d!ietantyzrni lenlst\\'ointelektualnct] ch. co
pod przykĄ'wką pla$dy uŃaźają źe

Wnikąóz fl hafu}, żavitaśĆi'
Ta viedz' żeje.]ność'iest r nielaści'
Nie naż pÓ91oh ahi fihęttzd,
Bo żecz i łeflhąitf.ieŚl dla hal fernęlfna
.' Nie ukażuje Wębża żadna teĆz ba.|dha,
Śłiadoność siebie . śliatd 1asta|ą hąn dana

Leslaw Kulmatvcki
13kwietrua199?

v.

nalny,siedzącytry'bżycia'nie{acjonalne
stesolodne emocje,niłotyodŁ1Ą\'ianie'
nian' nadu4wanieu4\4€kĘ Leczenie

Jedn!fiz ostat ichwydarzeń osiedla

byłoofuarciew dniu 22 marcabf' bi
przlut'Swiątnickej',
bliotekpafa/ialnej

,,;;i"'?!:7;"x,ł:,!,,#if"T;łi::oSTEoRoRoZm.;
j:,x?ny"T
[T:3T]i?i
oto skrót
tenat oSTEoPoRoZr.
dr med'Bolesław Hadydoń
wlkład przekazanypfzez c|ut.'ra.
c
h
ndŚ
z
ej
w
ko
l
e
ny
c
h
nu
me
r
ą
czy
n))'
ż.e
Li
rpŻy.
Gazet!Pah Doktor będziepźedstą\|i!1ł rofuieniawięzade]okołokostn},ch
po$.odumięśnio.i\ych'
niektó rc zagadnienia doo czącezdrowi a' czgpówścięgien
jącychbólc kręgosłupa.
bóle okolostat| steopoloza
JaJestchorobąplzć]njany wo\\e częsiomYfrre tozpozna\łane
mate i tkaiki kostne]i tka.r<iłącaeJ. ko dologirłoścircumatycme,Jedn}'mif
WystępujegłóWie w okresieprzekwi- gló.\łnychczynnikó\łchorcbotwórcfych
taniai u luaLziprrez dluzszyczasunieru- osteoporoąvsą w).z$'ala e . zabuŹochomionychChorobaprowadridoa e- nym metabolianiekomóIko1ł]mlvzbu.
''zespołówko- .lzoneatomywodo,tlel iichzwiązkós'
ksztalcenkęgosłupa,do
,,łamli. - rwane "rodnikami". Wyzwalaczami
rzonkołych" i do wmrozonej
wościkości''.cholobie towa|zysząZey- tyclrŻercdDików są głó\łńe: Dielacjo-

,4

się na
Dialrgo głórrnynaciskk.ładzie

plofilaktykę
i prewenc]ę
długofalorvą

Prewrncja sprorvadzasiędocodzienrtych
spacelórv, marszów i marszobiegów'
Każdydziń winiensięzacz}'naćodgilnnastl,ki bpu szwedzkiego.od wlciszania emocji metodą zen i kończyć się
med}'tacją
i modiitwą'cf'1mil(ami uzupelniającymi winno b.Yćcodzięnnc
spoąĄ\'aniedwóch tabletekwitaminyc
.orte.dwóchkapsułekwitaminyE i AD 3.
i po d$ąewitaminy81 fofte i multisalu.
mikoelemenĘ,
zawiela]ącegoślado\ł,e
!

.|:'

7 *,ąa spoldzie]nipŹ}pomina,
ze z t}tułuwpisania bud}rrkówosiedla
..KsięzeMa.łe''do lejeshuzab}'tkówwymiana okna fabudowującegologgię
po.llega uzgod]ieniu z administracją
spółdzie]ni'ząmiar \ł}Tnianyoloralub
zabudowyloggipowińen byćrygnalizowany z \ł}p|zedzenieńna piśmiew for.
mie wniosku o wydanie warunków
technicanych.
Mejski KoDserwalorZab}'tkówzatwiel.
dził .ozwiązania,I.tóre moimy siosować.Roboty.ofpoczętelub pżeprcwadzonebez uzgo.hienia podlegajązgłoszenju do naaborubudowlanegojako
samowolebudowlaneze wszystkimitego
konsekwencjami.
Prosimy o zastosowaniesię do tych
Zarząd
zasad'

