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Imprezy klubowe rekompensatą dla psikusów aury

Ferie zimowe
w wiosennym styczniu

W

pierwszym miesiącu
roku, jeszcze trochę
żyliśmy minionymi
świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku, ale ich
wspomnienie i refleksyjny
klimat coraz bardziej łączyły

się z hałaśliwą radością karnawału oraz ferii zimowych.
W naszych, spółdzielczych klubach tak właśnie minął styczeń – miesiąc w przyrodzie
zimowy, a w tym roku niemal
wiosenny, ze śniegiem „jak

Radosne kolędowanie w „Centrum”

„Pod Gwiazdami”: sami robimy królewskie korony

na lekarstwo”. Sale klubowe
brzmiały jeszcze kolędowymi
nutami, ale także nie obyło
się bez tanecznych szaleństw,
no i oczywiście energetycznej
(Ciąg dalszy na str. 12)

„Józefinka”: spotkanie świąteczno-noworoczne

Prezentuje się sekcja gitarowa z „Juvenii”

Poprószyło śniegiem! Wspólna wyprawa klubowiczów z „Józefinki”, Trzynastki” i Gwiazd”
do Izby Leśnej na... kiełbaski

(oglądaj na str. 3)
… Dynamiczny, skokowy rozwój
technologii internetowej tworzy nieustannie lepsze i większe możliwości
wykorzystania tego narzędzia, w celu
szybkiego informowania i komunikowania się za jego pośrednictwem
w coraz łatwiejszy i przyjazny sposób. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz korzystając z nowych
możliwości, od początku lutego 2014
roku nasza Spółdzielnia uruchomiła – w miejsce poprzedniej – nową
stronę internetową…
– informuje wiceprezes Zarządu
– Zbigniew Olejniczak
(czytaj na str. 7)
… Stawką są miliardy złotych, co
w przeliczeniu na dolary i euro też
w miliardach się lokuje. Jeśli zaistniałe w III RP i przedstawiane przez
media wielkie oraz kosztowne (dla
państwa – czyli dla społeczeństwa)
nieprawidłowości związane z prywatyzacją zakładów przemysłowych
zostały pod koniec ubiegłego roku
przyćmione skalą korupcyjnej, informatycznej afery na poziomie rządowym – to jej wartość zblednie, jeśli
uda się „komuś” zawłaszczyć to, co
w Polsce jest prywatną, spółdzielczą
własnością. To nie czarnowidztwo.
To całkiem realna i nieodległa przyszłość w razie uchwalenia ustawy
wg druku 819.
– przestrzega prezes Zarządu
Krystyna Piasecka
(czytaj na str. 6)
… Dalsze zmniejszenie wpływu
zużycia na ogólny koszt ciepła na
pewno nie działa prooszczędnościowo. Nasza Spółdzielnia nie czekała
na wdrożenie omawianej dyrektywy
unijnej. My system indywidualnego
sposobu rozliczania kosztów ciepła
stosujemy z powodzeniem od 17
lat. Szczególnie wyraźne efekty odnosiliśmy w pierwszych latach jego
wprowadzenia, wtedy, kiedy to składnik zużycia ciepła był decydujący
w ogólnym jego koszcie...
– wyjaśnia przewodniczący Rady
Nadzorczej Jerzy Doniec
(czytaj na str. 4)
ALARMOWANIE
I OSTRZEGANIE LUDNOŚCI
O ZAGROŻENIACH
Część II. informacji
Obrony Cywilnej
(czytaj na str. 10-11)

C

odzienna porcja setek
medialnych informacji,
w których wątki sensacyjne skutecznie zakrywają
wiadomości naprawdę dla ludzi ważne, jest trudna w odbiorze i percepcji. Z tego, co
właśnie się dzieje „w okolicy
Sejmu i rządu” wychwyciliśmy
kilka wiadomości, mających
(naszym zdaniem) ważne znaczenie dla czytelników „Wspólnych Spraw”. Podkreślić warto,
że polityczne i legislacyjne
„przepychanki” odbywają się
w pod rosnącym ciśnieniem
wyborczym: w tym roku do
Parlamentu Europejskiego
oraz do samorządu terytorialnego, zaś w przyszłym do
Sejmu i na stanowisko Prezydenta RP.
NPS się spieszy
Komisja Nadzwyczajna do
rozpatrzenia projektów ustaw
z zakresu prawa spółdzielczego (NPS) działająca w Sejmie
od roku pracuje w szybkim
tempie. W roku 2014 odbyła
już dwa posiedzenia (23 stycznia i 6 lutego). Omawiane są
teraz, w gorącej atmosferze,
projekty ustaw ogólnospółdzielczych, a po nich pod obrady wejdą projekty dotyczące
spółdzielczości mieszkaniowej.
Zachęcamy do śledzenia stenogramów (setki stron!) z obrad
NPS na witrynie internetowej
Sejmu RP (www.sejm.gov.pl),
a także do lektury wnikliwej
analizy prac Komisji Nadzwyczajnej i przygotowanych przez
posłów projektów ustaw, jakiej
w tym wydaniu gazety doko-

Wieści z Sejmu i rządu
nuje na str. 6 prezes Zarzą- jektu ustawy) ma powoływać
Rada Ministrów, więc wcale
du KSM.
Metropolia Katowice nie musi
obejmować tych wszystkich
Będą metropolie?
miast, które tworzą (i całkiem
19 lutego, podczas 61 sesji skutecznie blokują) działalność
plenarnej Sejmu, odbędzie się GZM. Czy PO zdąży z uchwapierwsze czytanie poselskiego leniem swojego projektu i już
projektu ustawy o powiecie w tym roku będziemy wybierać
metropolitalnym (druk sej- Radę Powiatu Metropolitalnemowy nr 2107), który uza- go Katowice?!
sadniał będzie Marek Wójcik,
Miniwaloryzacja
poseł Platformy Obywatelskiej
emerytur
z Katowic. Projekt posłów PO,
który złożony został w Sejmie
Renty i emerytury od marca
30 sierpnia 2013 roku, jest odpowiedzią parlamentarzystów 2014 roku objęte zostaną wana żądania (głównie na Śląsku, loryzacją najniższą od 12 lat.
ale także w innych rejonach W 2002 r. było to tylko 0,5%,
kraju) tworzenia metropolii teraz jest więcej – bo 1,6%.
miejskich. Taka jest ogólno- Wynika to z ogłoszonego przez
światowa tendencja i – co waż- Główny Urząd Statystyczny
ne – sprzyja temu dystrybucja wskaźnika realnego wzrostu
środków finansowych przeka- przeciętnego wynagrodzenia
zywanych przez Unię Europej- w 2013 r., będącego podstaską krajom w niej zrzeszonych. wą do obliczenia waloryzacji
Działania zmierzające do świadczeń. Z dokonanych obstworzenia górnośląskiej, liczeń już wiadomo, że emekatowickiej metropolii – pro- rytura minimalna wzrośnie
wadzone przez lokalne sa- o 13 zł, że przeciętna w skali
morządy terytorialne (m.in. kraju emerytura (wynosząca
poprzez Górnośląski Związek w III kwartale 2013 roku 1983
Metropolitalny) nie przyno- zł) zostanie podniesiona o 32
szą oczekiwanych, konstruk- zł, a taka wynosząca 3000 zł
tywnych efektów. Istniejące będzie wyższa o 48 zł. Przy nipartykularyzmy są silniejsze skiej inflacji – niższe wydatki
od spodziewanych korzyści. na emerytury pomogą rządowi
A zaczyna się od tego, że wie- zmniejszyć nieco deficyt finanle miast „boli”, iż metropolia sów publicznych.
może nosić nazwę Katowice (co
Podatki za garaże
jest „oczywistą oczywistością”)
10 razy większe?
a nie ich grodu. Czy Sejm zdoła
podjąć tę ustawę? – te obrady
Wielkie poruszenie społeczkoniecznie trzeba śledzić. Powiaty metropolitalne (wg pro- ne wywołała informacja, jaka

dopiero co przedostała się do
publikatorów. Chodzi o przygotowywany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
projekt nowelizacji ustawy
o samorządzie gminnym,
który zakłada także zmiany
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, obejmujących
m.in. opodatkowania garaży.
Zgodnie z projektem do garaży
już nie będzie można stosować stawek przewidzianych
dla budynków mieszkalnych,
które są znacznie niższe niż dla
innych nieruchomości.
W uzasadnieniu do projektu stwierdza się, że „zmiana
spowoduje usunięcie wątpliwości co do opodatkowywania
garaży w budynkach wielomieszkaniowych stawką, jak
od budynków pozostałych,
z wyjątkiem garaży związanych
z prowadzeniem działalności
gospodarczej”. Nowa stawka
podatku od nieruchomości
w przyszłości ma być dla garaży ponad 10 razy wyższa (jak
dla „budynków pozostałych” –
obecnie to maksymalnie 7,73
zł za 1 metr kw.). Dotyczy to
zarówno mieszkańców bloków
czy apartamentowców, którzy mają miejsca w podziemiu
budynków, jak również właścicieli domów, którzy mają
garaż w bryle budynku. Wejście w życie propozycji MAC
oznacza jednocześnie większe
wpływy finansowe dla gmin.

