LTL. TARNOGORSKA

]

52.02l wRoCŁAW

WSZYSTKIEGO DOBREGO
WNOWYM ROKU
MieszkańcomKsiężaMałegoi Cz1te1nikomGazetyĘczą:
Redakcja, Zarząd Spółdzielni i Rac'laNadzorczą
C:knko'1,s].td]' : ]

Ragnę pobformormćrr s4 stkrch
członkównasfe,jspóldzielni, i 16gfudnia 1997 I, mmęła3.letniakadencja
Przędstawicieli$l.blanych na zebraniach Grup Członko$skich 16 grudnia
1994r.
ir1formuję,Źe 10 lutego
Jednoczcśnię
1998r, kończysiękadencjaRadyNad.
mrcz.j \\b|u1el pIzęz ZebrMie PIf edśa\\'icieli10 lutego 199.ir' w z$.iązku
z t!'m zachodzi koniecność\\,'!brania
naZebraniePlzedstanoŃf'chdelega1ów
wicic]i Cz1onków' którzy następnie
wybiorąnolvąRldę Nadzorczą Zgodnie
z naszlrn statutcmparagraf 64 ust. 2

do członków S p ó ł d z i e l n i
Mieszkaniowej KsiężeMałe

"-;.",,

]9',, r ,. S:kdn.\ł
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naj\Ą'\'Zs4'm
organemspoldże1ni(paragraI ó4 usL'l statutu).Rada Nadzorcza
zaŚ spla$uj c kontrolęi nadzórnaddaała]nością
spółdzel1i (paragraf73 Śatntrl).
Do ZakresudziałalxaRad1,Nadzorcze1
n.IP,

[

(,.?PJ^]n^ę.'

plarlówgospodarczych
]) uchwa]anje
i
progranró$działa1ności
społcczno-

Przeds|a\Ą1ciele
są Ńybielad na zeblaniu Gnrp CzloŃo$.skrcll tj ' przcz ogół Samolządo$.c] '
cfłonkówspółd'zielni.
a z ko]ei Rada 2) nadzóri kontola dfialalnoŚcispóljest
Nadzorcza
$lbierana zgodnier dzielni. a przedewszystknn:bada c
paragrateu 74 ust. 2 stalutu prref okesorv-Ychsprawozdańi bilallsó\\',doZebraniePrzedslawicicli
kon!$'anieokreso\\ychocennlkonania
jest
Jak \]icmy,ZebraniePrzedsta$'icieli
Dal,,zvciąg na sh.''
' ''l'':l'

