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ZEBRANIE WSZYSTKICH CZŁoNKoW SPoŁDZIELNI
Jedna z zasad MiędzynarodowęgoRuchu społecmego(zal1ualizoivanych podczas Kongrcsu w ManCheŚE|zez oka4i 100.leciaMRS we
1995)g,łosi,
żc:''spółdzieĘc
wrześniu
Ii konsądemokatycz}ymiolganizacjfu
trolowanyli przez s\łoichczłonków.
w usta,]aniu
kńrzy akt'\mie uczęsh1iczą

polityki działaniaspóldfie]nii podejmotaniu decy'zji .
Zadanieto realizujemym.in
zn'ołnjączeblanie\\'szYstkichczlonkólv
spólŁie]ni w dniu 2l czenvca (sobota)
nr 99 o godz'
1szkole Podstąwo\\ęj
1t.00. Serdecmiezapraszamywszystkich'któż} mająu$agi kryEcarc' ale

Ió$nież tych. doshzegającychpo4ty1\nes|Ionysamodżelnegodziałania.]uz
d\Ąuletnicgo.nasz.l spółduie1nii naszeJ
p.ac]' Rada Nadzolcza I ZaIząd a.zśkują pot$ierdzenia,żenie dzialająw
próai. Będzieokafja do zadaniap}tan.
zgłoszeniau\\,agi rmiosków,
Zap(^sz^rny!

Zebr anie P rzedstawicieli C złonków Spółdzielni
W dniu 28 crenvca (sobota)1v
siędzibiespółdzie]niprĄr uj Tanogórskiej l będfe obradowałnaj.\qzsz}
olgan naszcj spółdfie]ni- 37 osobo\\ę
zebranie Przedstawicieliczłonków
sM ''KsięzeMałe ' Do w]'lącaeJkolnpetencjiZPCZ nalez.vnr'in' uch\łalarue
gospo.
lderuŃóW lozwoju dfiałalności

darczej i społeczno-Samorządowej.zmianstaful .
IozpatĄ.waniespm\\,ozdaiRad'' Nad. Uch\va,b'ZebfaniaPrzedstawicjeliobozorczc}' zat\,.nefdzanle
sp.a\.ozdań wiązują wsz'vslkichczłonkó\\.spółrcca1ych i bi]ansu oraf podcjmo\łanlc dzic]ni, Prolokol z zeblaJriabędae rły.
uch\\,ał
co do F11ioskó\,v
członkówspól- ]ożonyw siedfibieĘóidzichi rajpóa1iej
dzie]ni,Rad}' Nadzorczej lub Zarządu po I4 dniachod dat)zebrania.
w tych spra*ach,udzielanicabsolutorium człoŃom Za.ządu' uchwalanie
Zarzą,:l

'.'N}łsza.
Now.łszrot,q.