WA¯NE INFORMACJE l ADRESY l TELEFONY
ZARZĄD i DYREKCJA
KSM: 40-168 Katowice,
ul. Klonowa 35c, e-mail:
zarzad@ksm.katowice.pl
katowickasm@gmail.com
GODZINY PRACY: poniedziałki, czwartki: 8 - 16, wtorki, środy: 8 17, piątki: 8.30 - 14.30. TELEFONY - Centrala:
32 20 84 - 700, Informacja: 32 2084 - 742, Fax:
32 20 84 - 805, Prezes Zarządu i Zastępca prezesa (sekretariat): 32 20 84 -800, Zastępca Prezesa Zarządu, Główny Księgowy (sekretariat):
32 20 84 - 819, Pełnomocnik Zarządu, zastępca
dyrektora do spraw technicznych (sekretariat):
32 20 84 - 849, Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: 32 20 84 - 727 do 9, Dział Ewidencji Opłat
za Lokale: 32 20 84 - 719 do 22, Dział Analiz
i Windykacji: 32 20 84 - 713 do 17, Dział Remontów Bieżących: 32 20 84 - 789 do 792, Dział
Nadzoru Remontów Inwestycji: 32 20 84 - 841
do 4, Dział Rozwoju: 32 20 84 - 724 do 5, Dział
Organizacji i Samorządu: 32 20 84 - 794, Dział

Społeczno-Kulturalny: 32 20 84 - 738, Samodzielne stanowisko do spraw pomocy członkom i wolontariatu: 32-20 84 777, Agencja UNIQA - dawniej „FILAR” w siedzibie KSM: 32 20 84 - 743.
ZAKŁADY CELOWE: MIESZKANIOWE
BIURO POŚREDNICTWA (w siedzibie Dyrekcji KSM, ul. Klonowa 35c): 32 20 84 - 739 do
740; SERWIS TECHNICZNY i Zakład Sprzętu i Transportu (ul. Brzozowa 50): tel. całodobowe: 32 25 82 075 oraz 32 25 81 626; ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY (ul. Brzozowa 50): tel. 32 25
87 949 oraz 32 25 81 626; ZAKŁAD USŁUG
PARKINGOWYCH (ul. Brzozowa 50): tel. 32
20 54 156.
ADMINISTRACJE OSIEDLOWE: Centrum-I ul. Czerwińskiego 8, tel. 32 25 96 897; Giszowiec ul. Wojciecha 36, tel. 32 25 60 338, 32 20
92 519; Graniczna ul. Graniczna 63c/4, tel. 32 25
51 387; Gwiazdy Al. Roździeńskiego 86a, tel. 32
25 87 459; Haperowiec oraz Śródmieście ul. Poniatowskiego 14d, tel. 32 25 14 039, 32 25 12 593;
Janów ul. Zamkowa 61d, tel. 32 25 57 324; im.

Jerzego Kukuczki ul. Wrocławska 30, tel. 32
25 84 102, 32 20 38 192; Ligota ul. Ligocka 66,
tel. 32 20 31 477; Murcki Plac Kasprowicza 5,
tel. 32 25 56 180; Superjednostka Al. Korfantego 32/11, II p., tel. 32 20 37 546; Szopienice
ul. Morawa 103, tel. 32 25 69 005; im. Piotra
Ściegiennego ul. Jabłoniowa 52, tel. 32 25 00
652, 32 25 02 926; im. Franciszka Ścigały ul.
Markiefki 37, tel. 32 20 38 258; Wierzbowa ul.
Brzozowa 50, tel. 32 25 87 961; Zawodzie ul.
Bohaterów Monte Cassino 5, tel. 32 25 52 052,
32 25 55 729; im. Alfonsa Zgrzebnioka ul. Łabędzia 19, tel. 32 25 15 614.
KLUBY OSIEDLOWE: „Centrum” ul. Grażyńskiego 9a, tel. 32 25 87 558; Giszowieckie
Centrum Kultury ul. Mysłowicka 28, tel. 32 20
93 602; „Józefinka” ul. Józefowska 100, tel. 32
25 85 919; „Juvenia”, ul. Sandomierska 9, tel.
32 20 30 154; „Pod Gwiazdami” al. Roździeńskiego 88, tel. 32 20 35 056; „Trzynastka” ul.
Racławicka 13, tel. 32 25 53 536.
KONTAKT Z REDAKCJĄ Wspólnych Spraw,
e-mail: wspolnesprawy@as.net.pl
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Tak wygląda nowa
strona internetowa
naszej Spółdzielni.
Zobacz ją
na ekranie komputera:

ksm.katowice.pl
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Z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej

Nasze, wspólne sprawy...

S

łynna kwestia z kultowego filmu Barei
brzmiała – „jak jest
zima, to musi być zimno”.
Na szczęście tegoroczna
zima do srogich nie należy. Oczywiście może jeszcze
za wcześnie na wyrażanie
tak optymistycznych opinii
(w myśl mądrości ludowej:
„nie chwal dnia przed zachodem słońca”), ale co za
nami, to za nami. Do połowy stycznia temperatura zewnętrzna znacznie odbiegała
od dotychczasowych średnich w analogicznych okresach lat ubiegłych. Można
więc sądzić, że zanotujemy
zmniejszenie zużycia ciepła
w naszych mieszkaniach,
a co za tym idzie odnotować
winniśmy pewne oszczędności w portfelach.
Niestety stosowana od lat
polityka cenowa dostawców
ciepła sprawia, że udział zużycia ciepła w dwuczłonowej
taryfie systematycznie maleje w stosunku do drugiego
składnika tzw. części stałej,
a więc głównie do mocy zamawianej. Tak więc nasze
wysiłki – oszczędzania energii
cieplnej – mają coraz mniejszy wpływ na całkowity koszt,
jaki poniesiemy za to pobierane ciepło. Dziwić może, że
ten trend marginalizowania
wartości zużycia ciepła (GJ)
ma pełne poparcie agendy
rządowej jaką jest Urząd
Regulacji Energetyki, gdyż
jako członek Unii Europejskiej Polska zobowiązana jest
do wyraźnego redukowania
emisji CO2 do atmosfery.

W

Polsce ok. 30% nośników energii idzie
na cele ciepłownicze. Jest to więc wielkie pole
do stworzenia warunków na
zmniejszanie tej emisji. Polska energetyka jest bowiem
praktycznie oparta na węglu. Widocznie jednak odpowiednio wysokie wpływy do
budżetu są ważniejsze niż
oszczędność energii cieplnej.

STRONA 4

Na pewno wdrożenie w życie
dyrektywy Unii, nakazującej
rozliczanie kosztu ciepła przy
użyciu ciepłomierzy lokalowych bądź nagrzejnikowych
podzielników od 2016 roku,
stanowić będzie jakiś krok
na drodze do oszczędności
energii cieplnej. W naszym
kraju dotąd nie ma takiego
obowiązku. O tym decydują
zarządcy nieruchomości.

dopłatami za ciepło w wielu
osiedlach. Uregulowanie,
w znacznej mierze tego właśnie zadłużenia, poprawiło
ogólny bilans Spółdzielni.
Również w grudniu kolejne
niedopłaty za ciepło stanowiły znaczącą pozycję ogólnego zadłużenia. Jest więc
nadzieja na dalsze zmniejszenie zadłużenia w opłatach za
korzystanie z lokali.

kostwa pozostałe 4 osoby.
Z kolei z uwagi na spłatę
zadłużenia przez 2 osoby,
Rada uchyliła swoje poprzednie decyzje o pozbawieniu
członkostwa.

T

radycyjnie już w styczniu Rada rozpatrywała
i przyjmowała sprawozdania Komisji branżowych z pracy w 2013 roku.
Podobnie przyjęto plany pracy Komisji na rok 2014.

Zimowy paradoks:
odnotujemy mniejsze
zużycie ciepła
Określenie „jakiś krok” nie
jest przypadkowe. Dalsze
zmniejszenie wpływu zużycia na ogólny koszt ciepła na
pewno nie działa prooszczędnościowo. Nasza Spółdzielnia nie czekała na wdrożenie
omawianej dyrektywy unijnej. My system indywidualnego sposobu rozliczania
kosztów ciepła stosujemy
z powodzeniem od 17 lat.
Szczególnie wyraźne efekty
odnosiliśmy w pierwszych
latach jego wprowadzenia,
wtedy, kiedy to składnik zużycia ciepła był decydujący
w ogólnym jego koszcie.

Może zainteresować naszych mieszkańców jak
wygląda pomoc państwa i samorządu, do której zobowiązują je stosowne przepisy?
W grudniu z dodatków mieszkaniowych korzystało 410
gospodarstw domowych o niskich dochodach, na ogólną
kwotę 99,4 tys. zł.