Dokańczenie ze s1r' l

INFoRMACJE Z^RZĄDU

prz€z społdzielnięjej zadańspolećm}ch
i gospodarczych,nadzóI nad pTacą
Zatulni@.
Jak zprzedstawionychinformacjj \łyrika, zadarnawładzspoldaeld. a sfcze- I
1 stycaria1998I młają1rz} $:afia zasobóW.ob]icfanąna kilka ]a1
gólnie Rady Nadforczej, sąbardfo sze. la'a od fonna]negorozpoczęciadaa'ła.l' \\,]''mnn)'
b'rków k]atekscbodowvchw
Iokie, a ich dziala]ność
ma oglomny nościsM KsięźeMałe Dżś$'ątpiąc!'ch przyaemtu) rell]ont clre\{,anych e1e_
{rpływna stanfinanso\Ą')-'.
gospodarczy w ce]olr.ość
odłączeniasięod wsMjest
n1entóws'ykończeniabudyrkó$- (scho.
i społecunySpółdzielni'Dlatego też niewiolu spółdzieLia nasza,mimo kło- dy, drzwj, bramy, oloa). remonthsta($'łaściiv'vch)
$l'bóI odpo\\dednich
osób potós'. il'u]kającvch z podziału(który lacji elektrl'cznej.remont zalanych
do władąa zł4aszczado Rady Nadzor- jesrczetrwa). doborukadry oraz povo- $''alszta1ówi innychpomieszczenspó]czej.dzia]ającęjna codzieli,jest sprą$'ą dzi . okrzepłai jcst \\. zupelnienieŹej dzioln (namzie $'J'konanopracc robez
po.lstalvo$ą,
Iomic.
pleczająccprzęd zimą: napla.niono
Wobectego^vracan sięz gorącymape- Udałosię u' tyl1 czasie zrobić rzeczv, bramy i uzupelnionoprzeszkleniaw
lem doWsz-vstkich
cżonl<órv
Spóldzie]ni: ktÓre w wsM b)'łvniewr,konalrre,
np : oknaclr pi\\nic, napras,io{o dachy
wezcięjaknajwiększyudziałWzebnniu l, Pozb}to się bud}Bl.uw Siechnicach. uszkodzonepżez holikoptery) Roboty
członków17 stycznia1998r. (sobota) k1óIyobciążalnas finaoso1vo.
te będą\łYkon'$vanew cfęścifa pieogodz. 16.00 rv Szkole Podstawofpj 2 Zainstalowano norve pompy \.v niądfcZubezpieczcniaBlalalJąceśrcdkj
Nr 99 i dokolajcieprzemyślanego
\Ąf'bo. pornpo{łLic o' pŹy ul Tamogórskie]
zamielzamy poŹyczyćZ Krajowego
nr delegalówna Zębranie Przedsta. 3 Zmodemizo$.ano
instalacJęc,o' \\'s|a- Funduszu Micszkaniowcgo za pośrell.
\Ylcie]i.k1órz}będąwas leplezentować rych zasobach(zlikwido{'anozbiorniki nict$.em banku na niezwvkle korzĄ',
przezIlajbliższe3 1ata|
na stł'chacholaz niespra\Ą,ną
instalację nych wa.unkach: kredlt na l0 lat.
Ró\łdeżproszęo zgłaszanio
naZeblaniu odpowietrzającą)
oprocentowaniestałe,20%w stosunku
Przedsta.ivicieliCzlonkó\\. sM kady4. W).11aj$oprakb'czie wszystkie1o- rcczl1,m (l). moai{.ość
umorzenial0o/o
datów do Rady Nadfolczej, pr4 cąłn kalc (nadająccsię na usługi)'Z k1óIycŁ pożyczoneJ
kwoty NaJ$ryźszy
organ
propono$'arikandydaci$dlmipisemde crynszc \v a]acmyt slopnru zas ają SpółdzieLi,1j ZebraniePrzedstau.lcieli
lvYrazic fgodęna kandydowanie'
funduszre onto\ly spóldicLri'
członków, na zebraniu w dniu 22
Wskafanejest'by do wladz spółdfieln! 5 RozpoczQtozabezpieczanie
funda- ]istopada1997r podjęt\'rni
uchsra1ami
a szczegóL1iedo Rady Nadzorczej,lve- mentÓwbud!'nkó\' (izolacjai opaska)' npoważnil Zarząd do zaciągnięcia
sz]i prfede ń.sz,vstkimludfie rnłodzl. 6' Zaawa$olvanajest \,\5|[liana
pionów kred)'tu\r'$}'sokościl mi1ionano\l'ych
posiadającyodpo$'ledniepźygoto\Ą,anie $'odno-kanalizacylnycL
zlotYchna remontybędąceskutkiem
prolesjonalne(ekonomicme,praMricze. 7' Uporządko$'ano
(częścio\lo)
tęIen po$Iodu],do ustano$,ionia
pla\łnego
budowlane)
oraz zapałdo placy spo- wokó| budyŃu adninistrac'łnego
zabezpieczeiia splaty kredytu olaz
lecznej.
8,w}'relrionto\rrano
stalanniękikanaście finansowaniajego splaty z funduszu
obecna Rada Nadzolcza jest w \Ą1ckll k]a1ekschodoŃych.Ńestc\, fosta1yonę teniontowego
Spoldzielniw latach2000Docno dojŹal!' ' na 11 cżonłów aŹ6 w plzyaem1uatiszczonepPez pos'ódź. 2007 Splatakred\.tuz odsetkaminic
plzekocą' 50%tęgofunduszurocmię
iest emerltamil
Lipcowf' 4,$io1 dostarc''ł nam nieco- Ko rp1ętwlmaqax\ch dokumen|J
Przelvofuiczący Rady Nadmlcze] sM
dziemychprzęzyć,ńynusi1,'geDel'alne'lozr ilsm1w sŃowęoĘrac1 ReglY
Kięże Małe Zbiqniew Koncewicz
porfądki''$, piqticach i akcjęremonto. na.lnejdo końca roku, m, ln' kosforys)'