Bud}'nekpo da\r'n}n żłobkuprzy ul
Bi]tomskiej'w tJłn zacismyn i ziclonlm miejscu flurtcjonujc od hzech lal
Telapeul}cznaszkoła Fi]ialna. a od
1.09'97I' będfieotFŹrtawt}m miejscu
szkołaPodstawowanr l19 d]a dzieci
dysiektycmych Dl'sloksja' cz}'li zespól
specyficz1ych trudnościw czi.taniu i
pisaniu'jęs|problemem
dzieciinteligentnych i \\'rauliq)'ch.Dyslell'kami byli
niektóIąynajwięksitego świala:Aoder.
sen.Edison.Eistein.churchill, król Norwegii olaf i jego córka' Będżemy s'.
bardzodobr.yrnto\\'arzystwię'
szkoła pźeŹ}nl?.jak $sryscY. s\.i.oje
radościi smutki' Do dziśtrudno nam
otlząsnącsię po bczp.ecedensowym Tak bavio;a Śk nd
festrnre v zóś,łyv;k,,
r"ta:
$4amaniuw ma.rcutego roku. ska]ę
miszczenia możŁabyło poró\Ą,nacdo l
N auczycieikabiologiii ctremiiSp
\( sobotę]4 czerrłcaodb)'łsię
potęzlegotaJtunu' Trzeba było pos'ielki festynz okarji dnia dzieckai dni ff 99 na Kslęzu,pani Lidia Tomasze.
ś$'ięcićNiele pracy rodziców' nauczyWrocla{ia. Imprcza zorganizowanaf wicz, otlzymałat}tułPromotoraRoku
cjeli i pieniędzYna re ont. by dzeci
roznacbcm przez Radę osiedla KM z wroc1a\\'skie8o
Proglamu szkó]
mogł)'powróció do szkob'' sfczęśli\lie
prz} $'spólllacy z przedsfko]efu 57. Promujących
Zdrowie
za podjęcie
dzia.
pomoc$ śródń.ladzosiedla,
auieź]iśm'v
zgromadziła]icmie dzieci z nasuego łańpromocji Źdro$'iaw szkolei środopani Barbary sanickiej, pani BalbaĄ,
osicdla więcej o zabawienapiszemyw Ńisl.ulokalD)Ąrr
w loku 96/97
Kla\\,czyĘ pana BolesławaLiniewicza
nas|ępnym
numorze,,GazetY''.
.
i pani plezesBarbaĄ' osinskibj-omelan,
.'
Zarząd, Spó|d,żelńpr4ponrina,
wśródludzi osiedla maleŹiśmyodda. : .''\flczasie fest1nu'lĆóry odbyłsię żę\Ą]eżdżżnie.
parkowaniesamochodó$,
nychprzyjaciół
na boisku prz) ul. Chorzowskiej-poli- na tra\1,nikacli,placacb zabaw orar \.\.
Z nadchodząc}łnlenontem budyrlQ cJanciz KomisadatuRakowiecomako- mtejscachbefpoś.ednio
pod oknani
wiąŻenrynadziejęna poprawębaz1 Wyvali i reJestro\\.a]i
ronęry' Zglosilo bud)'nków,jestfuedoziłolonc,Niezas|o.
loka]oweji na to. iŹ uda nam się skrócić s]ęokoło200 chę1nycli'z-cą konre]1- son,aniesiędo h)n onionychprzeprsólv
czas oczekiwaniaucaniórvna przyięcie danta komisa atu. naalkomisarzJerz,v spo$'oduJeskieror"anieprzez ZarzrA
do naszej szkoły' Prą'gotoFujemy się ŁaBniczak. od$'iedfiwsfł naszą spól- wlliosków do policji i straz\'niejskiEF-.
takźedo zagospodalotvania
telcnó\\' dzielnię radzi. ab)' - ar'łaszczapIzed Ńaranie właścicieli
samochodó\'v
zielon\'ch$'okó1sfkoly Mamy ambicjc w!az.|em na ullop . W 1ensam sposÓb Ró$,nocfeśniejnformujemy,że pona
b)ć szkołąpronrującązdrou,ie rv pc|
oznac4.ćslvój warloŚciowsz)_spŹęt \v drłóIzuponriędz1ul opolską a ul Kanym tego sło$ąz]aczeniu' wicŹYniy.
dotttu' SpółdzicJrria
dbająco naszedobto torvickąbędzieplzygotowaoynoiw
że nolvo powstającaszkołanI 1]9, fakupiłataki $'laśniespecjalnyflama- pa.krng
piem.suaw województ$'iewroclalv. ster.k1Óqr będzieudostępniony
mieskim' spotl(asprz]'mierzeńcówidei po. szkańcom w czasie dyzurów policji i
mocydzieciomdyslekt}cmJłn'
w imie. strazy njejskiej w kazdy piątek' w poniu ucuriów i nauczycieli.zgodniez de- mieszczeniupolicji przl ul Katowickiej
- życzQuśnieclruna coclzień 23 Będziemoźna
wizą szkoł'Y
ounako\1'ać
cośna
TeresaCholev,ińska mle,Jsculub Ń]poz-v_czyć
flamaster do
kier.Terap.Szk Fitialrcj domu.
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. trLprezcntacja uczniów fe szkol),
*$Ja przełomiemaja i czelwca
wystąpi1yniespodzicwane
chiody' nr 99 uczestrfczy-la
tv trzeciejcdycji
Niestety,Iozpoczęteokolo i 5 maja pra- turnielupolic)!ncgo "Pre$'encja.alc
ce (po tym razem ciepłejzośce])w InaczeJ, i dos1ałasię do finalu
instalacjicentalnegoogrze$aniauyklu- dzieJnico*.cgoPoprzezsport i zabawę
94!łl moźliwość
doŚalcfgnia ciepław policjanci uczą dzieci zachowań w
staĄ,.i t{d\'nkach
sl'tuaclachtudnych i niebezpiecanych
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PIESKÓW NA TEREN BoIsKA
I PLAcÓw ZABAw DLA
DZIECI