Odszkodowania od Gminy
Katowice, za niedostarczenie lokali socjalnych za cały
okres 2013 roku, ze skierowanych przez Spółdzielnię
426 wniosków, zamknęły się
kwotą ok. 771 tys. zł. Nie jest
to więc pomoc duża, ale też
styczniu br. Rada nie można powiedzieć, że jej
Nadzorcza odbyła nie ma. Dobrze, że w ogójedno posiedzenie. le jest.
Jak zwykle pierwszym punka to styczniowe posietem porządku obrad były
dzenie Rady Zarząd
sprawy członkowskie. Ich
skierował 10 wniorozpatrywanie poprzedziła sków o pozbawienie praw
informacja Zarządu o stanie członkowskich, w związku
zadłużenia na koniec grudnia z utrzymującym się wysokim
2013 roku. Wyniosło ono 10 zadłużeniem we wnoszeniu
mln 890.970 zł. Było więc opłat za lokal. I tym razem
o 570 tys. mniejsze niż na 30 sześcioro osób zdążyło spłalistopada ubiegłego roku. Ten cić to zadłużenie; tak więc
spadek był zgodny z przewi- Radzie przyszło rozpatrywać
dywaniami, gdyż w pewnej już tylko cztery wnioski. Nieczęści spowodowany był nie- stety Rada pozbawiła człon-

W

N

Wspólne Sprawy

W kolejnym punkcie obrad
Rada uchwaliła nowelizacje
regulaminów Zakładów Celowych KSM:
n Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa,
n Serwisu Technicznego,
n Zakładu Ciepłowniczego,
n Zakładu Usług Parkingowych.
Zasadniczych zmian w stosunku do obowiązujących
dotąd regulaminów Zakładów
nie wniesiono. Aktualizację
wymusiły ustawy zmieniające stosunki własnościowe
w spółdzielniach mieszkaniowych, jak i zwiększające
się zakresy zadań poszczególnych Zakładów Celowych.
Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie korespondencji przychodzącej
i wychodzącej. Bój mieszkanki o przyjęcie przez sąsiadów
opłat za zużywaną przez nią
wodę z niesłabnącą intensywnością trwa nadal.
mgr inż. JERZY DONIEC
Przewodniczący
Rady Nadzorczej KSM
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Z dzia³alnoœci Rad Osiedli
Murcki:
Zaproszeni
na zebranie dłużnicy
regulują zaległości
Jak informuje przewodniczący
Rady Osiedla Murcki Stanisław Orzechowski na grudniowe posiedzenie
jej Komisji Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Społeczno-Kulturalnej zaproszono 25 osób zalegających z opłatami za mieszkania.
Do biura osiedlowej Administracji
zgłosiło się tylko 10 osób, spośród
których 8 uregulowało całą zaległość,
dwie osoby spłaciły część zaległości,
deklarując jednocześnie spłatę pozostałych należności z bieżącym czynszem.
Śródmieście:
Priorytetem
bezpieczeństwo
zamieszkiwania
Jak informuje przewodnicząca
Rady Osiedla Śródmieście Janina
Dziunikowska, na grudniowym plenarnym posiedzeniu osiedlowego samorządu, szczegółowo dyskutowano
i rozpatrywano potrzeby poszczególnych nieruchomości. Kierowano się
przy tym kryteriami: bezpieczeństwa
zamieszkiwania oraz interesu osiedla
jako integralnej całości zasobu spółdzielczego, w którym obowiązuje
zasada solidaryzmu. Nie ma mowy
o poszerzaniu zakresu prac jedynie
upiększających, albo zmierzających
do zmiany otoczenia. Na takie działania osiedle nie ma środków finansowych.

Problemy
osiedlowych spoŁecznoœci

nie przywołał Jerzy Syrkiewicz. Dotyczą one wymiany sieci c. o. w rejonie
ulicy Józefowskiej na preizolowaną,

nego Jerzy Syrkiewicz przedstawił działalność gospodarczą w mieszka- wysoko parametryzowaną wraz z rozna zebraniu osiedlowego samorządu niu składają stosowne oświadczenie prowadzeniem do poszczególnych
kalkulację opłaty dla lokali miesz- czy część powierzchni zajmowana budynków i budową stacji wymienkalnych, w których prowadzona jest pod działalność gospodarczą zachoników w każdym budynku. Wnioskodziałalność gospodarcza – opracowała swoje funkcje mieszkalne.
wano także o wystąpienie do Urzędu
waną na podstawie Uchwały Rady
Miasta w sprawie remontu ulicy JaMiasta Katowice dnia 30.10. 2013
Os. im. Ściegiennego:
błoniowej. Ponadto zasygnalizowano
r. Wyjaśnił jednocześnie, że w przyWymiana sieci c. o.,
problem małej ilości miejsc parkinpadku gdy część lokalu mieszkalnego
remont
przeznaczona jest dla działalności
gowych w rejonie ulic Jabłoniowej,
ul. Jabłoniowej
gospodarczej i spełnia nadal funkcje
Gruszowej i Morelowej.
i potrzeba miejsc
mieszkalne, opłata nie zostaje zwiękparkingowych

szona.
W uzupełnieniu, specjalistka do
spraw ekonomicznych Bożena Sobie-

U progu 2014 roku wymienione

szek wyjaśniła, że osoby prowadzące w tytule wnioski Zebrania Grupy

Na podstawie protoko³ów
z posiedzeñ Rad Osiedli
oraz rozmów z cz³onkami
samorz¹dów opracowa³:
ZBIGNIEW CZERNICKI

Koniec roku 2013
z umiarkowanymi stratami
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odczas, gdy w grudniu 2012
roku straty z tytułu wszelkiego
rodzaju dewastacji i kradzieży
odnotowano na kwotę 14.059,83 zł,
to ubiegłoroczny grudzień zapisał
się zubożeniem spółdzielczej kiesy
o kwotę 9.827,67 zł.
Najkosztowniejsze straty ponieśli
mieszkańcy Osiedla im. Kukuczki.
W grudniu 2013 r. jego Administracja
stwierdziła dewastacje drzwi kabinowych w dźwigach osobowych
Os. im. Ściegiennego:
w budynkach przy ul Lubuskiej 15
Działalność
oraz Podhalańskiej 8. Wartość strat
gospodarcza
wynosi 3.700,67 zł.
w mieszkaniu
W Osiedlu Śródmieście (ul. Drzymały 17) 2.952,00 zł kosztowała naPrzewodniczący Komisji Ekono- prawa uszkodzonej bramy wjazdowej
micznej Rady Osiedla im. Ściegien- na podwórko (wymiana siłowników).

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy z całego serca Wszystkim, którzy w tak bolesnej
dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i licznie uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu naszej ukochanej
ś.p. JOLANTY MAĆKOWIAK
Dziękujemy za złożone kondolencje i wyrazy współczucia,
wygłoszenie pięknej mowy pożegnalnej podczas pogrzebu,
dziękujemy za złożone wieńce i kwiaty oraz intencję mszalną.
W imieniu Joli pragniemy podziękować za to, że mogła poznać tak
wspaniałych ludzi i z nimi pracować przez wiele lat. Dyrekcji i Przełożonym dziękujemy za szansę i zaufanie, którym ją obdarzyli. Koleżankom
i Kolegom dziękujemy za serdeczność, wyrozumiałość i wspólną pracę.
Z wyrazami szacunku
Mąż Leszek, syn Krzysztof i najbliższa rodzina

LUTY 2014

Członkowskiej w 2011 roku ponow-

O wydatkowaniu 1.760 złotych
poinformowała Administracja Osiedla im. Ściegiennego, gdzie wandale
wybili szybę w drzwiach budynku
(Ściegiennego 90); zniszczyli ściany
klatki schodowej w budynku przy
ul Józefowskiej 96 (IV p); poprzecinali kable elektryczne w piwnicy
budynku przy ul. Gruszowej 1 oraz
zdewastowali drzwi kabiny windy
(ul Józefowska 116).
Kierownik największego Osiedla
Giszowiec tradycyjnie już poinformował Dział Remontów Bieżących
i Ochrony Przeciwpożarowej KSM
o wydatkowaniu 790 złotych na usunięcie szkód związanych wymianą
zamków, wkładek w kontenerowiskach i gablotach ogłoszeniowych,
a także szkleniem drzwi wejściowych
do budynków i wymianą wkładek
do zamków, samozamykaczy i rygli
do drzwi.
W Osiedlu Centrum-I łącznym
kosztem 432 złotych dokonano
w grudniu ub.r. naprawy zniszczonych kasetonów sufitowych, oświetlenia awaryjnego w budynku przy
ul. Katowickiej 65a oraz wstawienia – w miejsce wybitej – szyby
w drzwiach wejściowych budynku
przy ul. Grażyńskiego 7-7a.
Administracja Osiedla Gwiazdy,
likwidując odnotowane w grudniu

Wspólne Sprawy

dewastacje, kosztem 370 złotych
wstawiła w miejsce rozbitych - nowe
szyby w drzwiach wejściowych do
budynków przy al. Roździeńskiego
90 i Uniwersyteckiej 25.
Jedyną ofiarą dewastacji w Osiedlu Szopienice, były uszkodzone
w grudniu drzwi wejściowe w budynku przy ul. Morawa 119c. Ich naprawy dokonano kosztem 300 złotych.
Analogicznie w Osiedlu Murcki,
gdzie w grudniu wyłamana została
klamka furtki w ogrodzeniu Placu Zabaw przy ul. Bohdanowicza 1. Koszt
jej naprawy wyniósł 190 złotych.
Listę poszkodowanych osiedli zamyka Osiedle Zawodzie, w którym
kosztem 123,06 złotych naprawy
wymagały drzwi wejściowe w budynkach przy ul. Bohaterów Monte
Cassino 12 i 14.
Zgodnie z tradycją, informację wieńczymy listą osiedli, które
w omawianym okresie – za sprawą
swoich gospodarnych mieszkańców
– ustrzegły się materialnych strat.
W omawianym miesiącu wpisały
się na nią osiedla: Graniczna, Ligota, Superjednostka, im. Ścigały,
Wierzbowa oraz im. Zgrzebnioka.
Opracował:
ZBIGNIEW CZERNICKI
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Mgr Krystyna
Piasecka
Prezes
Zarz¹du KSM
Szanowni Państwo!
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inął rok od podjęcia przez
Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do
rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (NPS).
Komisja ta miała w roku 2013 aż
czternaście posiedzeń, a w tym roku
już dwa – 23 stycznia i 6 lutego. Sądzę, że to właściwa pora do próby
rekapitulacji tych całorocznych działań legislacyjnych.
Zacznę od przypomnienia, że do
Komisji Nadzwyczajnej w dniu jej
powołania (25. 01. 2013 r.) skierowano: Poselski projekt ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy nr 515)
autorstwa Platformy Obywatelskiej,
Poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 816) wniesiony przez Prawo i Sprawiedliwość, Poselski projekt
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk 819) wprowadzony pod
obrady przez Platformę Obywatelską,
Poselski projekt ustawy o działalności
spółdzielni mieszkaniowych (druk
864) przygotowany przez Sojusz
Lewicy Demokratycznej, Poselski
projekt ustawy – Prawo spółdzielcze
(druk 980) autorstwa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Poselski projekt
ustawy – Prawo spółdzielcze (druk
1005) przygotowany przez Ruch Palikota (który w październiku 2013
r. przekształcił się w partię „Twój
Ruch”). Następnie uchwałą z 8.02.
2013 r. dodano Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (druk 1065), zaś
uchwałą z 24 maja 2013 r. jeszcze
kolejny Senacki projekt ustawy
o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych (druk 1353). Te dwa
ostatnie projekty są nowelizacjami
obecnej ustawy o spółdzielczości
mieszkaniowej wynikającymi z wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Komisji, w skład której wchodzi 26
posłów, przewodniczy poseł Marek
Gos (PSL).
Niezmiernie ważne wydarzenie –
o czym już w swoim czasie pisałam
– tzw. wysłuchanie publiczne (przybyło na nie z całego kraju ok. 1400
osób, a ponad 100 z nich zabrało głos)
odbyło się na posiedzeniu Komisji
Nadzwyczajnej w dniu 24 czerwca.
Emocjonalna dyskusja odzwierciedlała poważne zaniepokojenie i obawy
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jakie wywołał zwłaszcza projekt
posłów PO, prowadzący w swych
skutkach do likwidacji spółdzielni
mieszkaniowych i zastąpienia ich –
już bez pytania spółdzielców o ich
zdanie i wolę – wspólnotami mieszkaniowymi (co wynika z artykułu 37
projektu ustawy w druku sejmowym
nr 819). Obecni na wysłuchaniu spółdzielcy (a zapewniam, że byli tam nie
tylko prezesi spółdzielń i ich krewni,
jak to próbują niektórzy imputować)
podkreślali konieczność przyjęcia