i szczególowyhannonogramplanowanych robót' j oczekujemyna decyz.1ę'
standardowa działa]nośc
spóldziolni i
dodatkowoszczcgóha q.|uacjapo po\\.odzi- ogrornnepofurebyremonlolve,
a wkótce tenninowezobo$iązaniaz ty.
tułukred]'tu- $yrragaią odna-s\łszyŚklch $yjąlkorvejdysc}p]inyw regulo\,vaniu na]eżności
za zajmo\ranelokale
miesfkalne, opłaty na]e^y \\Tlosićdo
20 kafdegomiesiąca.a spóźnianie
się
jest traktowanejak kedltową1riesic r
pieniędf]'imYc]rcżoŃón spółdfielni
i jak kaŹdyked]t obciąŹ e jest odsetkami, \Ą.tyln plĄpadku usta\:{'ow}mi'
!v Wysokości35% lv skali roku'
Zebrani e 1\z edstani ci eli Członków,2] czeNca 1997 t' w Szko|e Ń 99
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Dak1ńczenieze str. 2
dzielcó$l na codzień, a szczegó]nieW
(Podstawapla$na: S1atutsM KM)' Jeś czasjei po po\\odz,przekonują
nas.ze
io bardzodrogi kredl't.
poradzimy
milno trudności
sobię z
Zebranie Plzędstawicieli Członków problemamiNie dotycryto $,szystkich.
spółdzieldń 28' 06' 1997 r podjętą wystąpila do nasgrupacułonkó\\.
SpółZarfąd do pisem- dzie]nispośródzamieszkującychbudyuch$ałąupoi\'a]Zriło
negopowiadamianiai\'spóhnieszkańcó\Ą. nekprąYul' opo1skicjskarzącsięną\Ą,Y.
klatek Schodo$Tcho adrcsachzadlużo- jątko$.ezaniedbylvanietego obielĆu.
nych mieszkańi wysokościdfuglr'Dfu- sta.fira]ąc
aldania i grożącnieplaceńen
już
$'ez$tsnia
fapłaty.
znicy
doŃali
do
za mieszkanie' Może istol,nielepiej to
Po polowie styczia br. infoimacje nt. \r'ldaćz 1amtegodys|ansu'ale dachnad
uad]uźeniaZostalĘrozpolvszecbnione, ich gło\ł'amj
Zostalpoddan,v
komplekso''v
j
po\i-\'jej
3
mieśęcy
Zaległości
będziemy !\'€mu lemonto\t'i ] 996 r ałojed!,n]'
po' w Spółdzie]niw takim Zakresie,bo tego
9gzekwowaćw Ęóie nakazo\r''Ym
stępo$aniasądowego'a \4obecosób za- $r} 1agał'RęmonlkosŹo{łtl 64 tys' zl,
]egającychz większąkwotąlozpocznie- amiesukarlcyOpolskiejzaplacili w 1996
my prcceduręmtieŹającądo Ńyklucze- t. 18 tys. rl na funduszrcmonto$T.
nia ze społdie]ni i eksmisji.Dysponu- Mogliby za to $,yremonlowac28%
jemy wyrokiemeksmisjiwobecnajbar- swojegodachuIub gromadzćte środki
dziej zadlużonejosoby, wcześliej\\y. przer3,5roku...
człoŃó\v spóldzie]ni' Plz}kładten dobrzci]ustfujcidcQspó|
kluczonejspośród
' tspóldzia.łanie
zostanie
$ykonanapo remon- dzielcfości
wieluosób
\r.smisja
jcdnostek
powodzi)
zastępczego
lokalu
potęgujesiłęekonomicaĘ
cie (po
i
ostatnia zrnianaprańa spóldrielcfego mniejszych gfup, ale teŹ przedstaNia
usuwaeló\ł,nąplzeszkodęw egzel.rt.o. |rudnedo ob|ony stano\\iskopżeżu$I
$aniu następnych$'yroków eksmisyj- caniana innychkosfów fuży.$enego
nych:fobowĘzujcgminędo dostalcfe- mieszkaniu ciepła, wody, kosztów
rcmonló$,.,adminishowaniaitd.
nia lokalu socjaklego.
W spółdaehi uiszczamyopłalęeksploZe staqq'k $!njką żEZaskakującoma- a1acyjnątm' pokrF\'am'vkosft},eksplolo ludi w Polsce korąystaz dopłatdo alacji mieszkania.a nie c4'nsz, któĄ'
czynsńw, Cżonkowiespółdfie]ninieza- z$-yklezawiera dochód d]a \Ą'laŚcicie]a
leinie od rodzajuprawa do mieszkania obiektu.
(lokatolskie cf )- \\'1asnościo$€)mogą knri spółdzielcynieprzyjmuiądo\\ładokolz}staćZ tej pomocy.Aby o|r4Tnąc - mości,Źe uŹ)tkowanie nieszkania \Ą.
spółdfielnipod]egaokeślonymfasa.
dodatek,1rzebaspełnicdwa krf1eńa]
Sięw pżepisoŃejŃysokości dom. Zasady tc opisujenasze !ve!v1)mieścic
dochodó[ obecnie:do 562 fl w gospo- nętfne pral\lo- StatutSpó1dzie1nii
do :75 Z1w
. st$ie iednoosobo\ĄVn'
V,doo,oboq- n. o.óbę.
2) lnieściósięw pŹepisowJłnmetrażu:
na 1 osobę- 35 m2
na 2 osoby- 40 m2
na 3 osoby- 45 m2
na 4 osoby- 55 m2
nasosób -65m2
na 6 osób - 70 m2'
Normy powielzchniowe mogą byc
pEekoczone nie wĘcej niżo 307o,a w
budynkachsprzed1946r. - o 509/o.
Dodatekotrz]mujesię na 6 mlesięcyi'
jak \Ą4emy,są t'] kwoty Zlaca1e w stosunku do oplaty za mieszkanie,i {arto
o nie zabiegać' Z^praszarny do
Administracji Spółdzielnipo potrzebnedokumentY.
Postal\'y znakomite.jwiększościspół-