dy Nadzorczej Moim zdMiem wszyscy t
są aktywnj i po.i\'aznietrakują swoje
jest, że
zadania wlelkim szczęściem
przewodniczącYm Rady jęSt pan
Koncewicz, ekonomista n1ający
ogromnąpraktykę i doświadczenie,
znającybaldzo dobrze realia naszej Z uvagi na szczuplośćmie\sca za|tfze
gcthly sobie prawo ewentualnega sld.aspółdzielni.a pży okazji i wielu jej
cŹoŃów. Ja w organach spotdzie]ni cania ]is|óv,pub likay]aĄ)ch \.Jnini ejszeJ
fubryce' PfoŚit|1! o podpis,^,,anie się,
lestemplerwsry raz i nie znam tak
dobrzemieszkańcó$.naszegoosiedla, List! nie podpisakenie będąno4.ły4ć
nimo że futaj spędzłemdfieciństwoi publikowane' bo si,łąrzec4) musząb!ć
jak anonimy' Na prośbę
nłodość'DuŹą fasługąRady jest |rąktowane
czytelnikó\|,,
zape\!nion! pełną dypo$.olanie\łyjąlkowoodda.nych
ludż skfecję.
członków Zarządu, IĆórzy za, moim
zdaniem,skromnepieniądfe Ńykonują
t)'tanicmąpracę.
I4lielakrotnieŚpotkałamsię z opinią
żeczlnsze nąs sąwyso|cie'
- Kosfy eksploatacjimogą\łydawać
się
Kochani
dnżE'ale t|zebazanwaitlć.ze zdecydo\-'darcina CieŚlikowskiego- $'anawiQkzośćzasobów
Błagam.
z!,Vróćcie
us'agęludzifflt\\'Jrzrto s1areblok
wiceprzęw'odniczącego
Rady NadZoI- Ń}magające gru.to\Ą,nychremonlów' cając}łnresztki z talerzĄ ptzĘz okio'
czej społdzieLi MieszkaniowejKsięfe KosŹ utl4łnania mieszkań społdziel. Obrzydliwy zwyczaj,niby doka.mianie
Małe'
cfych .jeŚ teŻ z\Ą,yklewyŹszy od mie- ptaszków. a w efekcie smlód, brud i
IIlpoźednim kumerzerazma\Ni{am szkaó W bud}Tkach komunalnych w muchy pod domem'Zimą gdy śdeg.o
f panem ZbigniewemKoncewiczem, t}nni własnościowych,
któIe dopłacane ptakach tzeba pamiętać'ale latem
prze\|odnicząc!n Rdd!' Ty]esteś.jego sąz budzefumiasta,
śWiehie.
bez nasrychłaskawychrcsŹek
.20 czerwcąodbędziesię zebranie ze stołu,dająsobie radę.
zastępcą Co fobi zastępc!1?
. Zastępcazastępujeprze\\.odniczącego.przedsta]|icieligrup członkowskch'
M. Cz.
gdyte np..jeslchory.Alc p. Konoewicu Cz} to wąznewldąrzenie?
Red : Błaganiapopielamy.To nic miłego
jest fdroqT i na ${zystkich - Tak' bardzo' gdyżjeŚ to zebląnienaj- w ila*.ie, pod oknami mieć resŹki
szczęślirłie
febmniachjest obecny,wjęc ja jestem łf'ższegoorganuspóldfielni' Będąpla- psującej się ma]rchewkiz kostkami z
zwykłymczłonkie Rądy, a każdy- wdopodobnieuchwalane konieczne kurcraka.