sady ochrony zaufania obywateli do
państwa i stanowionego przez nie
prawa, przez co jest sprzeczny z art.
2 Konstytucji RP.
apis tego właśnie artykułu
stanowi „Rzeczpospolita
Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości
społecznej”. I nie jest jedynym, który
w projekcie ustawy nr 819 jest naruszany, bo wskazać trzeba także
na artykuły 31, 32 i 65 Konstytucji.
W sprzeczności z nimi znajdują się te
propozycje w projekcie ustawy, które
w nieuzasadniony sposób ingerują we
własność prywatną. A przecież taką
właśnie, a nie inną, jest własność
spółdzielcza, czyli spółdzielców do-
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prawnych, które umożliwią przejęcie
„w białych rękawiczkach” wszystkiego, lub możliwie najwięcej, z tego,
co spółdzielcy przez dziesięciolecia
(a niekiedy i w ponadwiekowym
okresie) wypracowali. Stawką są
miliardy złotych, co w przeliczeniu
na dolary i euro też w miliardach
się lokuje. Jeśli zaistniałe w III RP
i przedstawiane przez media wielkie
oraz kosztowne (dla państwa – czyli
dla społeczeństwa) nieprawidłowości
związane z prywatyzacją zakładów
przemysłowych zostały pod koniec
ubiegłego roku przyćmione skalą
korupcyjnej, informatycznej afery
na poziomie rządowym – to jej wartość zblednie, jeśli uda się „komuś”
zawłaszczyć to, co w Polsce jest
prywatną, spółdzielczą własnością.

„LArum grają”
przez Sejm takiego prawa, które by
sprzyjało rozwojowi polskiej spółdzielczości w wymiarze podobnym
do zachodnioeuropejskiego.
otem Komisja Nadzwyczajna postanowiła, że będzie
w pierwszej kolejności rozpatrywać złożone w Sejmie trzy
projekty „ustrojowe” – traktujące
o spółdzielczości ogólnie. Są to projekty: Poselski projekt ustawy o spółdzielniach (druk sejmowy nr 515),
Poselski projekt ustawy – Prawo
spółdzielcze (druk nr 980), Poselski
projekt ustawy – Prawo spółdzielcze
(druk nr 1005).
Rozpatrywanie projektów traktujących o spółdzielczości mieszkaniowej
odsunięto na czas późniejszy, ale to
przecież ta kwestia nas – członków
KSM – interesuje najbardziej. I nie
możemy biernie oczekiwać na to, co
usiłują nam „zgotować” niektórzy
posłowie i niektóre partie. Dlatego
obok uczestnictwa we wspomnianym
wysłuchaniu publicznym między innymi w naszej Spółdzielni przygotowaliśmy i upubliczniliśmy uwagi
krytyczne do – prowadzącego wprost
do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych – Poselskiego projektu ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych
zawartego w druku sejmowym nr
819. Z uwagami tymi, precyzyjnie
i merytorycznie uzasadnionymi, mogli się Państwo zapoznać w ubiegłorocznym, wrześniowym wydaniu
„Wspólnych Spraw”. Ich konkluzją
było wielce wyważone stwierdzenie,
że ten właśnie projekt, w jego obecnym kształcie, nie spełnia wymogu
prawidłowej legislacji i narusza za-

P

browolnie zrzeszonych w daną spółdzielnię. To już jawna dyskryminacja.
Należy też wskazać, iż nieprawdą
jest stwierdzenie zawarte w uzasadnieniu do tego projektu ustawy, że nie
wiąże się ona ze stratami dla budżetu
państwa, bowiem doprowadzenie
do likwidacji majątków spółdzielni
skutkować musi chociażby zmniejszeniem dochodów budżetowych
z tytułu płaconych przez spółdzielnie
podatków i opłat, no i pozbawieniem
pracy wielu tysięcy pracowników,
a więc przesunięciem ich do grupy
bezrobotnych, utrzymujących się
z zasiłków. Także nieprawdą jest
zapewnienie o zgodności z prawem
unijnym, gdyż jest ono złamane kilkakrotnie. Wykazuje to przygotowana przez naczelny organ samorządu
spółdzielczego – Krajową Radę
Spółdzielczą – „Petycja do Parlamentu Europejskiego”, skupiająca się
w tym dokumencie jednak głównie
na wykazaniu działalności polskiego
ustawodawcy i w następstwie także
administracji państwowej godzącej
w podstawy społeczne i gospodarcze
ruchu spółdzielczego.
Dlaczego to wszystko – mając
tak oczywisty, antyspółdzielczy
wymiar – w ogóle się dzieje? To
wcale nie pytanie retoryczne. Jest
takie obiegowe powiedzenie: gdy
nie wiadomo o co chodzi – chodzi
o pieniądze. Właśnie tak! Majątek
spółdzielni (mieszkaniowych, usługowych, wytwórczych, produkcyjnych, bankowych itd.) jest w Polsce
jeszcze nadal ogromny i łakomy. No
i najprawdopodobniej właśnie chodzi
o przygotowanie takich rozwiązań
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To nie czarnowidztwo. To całkiem
realna i nieodległa przyszłość w razie
uchwalenia ustawy wg druku 819.
Śledząc na bieżąco – na ile pozwala na to serwis internetowy Sejmu (www.sejm.gov.pl) publikujący
z pewnym poślizgiem stenogramy
z obrad Komisji Nadzwyczajnej –
wiem, że prace nad zredagowaniem
(z trzech) jednego projektu ustawy
o spółdzielczości postępują wcale
szybko i mogą zakończyć się za parę
miesięcy i natychmiast otworzyć pole
do batalii o ustawę o spółdzielczości
mieszkaniowej. Obserwuję też, że nad
poszczególnymi sformułowaniami
trwają spory niekiedy bardzo zażarte,
że nie zawsze osiągany jest konsensus
i finalna redakcja poszczególnych
artykułów przyjmowana jest większością głosów. Zapowiada to ostrą
batalię podczas obrad plenarnych
Sejmu. Ale wiadomo – zwyciężą racje tego, kto dysponuje większością
parlamentarną. A ta dla każdego, kto
choć trochę obserwuje życie polityczne w kraju, jest znana i obecnie
oczywista.
a swój sukces uznaje NPS
przyjęcie definicji (która ma
być zawarta w 1 ustępie 1
artykułu nowej ustawy) tego, co to
jest spółdzielnia? Ujęto to w zdaniu
brzmiącym: „Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem, o zmiennym składzie
osobowym i zmiennym funduszu
udziałowym, do którego przynależność jest dobrowolna, a członkostwo dostępne dla wszystkich na
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(Dokończenie na str. 9)
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owszechnie jest wiadomo,
że spółdzielnie w swoim
działaniu kierują się siedmioma podstawowymi zasadami, które powstały jeszcze w XIX
w., kiedy to w 1844 roku tkacze
z Rochdale w Anglii powołali do
życia pierwszą na świecie Spółdzielnię Sprawiedliwych Pionierów. Program tej spółdzielni
zawarto w punktach, które dziś
nazywane są zasadami rochdaleskimi i które stanowią trzon aktualnych zasad spółdzielczych
przyjętych przez międzynarodowy ruch spółdzielczy.
Piąta zasada rochdelska dotyczy kształcenia, szkolenia
i informacji, a z jej treści wynika
że: „Spółdzielnie zapewniają
swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów,
oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu, możliwość
kształcenia i szkolenia, tak aby
mogli efektywnie przyczyniać
się do rozwoju spółdzielni”.
Jednym z najbardziej potrzebnych, a do tego swoistym dla
spółdzielczości zadań jest wytworzenie prawidłowych relacji
pomiędzy organami samorządowymi i członkami. Dla realizacji
tego obowiązku podejmowanych
jest wiele przedsięwzięć mających na celu wymianę informacji,
składanie sprawozdań i przedstawianie planów działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej
osiedli i całej spółdzielni odnoszonych do konkretnych okresów
i lokalizacji podczas okresowych
Zebrań Osiedlowych czy też Walnego Zgromadzenia. Na bieżąco
jednak istnieją potrzeby informowania członków o różnego rodzaju sprawach, podejmowanych
uchwałach i innych decyzjach
lub też przyjętych i obowiązujących zasadach regulaminowych,
statutowych czy też innych regulacjach prawnych. Ponadto
bardzo ważne jest informowanie
o procedurach wymaganych dla
załatwienia wielu spraw powstających w związku z użytkowaniem lokali czy też w relacjach
pomiędzy spółdzielnią, członkami
i użytkownikami lokali, a także
tworzenie możliwości wyrażania opinii lub składania zapytań
i wniosków do spółdzielni.
Jeszcze nie tak dawno możliwości wymiany informacji i komunikacji ograniczone były tylko
do kontaktu bezpośredniego, ale
obecnie istnieje już wiele innych
sposobów. W tym celu od ponad
dwudziestu lat wydawana jest
i dostarczana członkom nasza
comiesięczna gazeta „Wspólne
Sprawy”. W tym czasie pojawiły
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Mgr Zbigniew Olejniczak