Pfzykład zablłdo\,v

t:13:Xtt

regu]trm
iny okolostatuto\ł
e' oboFiąfuj ę
pra\,\abudowlancgo,
stoso{ranie
przcpisó$' pokrewnych i wskazań konser$irtora zab\tkó\Ą''
Remonty w mieszkaniachi roboly $',ykraczającepoza mieszkanje.nie będąc€
ał}'kłąkonseN"acjąa szczególńenaru.
szaiącc stan istniejący(\Ą,a'burzenia'
przekuciaj waoszenic ścian.\Ą'}'miana
posadfękna cięzszc' Włmianaozy mo
demizaclalnstalaciic'o'. elekĘcznej.
gezrwej,'.\'oaho'kalrali
zacyinej,F,\1niana okial. bezrvzględniewymagają
ustaleń na piśmieze służbami
technicznymi Spółdzielni, czyli
zgody Zarządu. Podioobef fgodysą
nielegalnei podlegająokeślon]ĄnSku1kom pla\M1}łnMies,'amydo c^.nienra
f njeodpo$łedzia]n}ti
poczi'rraniami
facho$'.a , np :ingcrcncia$'']ns1alację
c,o, zakłócając
o8lzewanie
bud}Tku.a
nanet osi€ d la, Zdarzająsię pr4padkj
samowoli\\.\wmianie okren
Zmiana w ele$,acji,po$,stająca
plz\.
zabudovre
\q4nianieoknaczrv
loggi. od
a$sze'' po.llegała
uzgo.lnieniuf organa.
mi budowlanlmi.
przez konProjcLt r zaakccpto$,an)'mi
senvalolarozv\'iąz1nianri
abudo\ł-l.loggi
i.lYymianystarychprzĆszkleń
loggina
nolve żozonyJest\( Spóldzie]ni.co Z1a
czca1le upńszcza dh€ob\\alą procedulę uzyski\\.ania!vuuędzic Waru ló\ł
$.''konaniarobót' Stąd\,\ymóguzgadniania t]'ch spraw $' spóIdźelni' o czym
rvszyscy Zosta]ipornfomow.ui (ogło'
szenialv gablohcĘ GazeL:rspółdzielni).
Dokończenie
na str'1

z o b ol, ią,lłJącynt

r,ti,l.tii'

Dokoń.ze je ze stt' 3
Mrmo to ńek1óIzt-. udccydo\1'ali się na
lwmianę okjen beu uzgodnicnia. naruszając obowiąZująccfasady Są on] \\Z}-'\\al1i do !\)'konania ł ch prac zgodnie z
projektcm w okeślon}m 1enninie pod
rygorem powiadomienia nadzoru budowlanego i konseni'atola zab}lków.