\-V

]':ZzYcIA sZKoŁY

PODSTAWOWEJ NR 99
D)Tekto.sfkoły PodstawowejNr 99
informuje,żEostalniemiesiącęw Zyciu
szkołyobfitowaływ wieleważ1ychwy.
darzeń,a to l 7.I' bI. odbyłosię oficjalne
otwarcie szkolnej sali gihnastJ.carej
okraszoneWystq)ami
szkolnegofeĘofu
pod $odząp.
instrumenta]no-wokal[ego
mglAgaty Mizal omz w}'stępamiszkolnego kabaretu' Rozdano lów'ież
ucaliom dyplomy za ich osiągnięcia
sponowe.
Uroczystość
Ę zaszczycili przedstawi- '
ci€lewydfialu oświary;p' wiced}T.mgr
J. witkowski i p. D. Koziol' ksiądf
a k|iżEptzeds'tawiciele
Rady
Proboszś'z,
''Księze''w osobachp' B' Linie.liedla
lvicza i p' B' sa\łickiej'
Ksiądz Pioboszcz kopidlem \'V}pędził
Źe duchy z naszejsali'
w luqm odb}wałysięldasolvezaba\\y
kama\łałowe'
15malca br' odbyłysię szko]neeliminacjew kon|.ursietyczącymaaj omości
zasad ruchu dlogowegopŹy dużejpomocy Policji z Komisariatu Rakowiec.
PŹygoto$€]i to p. Barbarawieczo.kierr'icz i p' Darek Puchała'zadanlefi p'
Darka Puchałybyłoprzygotowanietoru
przeszkóddo jazdy lowelem' Muszę
jeźl^ rc.
Vzynaą żEr@.szĄfn1od^eż,
aa dość
owszem'
'
'
owszem'
'
'
ai
werem
dobrzeprzepisy"KodeksuDrogowego".
w ''miedzyczasie'odb!\ały się elimi.
nacje do ńelu konkulsów pźedniotorł}ch wyższegoszcfebla' w konku$ie
,'wesołemyślenie,'
Ka.rolinaPiech z kl,

IIIb zdobyla III miejsce na Krzykach.
ją p, MałgolzalaCuryło'
Przygoto\Ą'ała
Pragnęłab}mrÓunież poinformować,
że dfięki progńmo\\'i oplacowanemu
przeznaszychbelfrówpodwodząp,
mgr
Lidki Tomaszewiczf osla]iŚmywłącfe1i
w poczetszkółpromując,vchzdrowie,
A na koniec zostawiłamsmako\'vitą
informację'ze21' I gościc
u nasbędfie
p. Tadeuszosmęda w Iamach sporkan
z ,'Ciekawymiludźmi'',aby uczcić
pienłszydfięń wiosny'
SzkolnaSloyba
Bańafa o]sząńska- Skorupska

. ];,oP ŁĄTEK sENIoRÓw

słońcejuz wysoko.Dzień dłuższy'
Pośródnagich konaró\'i. drzew i zielonychchoineksłysąmydelikdneptasie
trele. Całeosiedle,nasza ''małaojczyala''odlrawiasię,ładnieje'A my pamiętarny,żenąpiąt}mspotkaniu''opłatkowym'' naszych kochanychsenioló$'
nowu byłopięknie, urocf1ście.Iado.
śnie'wiele się jednak zmieniło od
pielwszego zglomadzełia \łigi]ljnego
w 1992I' Pr}matorganizac nypŹejęła
samorządowaRada osiedla. KsięZe'od
ubiegłegoroku pod pŹewodnictwem
panaBolesła\\6Liniewicfa,który wykazałsiętalde przy organizacjipierwszego
wigilijnego spotkarlia' skład osobowy
Rady, po $'yborach w ubiegłymroku.
uległania,nie' Mamy nowego piezesa
nasfej spółdfielnimleszkaniowej,palią