Gorący
Temat
się wszakże nowe możliwości,
jakie przyniósł ze sobą internet.
Nasza Spółdzielnia korzysta
z tego kanału informacji i komunikacji już od 2001 roku za
pośrednictwem własnej strony
internetowej i poczty elektronicznej. Stworzona wówczas witryna
internetowa (wyprzedzająca o 6
lat ustawowe polecenie w tej kwestii, wprowadzone nowelizacją
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 14. 06. 2007 roku,
stanowiące: „Statut spółdzielni

Wiceprezes
Zarządu KSM
sposób. Wychodząc naprzeciw
tym oczekiwaniom oraz korzystając z nowych możliwości, od
początku lutego 2014 roku nasza
Spółdzielnia uruchomiła – w miejsce poprzedniej – nową stronę
internetową.
Zdaję sobie sprawę z tego, że
dla wielu osób szczegóły techniczne nie są najistotniejsze, ale
warto przynajmniej w zarysie
je przytoczyć. Tak więc, nowa
strona została wykonana zgodnie z najnowszymi standardami

PDF, odtwarzane przez program
Adobe Reader.
owa strona zawiera
bardzo dużo informacji
o funkcjonowaniu KSM,
a w tym sprawozdania oraz plany działalności osiedli i całej
Spółdzielni. Bardzo przydatne
dla Państwa są zamieszczone na
stronie najistotniejsze dokumenty, takie jak statut i regulaminy
obowiązujące w Spółdzielni,
zgodnie z którymi prowadzona
jest jej działalność. Myślę, że dla
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Nowa odsłona
naszej strony
internetowej
mieszkaniowej, regulaminy,
uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także
protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny
być udostępnione na stronie
internetowej spółdzielni” – art.
8. pkt 3. u.s.m.) przez wiele lat
dobrze służyła członkom Spółdzielni i innym osobom zainteresowanym funkcjonowaniem
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dawała wszystkim możliwość zapoznawania się z bardzo
bogatą i szeroką problematyką
pomieszczoną na podstronach,
informującą o funkcjonowaniu
Spółdzielni w różnorodnych sferach – od tematów gospodarczo-prawnych i organizacyjnych, do
poświęconych działalności społeczno-kulturalnej.
ostatnich latach członkowie sygnalizowali
jednak nowe potrzeby
poprzez swoje opinie i składane wnioski, a dotyczące naszej
strony internetowej w zakresie jej
zawartości, grafiki oraz ułatwienia jej obsługi przez użytkowników. Dynamiczny, skokowy
rozwój technologii internetowej
tworzy nieustannie lepsze i większe możliwości wykorzystania
tego narzędzia, w celu szybkiego
informowania i komunikowania się za jego pośrednictwem
w coraz łatwiejszy i przyjazny

W

World Wide Web Consortium,
w skrócie W3C. Do stworzenia
strony zostały wykorzystane
technologie HTML5 i CSS3. Została stworzona w rozdzielczości
1200px szerokości i przygotowana
już do wyświetlania na coraz częściej spotykanych i popularnych
w naszych domach, wchodzących
do użytku od kilku już lat monitorach, urządzeniach mobilnych
i telewizorach panoramicznych.
Posiada proste i przyjazne menu,
jak i duże, nowoczesne kafelki
nawigacyjne na stronie głównej.
Jest wyposażona w wyszukiwarkę treści zawartych na stronie,
a także wyszukiwarkę numerów
gazety „Wspólne Sprawy”.
Na nowej stronie znajdziecie
Państwo formularz kontaktowy,
z którego (z ochroną własnych
danych osobowych) możecie
wysłać bezpośrednio zapytanie
do Zarządu KSM. Nowością
w witrynie internetowej są mapy,
wykorzystujące aktualizowany
moduł Google Maps oraz adresy poszczególnych ulic wraz
z numerami bloków, które po
kliknięcie pokazują lokalizację
na mapie miasta Katowice. Dla
ułatwienia procedur załatwiania
różnych spraw zamieszczono na
razie podstawowe (a w przyszłości będą w coraz większym zakresie) potrzebne druki, wnioski do
pobrania w popularnym formacie
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ewentualnych potrzeb komunikacji z administracją, służbami i władzami Spółdzielni korzystnym
jest zamieszczenie rozszerzonych
danych kontaktowych, jak imienne przedstawienie osób kierujących poszczególnymi jednostkami
i komórkami organizacyjnymi.
godnie z wnioskami
mieszkańców szeroko
przedstawiona jest oferta
usług zakładów celowych oraz
działalności prowadzonej przez
nasz Dział Społeczno-Kulturalny, wszystkie kluby spółdzielcze,
a także przez osiedla.
Łatwiej i szybciej będzie można
informować mieszkańców o różnego rodzaju pracach, awariach
i utrudnieniach sygnalizowanych
przez służby miejskie i inne,
a z drugiej strony łatwiej będzie
Państwu zgłaszać ewentualne
awarie do administracji lub Pogotowia Technicznego.
W nieodległej przyszłości
mamy nadzieję stworzyć dla użytkowników lokali możliwość indywidualnego, osobistego wglądu
do własnego konta, co pozwoli na
bieżąco kontrolować rozliczenia.
Nie pozostaje mi nic innego jak
zachęcić do zapoznania się i korzystania ze strony: www.ksm.
katowice.pl

Z
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Domy i mieszkańcy
w wieku senioralnym

B

udynki Osiedla „Śródmieście” Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej „rozsypane” są na dużej przestrzeni nomen
omen – śródmieścia Katowic. Nie
są wyodrębnionym urbanistycznie
osiedlem, lecz stanowią integralną
część tkanki mieszkaniowej miasta,
nadają oblicze wielu ulicom wojewódzkiego miasta, harmonijnie
stapiają się z kamienicami i gmachami użyteczności publicznej. To
tutaj, w „Śródmieściu” zaczęła się
KSM – od nabycia domu przy ul.
Kochanowskiego i zbudowania budynków przy ul. Plebiscytowej, jako
pierzei wieńczącej wschodnią stronę
placu katedralnego. Jak w takim
rozproszeniu działa się samorządowi
spółdzielczemu – pytamy Janinę
Dziunikowską przewodniczącą
Rady Osiedla i Dariusza Tkaczewskiego, członka RO a także członka
Rady Nadzorczej KSM.
– No, nie jest łatwo – stwierdza
Janina Dziunikowska. Mamy przecież
22 budynki z 851 mieszkaniami, 60
garaży i 20 lokali użytkowych. Trzymając rękę na pulsie – Rada Osiedla
w swych poczynaniach skupia się
głównie na sprawach związanych
z działalnością gospodarczą, ekonomiczną i społeczno-kulturalną.
W ubiegłym roku sporo uwagi
poświęcono gospodarce odpadami komunalnymi z powodu decyzji ustawowych, które nałożyły na
osiedle konieczność pewnych zmian
i podniosły koszty. Ale nie zabrakło
też zwykłych ludzkich problemów,
których odzwierciedleniem są wnioski naszych mieszkańców.
W związku z ogólnie trudną sytuacją ekonomiczną szczególną uwagę
Rada poświęcała kosztom, starając
się wpływać na ograniczanie zbędnych wydatków. Przeanalizowaliśmy
przebieg prac remontowych ujętych
w planie oraz istniejącą sytuację finansową, ograniczając wydatki do
robót związanych z bezpieczeństwem
i kryterium interesu Osiedla, jako
integralnej całości zasobu spółdzielczego, w którym obowiązuje zasada
solidaryzmu. Uczestnicząc w końcowych odbiorach robót, ocenie pracy
wykonawców robót, samorządowcy
często pracowali w terenie.
– Równie ważnym problem, podejmowanych przez Radę Osiedla –
uzupełnia Dariusz Tkaczewski – było
wspólne z administracją działanie
zmierzające do zminimalizowania
zadłużeń czynszowych występujących ze strony osób zamieszkałych
w „Śródmieściu”. Rada Osiedla zapraszała dłużników na spotkania,
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w trakcie których wyjaśniano przyczyny powstawania zaległości, informowano o nieuchronnych skutkach
niewnoszenia opłat miesięcznych za
mieszkanie, jak również starano się
znaleźć – optymalny dla obu stron
– indywidualny sposób spłaty zadłużenia.
W efekcie tych starań w 2013 r.
udało się odzyskać ponad 14.650
zł spłaty zaległości. Systematyczne działanie w tym względzie jest
widoczne, chociaż efekty nie do
końca spełniają nasze oczekiwania,
gdyż kwota zadłużenia mieszkańców
Osiedla wynosiła na koniec ub. roku
prawie 390 tys. zł.
Cechą osiedla jest nie tylko jego
rozczłonkowanie, ale także zamieszkiwanie przez bardzo wielu starszych,
niejednokrotnie samotnych mieszkańców. To zresztą ogólnopolski problem starzejącego się społeczeństwa
i ludzkich potrzeb z tym związanych.
Rada Osiedla stara się, by działalność
społeczno-kulturalna, mająca podstawy w niewielkim, posiadanym funduszu, była dostosowana do bieżących
potrzeb mieszkańców. Dla seniorów,
rodzin organizowane są w naszej sali
integracyjnej przy ul. Poniatowskiego spotkania przedświąteczne przed
Wielkanocą i Bożym Narodzeniem.
– Nie tylko mieszkańcy, ale i budynki osiedla są w wieku „senioralnym” – dodaje do tych wypowiedzi
Janusz Naleśnik, kierownik administracji osiedla. Dlatego na potrzeby
remontowe wydaliśmy w ub. roku
810.630 zł z funduszu „B”. Ponieważ
szczegółowy indeks wykonanych
robót prezentowany był na Zebraniu
Osiedlowym, tylko sygnalnie przypomnę, że kontynuowaliśmy wymianę
oraz refundację wymiany stolarki
okiennej. Kolejny rok prowadziliśmy
roboty związane z dostosowaniem
ochrony przeciwpożarowej w budynkach wysokich do zmienionych
przepisów i rozporządzeń w tym
zakresie, m.in. zainstalowaliśmy
automatyczny system oddymiania
klatki schodowej nr 15 przy ul. Rybnickiej. Kolejnym ważnym, realizowanym zadaniem jest wymiana
pionów instalacji kanalizacyjnej (co
robiono przy ul. Drzymały 17 i przy
ul. Plebiscytowej 38a i 38b). Ponadto
zakończyliśmy remonty balkonów
przy ul. Wojewódzkiej 25. A nową
nawierzchnię wraz z odprowadzeniem wód deszczowych uzyskała
droga dojazdowa do posesji przy
ul. Sienkiewicza 42-48. Po prostu
maksymalnie dbamy o utrzymanie
substancji mieszkaniowej osiedla.