TDZl/dY NA ZEBRANIE
WEZMY aDZIAŁ w WYBoRACII
NASZ LOS
W NASZYCH RĘKACH

od po$-oda Zauważamywiększą niż
dotychcfas]iczbęplastikosYch butli po
L ubim1.narzekać'kr/)'ko\\ać Jcstcśmvn} - spóldae]cv i odporrra\ł.o.lzieŃ' kontenclach gloma.lząc,vch nicchONI 2robrato 1ubtamto,dlaczego da ry Z racj1człoŃost\ła Zaj ej l.urkc]oodpad,YJestcolaz więcej tzw. luzó\\' - t}le płacęza cfynsz, czen]udookoła no$.anic' Mam}' taką Radę Nadfolcat
śmiecinie nrieszcfącychsic \ri pojcm- pęt1itrafi\\ajowę,jbfud i śmiccl,a w do. taki Zarząd. jŃi sobic \u'bIŃś11'Y.cz-'li
njkach,L1óĄ'chŃ'\1\óf kosztujenas do. 1achgnłąliście,itp' itd ' otóż mo\\
na jaki zaslugujen,! Cbcesz anian.
''dlacze- chceszcośzrobic - kand-ldujdo Ńadz
anacafe po- jcŚ okafja,by się do{.ied"ieć
datko\ło.W}$óf odpadó.ił.
jntelesiepo$iini.
drcial' we \Ą'łasn!rn
go''.by pub1iczniert-vrazćs{,ojąopinię' samolządo\q'ch. a plfvnajnniel \\ęŹ
jak
najmnie]sfąobjętość cośfganić'poch\Ą'alic.
śmydbaćo
cośZapropono- udzial fi' \\Ńorach i mądrzc $,\.brerz
tegoco Ń'alzucam'\'- zgniataćlub ciąć $ać. ucze5tnicz\.'ć
\\. sanolządfen1u N1oiem]'licąvćt)']kona siebie'
kartoly i but]ępo napojach'
slę ' Nie n1a tu zadnychoNYcH
M Nhąlina ()eś1ikawskt! K1lma|Ncka
w z\Ąlą?kllze mlianą numeró\! konla
bankowcgopIzygololvaliśmyno\rc
od 1 slr.ksiąfeczk oplal obolv]ązujące
cmia 1998r.:liebieskic na \\noszenie
czenvone- dla
oplat eksploartacjanych.
kredi mieszkańcówul'
spłaca,jąq'ch
orazżóhe. na lozliczenja
Gogolińskie]'
fimnej i cieplej \..'odywg odcątów