5

Barbarę osńską-omelan, pozń'iłnie
reagującąna lokato$kie uĄ/skiwania
Sano.ządoi'a Rada poszęrzyłagTono
uczesttików spo1kaniaod roku 1993w
zasięguleĄ'tona,]n}mo adrcsynalezące
do osób zarrlieszkującychm'in' przy
ulicachi Rybnickiej' Księskiej, Swiątnickiej' opatowickiej,wadowickęj
Dylektor Pżedszkola Nr 57, obecnie
pani Mał8orza1awomiak . otwart}m
sercempżejęłatradycjęż\^IazzŁ \\iszyŚkimi nauczycielkamii paniami pżygotowując}'mi$spaJia'lościlr:uliname.
t}powo wiglł ę smakołyk!trud urządzenlatego nieb}nvałego'blryjęcia.,'
Trud w}.nagrodfonyuśmiecharni
z całej
duszy B'szyśkichuczeshików Pomy.
słowe.lśniącedekorac.je,podnosiły
nastróJ' Przedszkoiakiśpieńałykolędy
swoimkoclun',rnbabciomi prababciom.
Wszyscy$toro\łŹ]i'śpiewrozbranie\\rał
pży akompaniamencie
fortepianu
Atnosfera pełnarodfimiego ciepła.Za
io wszystko stokotne dzięki dla pafu
Małgosi woŹniak i całegozespołu
Przedszkola.obecnością
swojązaszc4.
goście,
nas
zaprcszeni
ci]i
m, m' ks.
Pioboszcz Jan Kurdybelski, dr Leonard
smołka-Plzew Rady Miejskiej,dyreLlorZGK HenrykFeliks,mgr Batbara
Skorupska - dyreldorka Szkoly nr 99
\4razf mgl ElżbieĘBehej' witaliśmyz
całym szacunkiemmgr. Zbigniewa
Koncewtcza - PŹewodnicfącegoRady
Nadzorczę]SM wTazz małżonkąPiotm
z$.omia.ka. byłegoPrzei\'odniczącego
Rady osiedla. Nie sposóbnie Ń}mienic
rcd. Tadeuszaosmędy,l.1órywzbogacił
nasz\łiecńr iec)tacjąwierszyAldrzej a
Waligórskego' l.1óIegobył$Ęółpraco.
lrnikiem i pizljacielem.
wielu ludzi dobrcj woli pryczyniło się
w om rol.u i na przestrzeniEch pięciu
lal aby uioczyśość
dżeleniasię opłamogłanasfgromadzić
fldem- s!'rnbolem
Na koniecpo^valamsobiezadedykować
miłejledakcji i c4telnikom czterywel.
sery z poerji Jana Kochanowskiego:
Patężh, Boże, sh4ó,Ćo ludfi światd!
W Twoi.h są /ękach naye dni i lata'
Racz nam w 'm Nawn RDLa błoqosłałić
t ?okÓj frięd?

handahi

s!fuvić

Do zobaczeniaw przysĄ'm rol..u
Batbara Sal')icka
A pelujemyo ŃTobraŹnięprzy
parkolvaliu samochodówna chodlriku'
zostawiajmy wolnY pas o szelokości
około1 metra dla piesąvchl

ffir*gra#m

clelce Rady osiedlą za uczeshictwo w

Nięcodziennępodziękowanie pogrzebienacmentarzuOsobowickim

Pari Marii Lukaszewiczowelza atntercsosanie się splawą anarłej 4 stycznia
JeŚli maszprobIemz alkoholem... bI. w sfpitalublochowskimmoJeJsąs1adki dfiałkowej,p' TercsyTurek, zamie.
Alkoholif in jest cholobą tał jak chorobą szkałejprzyul' Świąfuickiei,zalnó\vienie
jeśnp' grypa' żoltaczkaczy cul(]ryca' Na za jej duszę Mszy ś\!..i wylvięszenie
cholobę alkoholorłązapada ok' zlya|ndzi'
''bio- zawiadomieńna tab]icachosietllo$'Jch
na świecię'PodłozemjejĘ czFniki:
z pogŹebem
onz st]araniaz\Ą'iązane
logiczny' , "psjchologiczny' i "spolecziy"
- Pani Balbarze sawickiej' pżedstawikóry
ufa]eŻnilsię od
Dla cdo'vieka.
.juŹ
alkoholu nie jest isto1ne'co byłoprzyczylĘ
jego t]zaleaienia.
Najrłazni€jsąvm ploblemem w obliczu
jakiego staje'to odpowiedŹna p}1anie:co
mogę.l1aŚiebie zrobić,ab] uniloąć konse.
ktł'encjiwlasnego lzalężnienia' jak !ryI'
wao s1ęz tego zaczarowalregor szczą.
cego k!ęgu?
Niestery nik|jęszcze nie opraco\łałzabiegu opęraqjnego cry tężnie !ł}.nalażlęku
leczącego tę chorobę. Jed}.nąsfansą dla
osobyuzaleŹnionejna jęj godnc łcię jest
calkowita abstynencja połączona z
t]zeałieńem,
Ba' t]'lko jak tego dokonać?
nie uc4ni siętego samo.
Z całąpewnością
tnie licząc na 1zw' sihą wolę' Doświad.
czenia lui|zi uzależnionyclrjednoanaczrie
to pokazują.
Istniejemozliwość'abynie pić cabmi lata.
mi, nawetdo końca łcia' mi4o.właŚnego
Potlzebnado tęgojestjodnak
uzaleźnierua.
są to
pomoc inryclr ludzi' Na,jczęściej
osoby lównież ufależnionemającejui
doświadczęnia.lvlasnegotrzeźwięnia'
pomóc mogąlównież1elapouciuzależnień.
Jeś]imaŚz problem z alkoholem, chętnie
polozmawiam o tym z Tobą w każdy
międz}godz. 17'30a godz' 19,30
r'!'tolek
ry pokoju Sp-ld Mieszkadowej (IIp.)przy
u1'Tamogórskiej 1'
zapraszam lów eż.ftśzYs&ich,którzy
mają osobęrrfalężnioną1{śIódswoich
bliskich.
Jeślichoó jedna osoba nadużł.qrrw rodfinie a]koholu,cierpi na q'm całarodzi.
konsekrłoncje
na. ponoszącnajczęście]
ró.lvnie .lrasrycme jał sam piją.y: ojciec.
mąż'syn''' na&a, Źona,córka,
wiem' iż nieaniemie 1rudnojesl zrobić
ten pierwszy krok' by pokonująclęk, złość
lub .lrstydzacząćrozmawiaćo |ym' Jest to
jedjak byó moż€ niepoi.ltar4lna sfansa na
ulgę, na ratunek' na nadzicję.
czękam więc na wszyŚ1kich zalnteresoivanychw każdyvtolek (od 17'30 do
Że
19'00), informując jednocześnie,
pomocy
oferry
oraz
$Ezelkie konsullacie
są całkowiciębezpłatne'
InstnrktorT€Iapii UzaleŹnień
Anfuzej Belezolł'ski