N

ajmniejsze osiedle w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to Haperowiec,
posadowiony w ścisłym centrum
miasta, przy ul Sokolskiej 33. Na
swoich 24 kondygnacja posiada
199 mieszkań, 5 lokali użytkowych
i salę integracyjną na XI piętrze.
Haperowiec posiada – dla oczywistych oszczędności – administrację
wspólną z Osiedlem Śródmieście.
Ale samorząd spółdzielczy posiada
tutaj samodzielne organy – Zebranie
Osiedlowe (które tworzy ogół za-

uczestnicząc w zrównoważonym
gospodarowaniu osiedlem, każdorazowo opiniowała niezbędne zadania
remontowe pozwalające utrzymać
substancję budynku w niepogorszonym stanie technicznym, ułatwiając
jednocześnie życie mieszkańców Haperowca.
– Pośród tych prac remontowych,
o których mówi przewodniczący
Rady – włącza się do rozmowy
kierownik administracji osiedla
Janusz Naleśnik – najwyższe wydatki związane były z remontami,

Zrównoważone
gospodarowanie
osiedlem
mieszkujących członków Spółdzielni)
i Radę Osiedla.
O najważniejsze sprawy, jakimi
zajmował się samorząd w roku 2013
– pytamy Marka Kotarskiego, przewodniczącego RO oraz Radosława
Dosiaka, członka RO i jednocześnie
członka Rady Nadzorczej KSM.
– Członkowie Rady – mówi
M. Kotarski – brali czynny udział
w odbiorach robót remontowych,
spotkaniach z władzami samorządowymi, właścicielami i zarządcami
nieruchomości sąsiadujących, jak
również przedstawicielami przedsiębiorstw komunalnych, które utrzymują w sprawności infrastrukturę
techniczną gminy. Rada ustalała wysokości stawek czynszu, najmu lokali
użytkowych, reklam oraz aktualizacji
składników opłat eksploatacyjnych.
Prowadziła rozmowy z osobami mającymi zadłużenie w opłatach miesięcznych za mieszkanie i wspólnie
z nimi szukała sposobu rozwiązania
zaistniałych problemów. Efektem
tych spotkań była likwidacja zaległości na kwotę prawie 4.150 zł.
– Bardzo ważnym elementem
działalności Rady Osiedla – dodaje
R. Dosiak – było zapewnienie i zapobieganie zagrożeniom w bezpieczeństwie zamieszkiwania mieszkańców
nieruchomości, jak również prowadzenie postępowań rozjemczych konfliktów sąsiedzkich. Niebagatelnym
problemem, który był podnoszony
w postaci wystąpień i pism do Zarządu KSM i władz miasta, był problem
związany z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie naszego budynku, jak:
miejsca postojowe dla samochodów,
wyznaczenie miejsca postojowego dla
inwalidów, ochrona krzewów i trawników przed budynkiem, wydeptane
skróty. Niestety, z przykrością trzeba
stwierdzić, iż nasze uwagi i zastrzeżenia nie znalazły pozytywnego odzewu
u włodarzy Katowic.
– Uzupełnić jeszcze muszę – mówi
przewodniczący Kotarski, iż Rada
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naprawami oraz z badaniami technicznymi dźwigów. I nadal wymiana
wind i utrzymywanie ich sprawności
będą najwyższym kosztem w finansach osiedla.
Na nie wszystkie potrzeby osiedla
starcza z pieniędzy z opłat miesięcznych. Fundusz remontowy „B” jest
zbyt mały na samodzielność ekonomiczną osiedla. Niebagatelne znaczenie dla podniesienia standardu
budynku mają środki finansowe
pozyskane z części „A” funduszu
remontowego, z którego to sfinalizowano już kompleksową renowację
(docieplenie) elewacji budynku, remont obejścia nieruchomości (tarasy,
schody, chodniki), remont pokrycia
wraz z dociepleniem dachu, modernizację wewnętrznej instalacji
centralnego ogrzewania, a także wymianę dźwigów osobowych. Obecnie
zachodzi konieczność zaciągnięcia
pożyczki z funduszu interwencyjnego Spółdzielni w wysokości 50.000
zł. Połowa z niej zostanie przeznaczona na pilną wymianę kanalizacji
sanitarnej w pionie mieszkań nr 4,
a pozostała część stanowić będzie
rezerwę na sfinansowanie usunięcia
ewentualnych awarii.
– Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na fakt – mówi na zakończenie
Radosław Dosiak, że Haperowiec jest
jednym z tych osiedli KSM, które nie
mają własnego klubu, ale przecież
nie pomijamy działań społeczno-kulturalnych. Zdołaliśmy wygospodarować w budynku miejsce na salę
integracyjną, w której odbywają się
nie tylko zebrania, ale także ciekawe
imprezy artystyczne. A wśród poczynań naszego samorządu spółdzielczego powodzeniem cieszą wyjścia do
Teatru Śląskiego i Centrum Kultury
Katowice, a także wycieczki.
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Uprawnienia
i ograniczenia
– Jeden gmach – ale niepowtarzalny i przez wiele lat największy
w skali całego kraju. Superjednostka
była i jest jedną z „ikon” tak Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
jak i Miasta Katowice. Czy problemy, z jakimi przychodzi się mierzyć
spółdzielczemu samorządowi też są
tutaj „naj”? – pytamy Lecha Malinowskiego przewodniczącego Rady
Osiedla i także członka Rady Nadzorczej KSM.
– Po zrealizowaniu przed kilku
laty kompleksowego docieplenia
Superjednostki (a pamiętać trzeba,
że w rzeczy samej to zestaw trzech
zespolonych z sobą budynków) –
osiągnęliśmy w naszym osiedlu
pewien stan spokojnej stabilizacji.
I nic takiego „nadzwyczajnego” nas
nie dotyczyło. Zajmowaliśmy się
doglądaniem naszego osiedlowego
majątku i spłatą zobowiązań wobec
spółdzielczego funduszu remontowego część „A”. Naszą troską było,
i nadal jest, w ścisłym współdziałaniu z Administracją, jak najlepsze
zarządzanie wielkim i niezmiernie
skomasowanym zasobem. Przypomnę tylko, że na 15 piętrach mamy
763 mieszkania, a w podziemiach
jest wbudowanych 175 garaży. Nadto mamy 28 wbudowanych lokali
użytkowych o łącznej powierzchni
użytkowej 960 m2, w tym 18 lokali na najem i 6 lokali stanowiących
spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu (2 sklepy, 2 gabinety lekarskie, 2 punkty świadczące usługi
kosmetyczne, sklep z odzieżą, usługi), 4 lokale własne spółdzielni oraz
1 kiosk wolnostojący. Zaś przylega
do budynku 114 miejsc parkingowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych. Wszystko na działce
liczącej niewiele ponad 11 tys. m2.
W tę ustabilizowaną sytuację
wdarły się wydarzenia toczące się
w najbliższym sąsiedztwie. Po latach zastoju – dokończona została
od strony zachodniej inwestycja Nowego Katowickiego Centrum Biznesu. Natomiast ze strony wschodniej
miasto przystąpiło do intensywnej
i generalnej przebudowy otoczenia.
Mieszkańcy Superjednostki w dużym
dyskomforcie przeżyli wycięcie wielu
drzew i krzewów, doświadczali uciążliwości wyburzenia Urzędu Stanu
Cywilnego – Pałacu Ślubów i zespołu handlowo-gastronomicznego,
w części restauracyjnej znanej jako
„U Michalika”. Teraz przeżywają budowę nowej drogi – ul. Śródmiejskiej,
która wg planów stanowić będzie tzw.
„drogę serwisową” dla ruchu lokalnego. Decyzje w kwestiach takich
inwestycji powstają mocą uchwał
Rady Miasta. Wcześniejsze, odmienne opinie wyrażone przez Radę
Osiedla, niestety nie są wiążące dla
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R