MOJE
STYCZNIOWE
ZYCZENIA

pncę' l]eżto lodann'Ych
urocz\stości
i
plfel].
]ub
spokojny
scn
zgromadzeń
pukanię\1 okno- bo gdzieŚtam.
\'vało
blizc']c4' dale]'
częstow ciennościach.
czekal potrzcbqąc)'ĆZło$,iękPrócz
pracy \\' Przy..chodni.
\1!azd-r. da\uiej
funlankami czy saniami. a póżnicJ
lVOdOlnlerzv.
godzn'\.spędzae pIZ)autami'dług1e
Uvaga mieszkańcybudynkuprzy ul.
]óżkuchoregoi 1a odpo\,\'iedzia]no
Siewierskiej spłacającykredyti na
zdancgona saniegosrebielekarza.llez
odntocieblankiętós.ńebieskichksiąŻcsięo cierpieniach
Lorafy nashrchałań
j plóbich
czekjestrubryl(ana \\'pisaric$-.vsokości
Sta\łran-vch
diłg11oz
o $,a.lzc
T
raty kred].tui odsetek.
J Ńo \\'spólredaglLjąca
tę Gazetę ralunl'.u'Jednc8oł'lko nigdr' nte us1'1.
nie
D]aczego
$ąaś' szałam$ó\'czas. Źenp na Stalośc
Panst$u
zdrol\'ia'
4'czę
Uwagi związaneZ sytuacją ńe \\)]]o!\4ada to Życzenig,po$tarfa. lna lc1(als1Nalub Źc na]]epic]b ob)
ne |ak częslo.ze blfmi n..ęczbamlnre' ZnienićrnetĄ'kęEt\']GiekaNkanakaz\.
popowodZiową
do końca'na\.'
])s|anścian chociazJcsttŃ istotne?Zainspilowa]a Ya1ab),'cf pacjen|em
Należykontrolołać(plcśń
gd'v
111oma
mu
b]'łos}uzyc.iuż
pana
\\,tcd-''
zapo$.iedŹ
$' mieszkańachna palleŹe za meblami' mniędo tegonieda\Ą'na
pociecĘ
c4 środkien
które po\1innybyć plo| JerzegoBuzka' premlela no\\€go Lllko sło\\.em
meb1ościant(ami'
plzeci$.bólo$]\'ln
'
plz]-spieszenie
a11ian'Y
shuldury
Iządu.
no ok, 15 cm dla
od ściany
odsunjęte
zeterMJestmacaielatx'lel są
prarł'idlowejcy*ulac]i po$.ietrza'Nie służb!'Zdlowia, wlaz z \iplowadze. N1)'ślc'
] Bóg \ł,ie
(o
am]i4. Ięntgen)'
dodatkowe
po\,!imosięstoso$.ać
tapet$'in!']o -\'ch nieminstltucjiLekarzaDomo{ego
maso\\'oadcp\\.,]
e.h)'n z popźe. co,jeszcze'Ksz|ałcon!'ch
ze$.nętrzrych' cz}m]uźpisaliśI,v
szczegóhie na ścianach
sięna d\Ą.le
medYcalej
uczula
pisma)'
tó$'
szl-uki
Zyczę
PiŃnicę a1eąYunliarko$'anie\ve1rzyć dnich numeló$' nasfego
pielwsze
Po
podstawoi\c
czvnnośc1
(uchyioneokienko).a \v laźe nadejścia $'ięc Pańsfilu dobleso w}'bofu' ^\ą.w
pac]entem,
po
z
zrobienic \\:'vwiadu
udzia]
mloów - zamkĘć na czas \rystępowa. ż)Ą154na10,jak niebagateln'Y
pełni drugrebadaniefizykalne, gd,Yzpodane
nia niskich temperatur.Mieszkaniom nasz}m zyciu ma człowiek,k1óry
mogąbyc\,(óme'lnożesię
rówr]ieŹnaleł sięczęstepźe$rctŹa e' zasuc4Inyza*ód 1ekaEa bez mała dolegliwoŚci
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DROGADO TRZEZWOSCI
R'o Księżeinicjuje działalIa.których
celem jest pomoc osobommając}'m
problcmz naduży$''aniem
alkoho]uj iclr
Iodzillon Bliższejnfomacje tyczące
nowego1nie]sca 1czasuspotkańpodam}'
w następny11
numerzeGazctY'
. UniwersńetIll-ciegowieku. znajo Zak.ładTapicerskina micjscu,przyrtl' duJącysięw I]Nt)'tuciePedago8ik].pIZ],
chożowskiej 36 w}'konujenapra\\'ry
i ul Dax.rdal, ZAPRASZA.
Iehabilitacjad]a osób
meble tapicelolvane na zamó\\.ienie Bezpła|]1a
C4'nny od ponicdu,do piąlku w godz, stalszvchjest dostępnaw Akadelnii
WychowanraFiz]-canę8o'
8 00 -17.00.Te1.r
34168 58.
o Siedzibapracounlkó\ĄsocJalnychj
AGENCJA PKO
opieki społecaej dla micszkańcórv
nr 449 pŹy ul' chorzowskiej38, w
naszęgo osiędla mieściSię plzi' u1