. dfięL.uję w imieńu Zmalłe]za te odru.
cĘ selca,tak cefurewlaszej' colaf baidziej obojętnejna cudze nieszczęścia'
rz€cą$lstości.
Zortą Dillenius
Wrcclaw, 5 04. 1997 r.

P'S. Zaraz po napisaniutych słówdo.
wiedźałamsię' żeprzeddwolnadniami
pijący i chory mążanaxłejspłoląłw
mieszkaniuprzy uJ,Świątnickiej'

I(ry sty
' TĘlmąm w ryh! całhefi pokaźn!tomik poezji Pani autorslwapt. "Legi{!mą',' wydany w tym foku przez I-BiS'
Wcześniej
liczne pąni viefsze był!dtukowanew pismąchliterachchi zbiot- chwyt uwierz]telnia cały dedukcyjnĘ
knchpoetyckich.To wszystkoj est owo- ploces odbioru, każę wieŹyć w artyl.ucem praq) asta|nichtźech Iąt' c4li
,'rnuszado przyYu$ek odmiennych jeżeh j
pisąći publikowaćzaczęłapani dopiera nię zupelnieobcych,osobowości'(''')
poprzejściu
ną emeryturę?
Mino pell'lrej lĘcznej oschłości,mimo
. Tak' z początkunie składało
się,choć aviędości ję4ka i rllcisze a ekspresji,
w myślachtworfyłąmcośod dasna' \,łidsze Legjtyny nię są pozbawionę
Bylam bardfo związanaz turlJ.ac]ą4 emoqji' c^rje się je i odbiela jak bŃiet
to rrieto fuodowisko'Nie mlałamkonta- dojrzalego tnnku . z dysklęcją oraz
L1ówz ludźmipisząc]mi aŹdo momentu,bogactwęmsmaku' To efękt czasu ,już
z tyhr.(..)
gdy arajonly malarz zaprowadfiłrnie pozosta${onego
T\\órdo,'RobotniczegoSto\\arzyszenia
ców Kulfury,.' zaczęlo się od wJlafdu
Dziecko płacze
w plener do Lubnielic. Dostalam tam
r nic nowego
za wiersz II nagrodę'Myślałam,żeto
uma.rłcżo\łiek
pŹ$adek' PóŹniejtych naglód b)'ło
:notoco
się więc na udiał
ńęcej' od\łażryłam
w poważiejszych,ogó]nopolskichkonziemia drżry
kursach i teŹ się udawało'Za kad'ń
: 01cyklicare powtórk
Iazemjakieśco najmruej$Tróżnie e'
czy to końec świata
Te poeBckie tumieje, w i1órych biolę
: lekka przesada
udział' są dla mnie troclręmetodą by
no to gdziete chwlle
się sprawdzać\{/tym ś.odowisku,ale
niejeŚ
ich i .t'Vygr,!'i1Źnie
któI}m warto dodać
staleśledfenie
moim
celem'
ocz,vwiście
rvagl
. C4 cośPanj ap|sałąi a Księżu
Mąb,fi,np' ojego u/odzie?
' Nie. I \amoim noiłympomyśle
poetyMiasto z gębąpełĘ śmieci
'.Zbjorze
nic
o
pomników,
też
węszącypies
ckim
mu metkę:
za\ł.ieszę
Księżunie lna'
- Cą] ćlłu4o
psu świętego
nie da\łąc
pani futaj mieszką?
- od i963 roku. Sprolradziłamsię do
zarnykamslę
męża,który miałtutaj mieszkaniJ'
w czasiepŹeśżeni sobie
. Dziękuję 2a ],ozmovęi ha koniec
ale faraz otwtemmuszy
chciąłab]mprfytoczyćJrugnenł) z
jestemjego cfęścią
posło,ia do pani tomikll krytyka
kiedy stajena łapy
li teracki ego Mat ka Garba li :