egionalna Fundacja Pomocy Niewidomym - KRS 0000018926;
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów
Stróżów” - KRS 0000009221; Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy Dla Dzieci Niepełnosprawnych - KRS 0000251568 – to trzy
przykładowe organizacje pożytku publicznego (jakie przedstawialiśmy
w poprzednim wydaniu „Wspólnych Spraw”), którym możemy przekazać
miejskich radnych. Spółdzielczy sa- 1% ze swojego podatku dochodowego za rok 2013.
morząd posiada istotne uprawnienia,
ale także prawne ograniczenia. Różne
są szczeble kompetencyjne demokratycznej samorządności.
Zmartwieniem naszym są także
Jak co roku apelujemy na łamach „Wspólnych Spraw” o przekazywanie
zaległości w opłatach miesięcznych z naszych podatków 1% dla osób potrzebujących pomocy oraz instytucji
za lokale, które na koniec 2013 roku (organizacji, stowarzyszeń, fundacji) zajmujących się działalnością charytaw mieszkaniach wyniosły niemal tywną lub społecznie użyteczną. Te pieniądze fiskus i tak nam bezpowrotnie
217.860 zł, a za lokale użytkowe zabiera. Na co zostaną przeznaczone w budżecie państwa – indywidualnie
68.800 zł. Garaże to zaległości rzędu nam nie wiadomo. Giną w finansowej machinie wpływów i wydatków
5 tys. zł Rozmawiamy z dłużnikami. państwa. Wiadomo natomiast na co zostaną wykorzystane, gdy każdy
W wyniku 8 zebrań na które zapro- z nas – podatników podejmie decyzję i wskaże odbiorcę tego tylko 1% ze
szono łącznie 56 osób, zadłużenie swoich podatków.
Pojedynczo to tylko niewiele złotych i groszy. W swej zbiorowości,
zmniejszyło się o prawie 18 tys. zł.
– Pieniądze, jakie wpływają z opłat w skali kraju, to dziesiątki milionów. To nie jałmużna, a konkretna pomoc
miesięcznych – wyjaśnia Kierownik dla tych, którzy znajdują się w naprawdę trudnej sytuacji życiowej.
Apelujemy: wypełniając PIT za rok 2013 (pamiętajmy, iż musimy rozliczyć
Administracji Osiedla mgr Weronika Sikora – wydajemy niezmier- się z fiskusem do 30 kwietnia br.) – koniecznie wskażmy w formularzu osobę
lub instytucję oraz jej KRS (numer Krajowego Rejestru Sądowego) dla
nie rozważnie i oszczędnie, tak po
której przeznaczamy swój 1% podatku dochodowego. Urząd Skarbowy
gospodarsku, na wszystkie istnie- potem sam przekaże ten nasz 1 procentu podatku dochodowego na
jące potrzeby. Najwięcej jednak na rzecz wybranego przez nas beneficjenta. Oczywiście warunkiem przeroboty remontowo-konserwacyjne kazania tej kwoty przez fiskusa do organizacji lub konkretnej osoby jest
oraz związane z bezpieczeństwem uiszczenie w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę
– inwestycje w infrastrukturę prze- obliczenia kwoty 1%.
ciwpożarową oraz ochronę mienia
Skoro od 2004 roku mamy możliwość w jednej setnej decydować o tym,
z monitoringiem. Najkosztowniej- co dzieje się naszymi pieniędzmi – skorzystajmy z niej. Wpływu na rozdyszym remontem było w ub. roku usu- sponowanie pozostałych 99% przecież nie mamy. Jednocześnie zachęcamy
nięcie przecieków na dylatacjach, do zapoznania się z aktualnym, oficjalnym wykazem organizacji pożytku
za co zapłacono 335 tys. zł, a koszt publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego.
wszystkich prac remontowych sięgnął Wykaz (w wersji pdf) ma 133 strony, a na każdej średnio jest po 60 OPP.
602 tys. zł. Sporo było też drobnych Zapoznać się z nimi można na stronach internetowych: www.mpips.gov.pl
spraw, bo przecież budynek ma swoje oraz www.pozytek.gov.pl
lata. Odnotowaliśmy w ub. roku (do
końca listopada) 245 zgłoszeń od
mieszkańców dotyczących awarii.
Były to głównie usterki instalacji
elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej,
(Dokończenie ze str. 6)
katolickiej katedry, jest mogiła puławarie ślusarskie i murarskie, wykownika Michała Wołodyjowskiego.
stępujące zarówno w mieszkaniach, zasadach określonych w ustawie
Postaci historycznie prawdziwej, nie
w pomieszczeniach ogólnego użytku, i statucie”. I pozostanę w tym miejtej ujętej w poruszającym przekazie
jak również na terenach zewnętrznych scu tylko na cytacie, bez komentoliterackim. Żył „w realu – nie w manaszej nieruchomości.
wania go.
trixie” – jak mawia dziś najmłodsze
Oczywiście w rozliczeniach finanMam taką refleksje, że znaleźli- pokolenie. A te obecne zagrożenia
sowych Osiedla liczy się nie tylko
śmy się w miejscu i w czasie – kiedy dla spółdzielców też są rzeczywiposzczególny rok – ale saldo wie„larum grają” i trzeba reagować. Dać stością, nie fikcją… Dostrzega to
loletnie. I tutaj muszę przypomnieć
zdecydowany odpór antyspółdziel- coraz szersze gremium spółdzielsprawę prezentowaną w Materiałach
Sprawozdawczych przygotowanych czym zapędom niektórych posłów ców – wyciągając własne wnioski
na Zebranie Osiedlowe i na tymże z rządzącej PO, poprzeć Petycję z faktu nasilania się coraz bardziej
gremium wyjaśnianą. Otóż Osiedle KRS do Parlamentu Europejskiego agresywnych medialnych kampanii
w części „A” funduszu remontowego i nie pozwolić na doprowadzenie do kontra spółdzielczości, bazujących
posiada ujemne saldo w wysokości sytuacji, kiedy to Polak jest mądry na powielanych i już wcześniej pre15 mln zł, co daje wartość na staty- dopiero po szkodzie, jako już prawie zentowanych negatywnych, lecz na
styczny lokal (-)19.726 zł. Kwotę tę pięćset lat temu Jan z Czarnolasu szczęście incydentalnych przypadtworzą wydatki poniesione w ostat- pisał. Pozostając w tym kręgu literac- kach nieprawidłowości, które zaistnich latach na termomodernizację kich przestróg, na koniec niniejszej niały w niektórych spółdzielniach
budynku, a wcześniej na moderni- mojej rozmowy z Państwem przy- - i insynuujących niejako iż są to
zację i remont dźwigów, częściową pominam – do przemyślenia – cały całkiem nowe fakty. Taka praktyka
refundację wymiany stolarki okien- passus z księgi Sienkiewicza: „– Dla – to nic nowego. Nawet kłamstwo
nej, instalację systemów przeciwpo- Boga, panie Wołodyjowski! Larum powtarzane wielokrotnie z czasem
żarowych. Suma ta sukcesywnie co grają! wojna! Nieprzyjaciel w gra- staje się „prawdą”. Wartą też zastamiesiąc spłacana jest we wnoszonej nicach! a ty się nie zrywasz! szabli nowienia i zainteresowania byłaby
opłacie czynszowej w pozycji odpis nie chwytasz? na koń nie siadasz? sprawa odpowiedzi na pytanie: kto
na fundusz remontowy „A”. Fundusz Co się stało z tobą, żołnierzu? zaliś i w jakiej formie opłaca te medialne
remontowy w części „B” , którego swej dawnej przepomniał cnoty, że projekcje? – bo cel chyba dla więksaldo dodatnie na koniec ub. roku wy- nas samych w żalu jeno i trwodze szości spółdzielców jest nadto czytelny i oczywisty.
nosi 1.470.000 zł przeznaczane jest zostawiasz?”
W Kamieńcu Podolskim, na UkraZ poważaniem
na bieżące roboty remontowe zgodnie
inie, na cmentarzu przyległym do
z przyjętym planem remontów.
Krystyna Piasecka

Z groszy - miliony złotych
na szlachetne cele

„LArum grają”
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Ferie zimowe
w wiosennym styczniu
(Ciąg dalszy ze str. 1)

atmosfery właściwej wszystkiemu, co
robią rozbrykane dzieciaki, cieszące się
z przerwy w zajęciach szkolnych.
Kolędowo i noworocznie

Spacer z kijkami klubowiczek z „Centrum”
w lesie na Muchowcu

Czekoladowe fondue w „Trzynastce”

Uczestnicy turnusu narciarskiego
zorganizowanego przez Dział
Społeczno-Kulturalny KSM w Muszynie

Giszowieckie Centrum Kultury: w Osikowej
Dolinie w Koziegłowach dzieci wytwarzały
artystyczne cudeńka...