sklepie Wszystko dla domu", przyj.
Księskiej4/6' w bud].n|.uPrf)'choct
,'PANACEI]M"
mu]e:
Wpłat)'na konto PKo B.P..
. Lecaica dlaz$'jerząt
Zdrowia.IIp,pok nr 18,te1.:34 3489f
w}'płaty
czeków. pobielanie książejest
czyma
od poniedziałkudo pią1l1
Godf' pr4!ęć $'|orek8'00-10,00'
środa
w godz.od 16.30do 20 00 i $i soboty cfek cfeko\\)'ch ws4's&o bez opłat. 15.00- 17 00. czwartek8 00 - 1900.
m'in,wolneod opłatsąwplatyczynod godz' 10'00do 14,00,Mieścisię f
piątek1300- 15'00'
szu za mieszkanie.
tyłu budynku Adminisffacji plzy ul,
\łYpłatdziennych z
Tarnogórskiej1. Tęl.] 341 64 18, Łączna k\,!.ota
NIEBIESKA
LINIA
pKo (obiego$ych).$)'nosi
ksjązeczek
Zapftsz my.
przemocy
W
*ypadl:u
i
znęcania
się
1000ż. czyli \\'ięceJ
niżna poczcie'
w
lodu1l1ie
lub
w
sąsiedzt$'ię
ZadŹ\Yoń:
O CHCESZ RZUCIC PALENIE? '
Realizacja czeków z kon1osobiŚych
''Plzęmocw całymkraju tel 0-800.
AnĘ.t)tonio$ry Punkt Konsullacyjny
dżennietakże1000zł.
20002 lub Warsralva 0-2f 62f-15-25
WydziałuZdrowia Ulzędt Miejsklego
Miła obs1uga'
wrocłaŃia z siedzibą\Ą'Prz]chodni
Rejonowo- Specjalistycmeinr 2
codziennie
od 10.00do 16.00
ZĄrRAŚZA
i w każ]dą
sobotęod 10'00do 12'00
pońedzialki, środy,całatk| od godz, .
Przedsiębiorst$'oUslngowo-Handlo.
ii.00 do 18.00-ul.
Stalowa50,
rve *scAT* $ykona dla,Państ\\.a
tel 62112L
fi,szelkieusługl związanez inŚtalowapie$i'
naŃa
samobadania
. Bezpłatna
niem' konselwacjąi naprawądomoInformacjiudzielaRenataBorkowska- fonóW.Tel:34287 30.u1'szpilalna2/9 DYektorSP Nr 99,BarbaraOlszartsNia
KwaseĘtęl' 61 30 31 w 33' w god'z' . P.B.N' ''Re\lęrs.te1'34005 04,Ioz- Skofupska seldęczniedziękujePani
zolii Helwing za książkiplzekazane!v
8.00- 9.00
plo$adza meda1pŹedstawiającyJana darzebibliotece srkolnej(29 pozlcji).
. opiekujeszsięciężkochor'm człon- Par,la II i Makslmiliana Kolbe, \r'fbiry
UWAGA
kiemrodzny?Chceszpomócw opiece na 46' MiędfynarodowyKongles Eunad chorymi?PolskieTowarrystwo charystycalypŹez MennicęPanst\ł.ową ogłoszEniakomelcyjIc w tej lubryce
opiek PaliaryErcjprzyDo]nośląskim wwalszaw]e, o.az następującewyda$. sąpłatne'Jednalinijkatekstuwkolunnie
nict\\Ą| I) |yfacławshe Zapisk Nu
kosftuje 3,00zł,a opłataza kazdąnastęcentlrm oŃologii o€anizuje
BEZPIATNY KIJRS
mjz aĄ)czne,z)Poczetkrólów i ksią pĘ linijkę 2.00 ż, ogłoszeniatypu]
DLA WOLONTARIUSZY
żątpolskich Ja ą MateJki /planszei,3) ,.Znąleziano kotką,, Iub .,ocldam
oPIEKLł{ÓW cHoRYcH
P oPuląrna enq)k|opediąpows2echną) pattzebującefiuPtalkę Frąnię,,.
przyjmujemy
Zgłoszenia
w zespole Tom 1-20,Knków 1994 /dotychczas zamieścimy
bezpłatrue'
Bezpłalnesąteź
zapńszan'J
opieki Paliatywnejwe wrocławiu' ukazałosię 15 1omów \Ą.splzedaży wsze]kie.,seIdccmości'.
-14
pI Hjrszlelda12,tel 62-6'7
z
subskrlrcinej I
do korzystania naszejofefty.
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'Gazeta' została\,!ydalu za ponocą sM Księi€ Ma1e,
koord).nacja:Michaiina cieś1iko.t'ska-Ku1marycka;
Iędakcja:Zofia Di11enius.
opracowanieglaficzrle: Michalina Cieślilrcwska-Kullnat'cką MNL sfudiol
numer dozony do drukr 10 stycmia 1998r.

do "Gazery pro'r'ry wrzucacdo grandto$er
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przy wejsciudo Admrnrstracl