j"-*
]:11i:
ł.1ył,1*"j]:
".':*:l
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Przeptaszarrt
zawł'amanie

Listy do i od redakcji

Z uwagi na sfczupłośó
miejsca zastrzegarnysobieplawo ewentua]nego
skmcania
listow publikowanych\'vniniejszejrubryce' Prosimy o podpis1vaniesię' Listy nie
ZdaJ2łłosięto w latachpięcdziesiątych' podpisanenie będąmogłybyć publikowane,bo siłąŹeczy musfą być traktowane
Pracowałemjuż wtedy w Rozgłośni jak anonimy' Na prcśbęcz}te]nikówzapewniany pełnądyskecję'
Polskiego Radia na Krzykach. Praca
końcąvłasię o bardzo różnychpolach
dnia i nocy' Im większe święto- t)łn
'
- ó-więcęjmboty'Tak tamjes1dodziś'Tutaj
li1liatamwajowa . piątka. końcfyia się
mijanką tuż ptzed p|zęjazdęm
Nasza Garetko,
będziew ostatec2Tlości
mniej, ale niech
kolejowym do chłodni'w naszych Ploponuję,by w gazetcebyła rubryka będąmocnei dobrzepomalowane'
blokach klalki schodowenie miały na odpowiedź cą,telników Niektóre PlośbaII' Nieldórc klatki schodowew
domofonó$.,byly pootwiemne' Dźwi listy zasługująna sfczególną u$a8ę i nas4m osiedlusązaniedbanei biudn9'
do mieszkań w większościzamykano uznanie,jak wspomnieniap. M. Praj- odpadaze ścian
t!r*, tu i ówdziewidliejeszpzena z:ńryIJJn,
plosty klucz' Były snera'Dżeci ztamb'ch lat niejednomo. ją rys' i zadrapania' Proponujęwięc,
w takim stanie' w ja]dm je zasta,liśmy głybynapisać' Pan Świądel powinien aby Zarząd sM Księi Małe Wydele.
wyręczyc swo]ą żonęi wspomni€nia
go$'a.łĘecjalnągnjpęteclmiczlą celem
otrfłmującprzydziĄ'
i te letrua.befksieżvcoBanoc do- opisać'Na pe\i,nowarto. by ńe posŹy dokonaria prfegląduB'szystkichklatek
Etem na Ciqf},n (xsęż€ ltael aotrze \1.zaponmienie'Listy człletników po- schodo\rychw blokach społdfielczych
po północy.Z jezdni skęciłem jak winay byćprzechow}'wMedla dalszych i wytlpowania najbardziej zaniedbawiodącądo domu.Nie pokoleń.
z\.i'yklena ścieżkę
nych do odmalorvaniai odnowienia.
zapala,łem
świaa. NaJesfcie W dolnu' DobŹe się stało,:żeponrszonosplawę
T.R,
po
Znalemtu kazdypodest.BioĘc
dwa' nasrychsprzątających'Niektórzy zasłutrzy stopnie,wbiegłemna drugiepiętro, gu,Jąnaualanię' alenikomuni€ pźysźo
w odpowiedzina powyżs4 list
Poręcz dopIowadziła mnie do do gowy. ze poręczetakżEna]eży.zy- chcialb}.rnw}jasnićkilka splaw
mieszkania' otwolzył€ m drzwi, śció'wystarcz} zejśćz góry na dół' a w 1996 na nasz}łnosiedluzobiono w
rv przedpokojui''' Ięce są czame' olora teżnie są m}te. t}m zakrcsiedosyćdużowiększośćłazapaliłemświatło
Moze ldośby i umył,ale zan*nięte są
malazlem się w cudzlm mieszkaniu'f
wek polamanychwymienionona nowe,
pokoju
plzena klucz' starsi mieszkańcypaniętają uzupełnionow nich
odezwa, się
ciemnego
uszkodfonedeski,
rażonygłos:kto tam.]lZgasiłemświado ze schodymy]iśmykiedyśsami, ale ze \lykonalo nowe stoliki i ławeczki(r '