cżonek Rady ma glos róWnorzędly.z nnlany w statucie,Iozpatrywanebędą
mcji [yksztalceniapra\,iniczegostaram sprawozdaniaRady Nadzorczej. ObeDroga Redakcjo
się być pomocnymtatn Edzię trzęba cność
na zebmniu$J'blanych przedsta- Chciałbympoprzezlamy naszej Gazeintelpretować prawo- w1'jaśńaćjego wicieli jest ich obowiązkiemwobec ty' 4{'rócić się z apelemdo kierowców,
\*dguly' ZaŹąd dysponujeobsługąpla- manda1ariuszy,czyli człoŃólv, kórzy
a szczęgóInedo posiadaczy większych
wną zatru.lnionyjeś radcap@Vny na wyblali ich2 latatenu Brakakry1Ą'nościpojazdów parkowanychna ul' Katowil /3ciafu - mec,JeŹy Dereń.ale Rada z miesfkańcówpowoduje,żenie mają ckięj pomiędzy ul' TamogóIską a ul'
mcji fuŃcji kontrolnych winna miec Ń!ły\,VuIIa decyzje slvoich plzedsta- chorzowsĘ o pozostawieniena choswoje zdanie. któIe moż byc czasem wicieli, Radv Nadzorczeji ZavĄd], bo dnil.1lmiejsca do przejściaco najrnnie.j
odmierncod stano\\'iskafarządu'
I metla.
samtz tegoreą]gnuJą'
- C4 ta.li|nkcjązabieru duzo cząsu?
' DziękuJęzą roz||}o.n,ę
Jakokierowcaz kilkunastoletrimstażm
- T.ochę . Jak kafdernuz cżoDkówRaM.C. K. zdaJęsobie sprawęz beznadziejności
prz}pominaniapżepisów kodeksudroporunno aaleźć s\\ój dalsfy ciąg' nie gowegow tyn,l.ił}padku.Pm$ęjednak
faśnaulicy' LóIą siępŹecież:,E]kopźe- fw.róciću\ł?gąj ako ojciecdzieciom,
że
,E
bi9ga'..lail.J1ątakze]''.ukryteza ul! pojazd fajmujący większą częśćcho[@ !,uno Tcut,]e.lenz pionlerów czn}Tnifasadani sfiaszliwewąwofypo- dnika bardzo utualnia prowadzenie
pisałw dwó.ek.przlpominające|dczejszśzjf,t& wózka z małymdzieckiem'Przepybudownlctwaspołecznego,
Def Ne e Wohnbau, wydanej nor} anizęliludfkie siedziby' Nowe bu- chanie się wąskim pżejściemmiędzy
ks|ąż,ce
w Lips]'.uw 1927r,: ''','zlril(ną.óżice downictwo 1ak się rozprfestrfenj, Źe samochodema ż)^vopłotem
zmusza
pomiędfyelewacją..ontowąa tylną, nade]dzieczas' kiedy tęgo staregonie rodficów do zjazdu na ulicę, albo do
zamiast cjasnych podwórek powstalą będfie dłużejmoaa a]ieśći w końcu porysowania la*ieru na Źe zapalko.
przeŚtlonne.lziedzńce,na któIe $ycho- trzebaje będżezburzyć.'
wanym samochodzie'CoIM większą
dzić będą głó$!repomieszczcniamie. cy|o*anę za Architek|uruW0.!ałia' t' 2, mam ochotęna to dnrgie.
wrocław1995,s,453
rnieszkanie
szkalne,bo tam $,1aśnie
Z'D'
Waldenar W