i zbiegłemWpoplochuna ulicę' No tak| Ióżńe z t}m b}'wało,administlacja Katowicka 3 1-45)' pornalowanowięk(do rozwiązałaprob]emopoda1kowując
nas sfośćławek,plaskońnlce i część
Zamiaśskręcićna środko\Ęściezkę
ulzą.
nr' 37), poszedłempieMszą (Plawdo- po 10ż miesięcaie i zatudniającdozor- 'l4,, au4wuBl!,r.
podobniedo nr. Iktowicka 31). Srybko ców obiecyłano wtedymyó schodyco W t''rl rol1l w ramachposiadanychna
'liegłemdodomu.
tydzień, ale to tylko obietnica' Dziś ten cel pieniędzyroboty będąkofi}nu\'Ó dziśmam \\yrzuty sumienią ż" nie splzątającazjawi sie raf na kilka mie- owane' DIa porządkunalezy wiaśnić,
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pŹeplaszam.wybaczy mi Pani?
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. P.B.N. "ReI!e$".tel.34005 04.rczpfo\\'rdzameda,]pżedstawiającyJa]ra
PaWłaIl i Maksymiliana Kolbą \aYbĘ
na 46' MiędzFa.rodo\łyKongres Eu.
charysrycalypŻef MennicęPanśno\łą
w wa$zawie oraz następującewydaiłnict\.iB:1) .,wrocła]^]skie
Zapiski Numlznat'cale''.2),'PocfetkrólówiksląAt polskich Jana MatEk /plansze/,3)
"Populama encykiopediapo$/szechftr"
Kraków 1994- Tom 1.20 /dot}chcfas
ukazałosię 15 tomów w splzedaży
subskrypcljnej/.
. Zarząds'M. . KsiężeMałe' 8ronadzi
ofelt} chętnychdo pracy w charalĆerze
gospodarzy domów. mężczyznlub
kobiety Zgloszeniaprzyjmujemyw
biEze prz} ul' Tamogórskiej l.
. Lecmica dla4\'ierząt''PANACEIJM,
cz'llna Jest od poniedża.Ikudo piątl.u
w godz.od 16.30do 20.00i $ soboty
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Tarnogórskiej]' Tel,: 341 64 i8
Zaprasz iry.
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Zdjęcla
KsiężaMałego
Redakcja"Garety"prosiswoichc4'te]nikówo udostępnianiezdjęćfotograficztych ze zbiolów rc.lzinnych'
nadającychsię do publikacji na
łamachnaszogopisma. Atrakcy,jne
byłybyfi4aszcza lakie, na k1órych
u1viecalona fostała archi1ektura,
sca1yrcdza]o{e,cz)']isz€roko lozu.
miant kajobrar i ludzie osiedla.

AGENCJA PKO

nr 449 przy ul. Cborzo.wskiej
38-w sklepie "Wszystko dla domu", przyjmujei
$płaq' na konto PKo B.P., rwłary
czeków, pobieranieksiążeczekcfekowych - wszystkob€ z opłat'm in,
wolneod opłatsą wpłat.v.zynsĄ] za
mi€ s zkanie.
Łącanakwotaw}płatdziennychf ksiązeczekPKo (obi€gow}'ch)ił}nosi 1000
zł' c4.ii \i.ięcejniżna poczcie,Realizac]a czeków z kont osobiŃ)'ch duiennie
takze1000ż
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zapraś!amyi
codzennieod 1000 do 16.00
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' Dżęki1ejiłiadomości
i s4 bkięj
środę
i czwartekodgodz17'00do i9.00 \\,odne]
htenvęncji
rmikniętopoważ|-vchsbat
organizrJeae.obikdlapanrvprzcdsŹcolu
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do 12'00prfy ul' Tarnogórskej1.pok' przepraszalll za notoaycateniszczei,=.
sk.utkówjej pracy. ElŹbietaTimler. ul
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