Pytaniedo:

,.4, Z historii:
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REILĄBILrrACJA
o
Dr Maria Marko\ł'ska'mgr E$awajfel
za\\1adanriają
szano\nychPańsl1ła.
żc
od 16' 06, 97I, pr4jmująpacjentówlv
ZespoleGabinetowLekarskich Annna'',
prf]' u]' Tamogórskiej ] ''

o ZarządS M' .,Księż'e
Ma.łę''gomadzi
oferty chętnychdo pracy w clrarakerzc
gospodarzv domów' nężczvzn lub
kobiety,Zgłosfenjaprzlmujem]' rv
biurzeprz' u] Tamogórskiei 1'

;.;;'ii1Til.',"r,"i,oniea,iałl.i.
'ffi AGENCJA PKO

r.,11'
DRoGADo TRZEŹ1VoŚcI
R'o' Księże
inicjujcdzialada.których

celem Jesl pomoc osobommającym
problemz naduzyń.aniemalkoholrri ich
rodmom Wlorki,godz.1730 do 19.30,
budynek administrac.jiSM przy ul.
Tamogóńkicj1.IIp'

pią1kiodgodz 1630 do ] 8'30
środy'
fi449przyul' chorzo$'skiej
38,\Ą'skle- . P'B
N' ,Re$'€ . s ' tel,34005 04'roz.
Proponujemypaństwu] ginrnastykę pic 'wsz}stko dla domu'',pżImuje:
plowadza medal przedstawiając},Jana
leczniczą i profilakt1'czną.zabiegi \.\,pła1y
na konto PKo B.P.' $'}płat,v
fi4'ka]ne.masażej\\,ieleinn'vclrterapii czekórv' pobieranie książeczek cze- Pa$ła II i Maks}milianaKolbe, $}'bily
na 46' Międz}:riarodowTKongrcs Eu. | n charystyczrypżez
. D } ż L l rR
} cd\ \ao'olcfeJ l'afd\' lou\ch'ssl)'slko bęl oplaIm
Memicę Państwo\rą
pic|\s4 c^!dne|m]csi](lod godz' $o|neod op|atsą $p|aĘ czvnszu/a w w.alszałie oraz następujac;
\ĄydajL,00 do |7n0przvu| fcmogoFk|ę] mieszlanie'
'
\łnictwa:]) ''wrocławskieZapiski Nu.
Łącul a kwota$f,plat dzicnnychz ksją] . pok. nr 1'
miz11at'vcanc,,,
2)''Poczetkróló\^ri ks].(obie8o\a)'ch)
Źccfek
PKo
ń).t]osi
1000
. Dyzury Rady osiedla: kafdy pią1ek
zątpolsklch Jana Matcjki', /plansze/'\-7
od godf' l7'0o do 1s'00 prźy Lr]' zł.czyli więcejrriŹna poczcie'Realifa- 'Populamaenqklopediapowsrechna.
cja cfekó\\.f konl osobistychdacnnie
Tamogórskiejl' pok' 1
Tom 1.20. Kraków 1994, /dotychczas
o Nie bądŹsam,wstlp donas'EmeĄci: |akzc 1000 Z1
ukafało się 15 tonrów w splzcdaży
Mi]a obsluga'
d ) ź u rŃy k a z d ąś r o doęd g o d z 'i 0 ' o 0
subskrypcljneji.
.:.
d o 1 2 , 0 0 p I ą ' uTl a m o g ó r s k i1e.jp o k ,
.,Zapr.szamy:
codaęnnieod 10'00do 16.00
nr 1'
opiekujeszsię
.'poko|o\nc
s
i
kafŹ sobolc
od 'L,Ul'do|2 00
. Zdm'cruę
lnieszkanie
na
cięŹkochorymczłonkiem
rodzby?
Księzuna wiQksfe'Tel : 341 60 61 po . PrzedsiębiorshvoUsługowo.HandChceszpomoc
15.00
,z'i.., ]owe *scAT* wvkona dla Państ\ł?
w opiecenadchorymi?
r,\t*,j,'
i\'sfelkie ushgi aniąfane z instalo$'aPolskie Towarzystwo
. Leczic.1dlazwierząt''PANACELM' niem. konscr\racjąi napra\\.ą
domoOpiek Paliaqrvnej
34287 30.u1 szpila1nd2l9'
czt]rnaJest od poniedialku do piątku t.otów.Tęl:
pr4
s' godz.od 16.30do 20.00i $.sobob o ZakładTapicerskinamiejscu,prz}'ul' Dolnośląskim
cęntrumonko]ogii
od godf. 10'00do 14,00.MieŚci się z chorzoŃ'skiej ]6' W]'konujenapra$'}i
orgamfule
tyłu bud}'nkuAdminlstracji przy ! ' meb]e|apicerowancna zamówienie'
BEZPłATNY KURS
Tarno8óIskiej1' Tel'| 341 64 18' Cz1rrnyod poniedz' do pią1kuw godz'
DLA WOLONTARIUSZY
Zapmsza.ny.
8 ' 0 0 . 1 70 0 T e ] '3: 4 1ó 8 5 8 '
oPIEKUNÓW CHoRYCH \9

Zgłosfeniapl4.mowanesą$. Zespole
opieki Paiiatywnej we wrocła$iu.
pl.Hirsz:fi,elda
12,tcl.6, !-lO
I

Fata: N C le,'l.,i dlu dzieĆi, cżeruiec1996

TAVACA
ogłosfenia komercvjnew te,Jrubryco
Ę płatne.Jednalinijkateksluwkolrmulc
kosztuje3.004 a opła1a
za kafdąnastępną lfułkę 2.00 ż' ogloszeniat!'pu:
,.Znaleziono kotką,, Inb ,,Oddam
potrzeb jąceml( pralkę l.ran.ę,,.
amieścim]'bezpłal.')le.
BezpłatnesąteŻ
$'szęlkie seldecz1ości'Zapraszam).
do ko'zys1a]ia z nasrejofeń]''

tei"aarqa:
;3"Tf#::'it"l'"ff
:"4ffi:",:,#-Yffff:Xf
zora
oi,r"*u'
I
Kulmaticka.
MNL studio;

l :l#::.)"ff'i.*"ff;'Y1ratina acieśllkowska
K9tesqo1de199:Ę 'Gazety,'prosimywżucaó do granatowejskrzynkirvisz4cejp rzy we1ściu
do Administrac.ji