Spotkanie seniorów
w klubie „Pod Gwiazdami”

STRONA 12

Wpisując się w styczniowe klimaty,
„Józefinka” zorganizowała dwa spotkania świąteczno – noworoczne dla
osób starszych i samotnie mieszkających oraz dla członków Klubu Seniora.
Uczestniczyli w nich przedstawiciele kierownictwa KSM, Rady Nadzorczej oraz
Rady Osiedla im. P. Ściegiennego. Spotkanie rozpoczęto od złożenia życzeń noworocznych dla członków KSM oraz od
wspomnień związanych z przygotowaniami i obchodami świąt Bożego Narodzenia w domach rodzinnych uczestników.
Wieczerza Wigilijna, którą przygotowano,
pozwoliła jeszcze raz przeżyć wzruszenia
związane z tym szczególnym czasem, ale
przede wszystkim sprawiła, że zasiadłszy
przy stole, na którym królowały tradycyjne potrawy – barszcz z uszkami, karp,
kapusta z grzybami, makówki – wszyscy
uczestnicy poczuli się jedną rodziną i to
było bardzo miłe, „ładowało akumulatory”
na długo.
Po wieczerzy na dodatek wszystkich
uczestników czekały pod choinką świąteczno-noworoczne prezenty – od Zarządu KSM – kalendarze na rok 2014
z samymi szczęśliwymi dniami, a od
Klubu „Józefinka” aniołki, gwiazdki, renifery, bałwanki i kartki z życzeniami.
Wspólne kolędowanie z Zespołem „Józefinki” a potem niespodzianka ekstra, czyli
koncert Jolanty Gacka na skrzypce, gitarę
i śpiew i jeszcze dłuuugie zimne ognie,
stanowiły zwieńczenie wieczoru i nastroiły
uczestników spotkania sylwestrowo. Rozpoczęły się więc tańce i radosne zabawy
przy muzyce mechanicznej.
„Józefinka” nie poprzestała na owych
pląsach i urządziła jeszcze Bal Noworoczny dla dorosłych mieszkańców Osiedli
KSM. Pojawili się na nim także mieszkańcy z osiedli: Giszowiec, im. Kukuczki
oraz Zawodzie. Do zabawy przygrywał
Zespół G. Szolca i M. Malaki. Było wesoło i kolorowo, bo przebierańcy pojawili
się licznie, byli super przygotowani, a i
humory też dopisywały.
„Juvenia” także gościła swoich seniorów na spotkaniu noworocznym. Poprowadził je wspaniały artysta estradowy
Grzegorz Wojtala, który przygotował na
tę szczególną okoliczność mnóstwo konkursów i dobrej muzyki tanecznej. Miłą
niespodzianką dla seniorów było przy-
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bycie specjalnych gości w osobie prezes
KSM Krystyny Piaseckiej, przewodniczącego Rady Osiedla im. J. Kukuczki
Piotra Michalskiego. Złożyli oni seniorom
noworoczne życzenia, a potem wszyscy
wspólnie się bawili. „Gwoździem” programu był występ zawodowej pary tanecznej,
która od wielu lat bierze udział w zawodach oraz prowadzi szkołę tańca.
W Klubie „Centrum” spotkanie kolędowo-noworoczne było – można rzec –
podwójnie rozśpiewane, ponieważ wzięły
w nim udział zespoły „Wesołe Kumoszki”
oraz „Alle Babki”. Wystąpiły one najpierw
z repertuarem świątecznym i wspólnie
z uczestnikami zaśpiewały kolędy przy
klubowym żłóbku, prezentując również
własne utwory świąteczne. W drugiej części, po przerwie na kawę i coś słodkiego,
było już bardziej noworocznie. Zespół
„Wesołe Kumoszki” dał koncert piosenek
śląskich, a zespół „Alle Babki” wystąpił
z piosenkami rozrywkowymi, jak na czas
karnawału przystało. Nie zabrakło skocznych i ludowych, granych na akordeonie
przez Stefana Smyczyka, melodii porywających do tańca. Panowała atmosfera
iście karnawałowa, która była inspiracją
do występu tanecznego – i to solo! – jednej z członkiń zespołu „Alle Babki”, przy
gromkich brawach i okrzykach: „bis!”
Jeśli tak lubią bawić się Babki z Centrum, nic dziwnego, że zaproszone zostały
do Klubu „Pod Gwiazdami”, aby podzielić się swoją pozytywną energią z bywalcami tego właśnie klubu. I, rzecz jasna,
wywiązały się z pokładanej w nich nadziei,
na szóstkę. Ponadto „Pod Gwiazdami”
była zabawa karnawałowa, której znakiem firmowym były kwiaty we włosach
i uśmiech na twarzy, było też wspólne
śpiewanie kolęd w Klubie Seniora.
„Trzynastka” postawiła na kolędowe
nastroje. Seniorom z tego klubu miło się
śpiewało bożonarodzeniowe pieśni, gdy
przy pianinie zasiadła pani Alicja Skrzyszowska.
Dzień Babci i Dziadka
Babcie i Dziadkowie mawiają o swoich
wnuczętach „skarby”, a przynajmniej raz
do roku 21 i 22 stycznia, kiedy kalendarz
kieruje w sposób szczególny nasze myśli ku seniorom rodzin, uświadamiamy
sobie, że to oni są skarbami naszymi.
To oni służą nam swoim życiowym doświadczeniem, to oni potrafią wyciszyć
emocje i wprowadzić spokój, zwracając
uwagę na to, co tak naprawdę w życiu jest
najważniejsze. To oni wnoszą do rodzin

LUTY 2014

Ferie zimowe
w wiosennym styczniu
szczególne ciepło, budują więź, stanowią
ostoję tradycji.
W „Centrum” Dzień Babci i Dziadka
jest zawsze okazją do zabawy okraszonej muzyką, poezją, ale i dowcipem. Tak
było i tym razem. Wystąpił duet „Familia
Stogniew”. Na początku tradycyjnie kierowniczka klubu złożyła życzenia kierując
okolicznościowe wierszyki do wszystkich
babć i dziadków. Nie zabrakło dobrego
humoru, okolicznościowych dowcipów
oraz tanecznej zabawy w karnawałowym
rytmie. Przyjemnie i wesoło, ze śpiewem
na ustach - tak upływał babciom i dziadkom czas zabawy z okazji ich święta.
W Giszowieckim Centrum Kultury i w
„Józefince” Dzień Babci i Dziadka zagościł
w inny sposób – tam bowiem dzieci bardzo starannie i z ogromnym przejęciem
przygotowywały dla swoich ukochanych
babć i dziadków laurki i niespodzianki.
Zanim zaczęły się ferie
Ferie zimowe to w naszych klubach
„rzecz święta”. Ponieważ przypadły one
na styczeń, więc większość klubowej działalności w tym okresie, ukierunkowanej
było na zorganizowanie ciekawie czasu
najmłodszym mieszkańcom osiedli KSM.
Dni poprzedzające rozpoczęcie zimowej
przerwy w nauce starano się wobec tego
darować starszym. Oprócz wspomnianych
wydarzeń, kluby zadbały jeszcze o inne
atrakcje dla swoich dojrzałych bywalców.
Na przykład Klub „Centrum” dwukrotnie urządził seniorom spacery z kijkami.
– W Parku Muchowiec panuje mikroklimat, który bardzo dobrze wpływa na samopoczucie, a towarzysząca słoneczna
aura i biały puch pod nogami sprawiły,
że wydłużyliśmy spacer o Dolinę Trzech
Stawów, podziwiając piękno natury w zimowej szacie i łowiących ryby na zamarzniętych stawach. Tego dnia, korzystając
ze sprzyjających warunków atmosferycznych wydłużyliśmy nasz pobyt na łonie
natury do maksimum, korzystając również
ze stacjonarnego sprzętu do ćwiczeń na
terenie parku – opowiadała po powrocie
z drugiej z przechadzek pani Irena.
Miłośnicy teatru z Giszowieckiego CK
„załapali się” na spektakl w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. – Była to historia życia
wielkiego amanta przedwojennych scen
Eugeniusza Bodo. Bogate widowisko,
znane szlagiery, piękne stroje i scenografia to niektóre środki, z pomocą których
przybliżono widzom sylwetkę tej ikony
scen muzycznych okresu międzywojennego. W widowisku „Eugeniusz Bodo – czy
mnie ktoś woła?” widzowie poznali także
wojenne losy artysty aż do jego tragicznej
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śmierci w radzieckim gułagu – dzieli się
wrażeniami pani Iwona.
Z kolei „Trzynastka” wybrała się ze
swoją ekipą do Aquadromu, gdzie największym zainteresowaniem cieszyły
się różnego rodzaju jacuzzi, „wirująca
rzeka” i „wielki sztorm”. Trzynastkowicze odwiedzili też kino, gdzie obejrzeli film komediowy pt. „Wkręceni”. Film
opowiada o losach trzech przyjaciół ze
Śląska zwolnionych z pracy w fabryce
samochodów. – Znani aktorzy próbowali
„godać”, ale nie zawsze im to wychodziło,
co dla rodowitych Ślązaków było zabawne. Komedia „wkręciła” nas w perypetie
głównych bohaterów i zaskoczyła zakończeniem. Możemy ją polecić do obejrzenia –
pogodnie podsumowała filmową przygodę
pani Alicja.
Zanim opanowały „Juvenię” dzieciaki
spędzające tu ferie, odbył się jeszcze popis młodych gitarzystów, podopiecznych
Bohdana Lizonia, doskonałego nauczyciela, muzyka i kompozytora. – Występ
młodych gitarzystów uświetnił koncert
z udziałem pana Bohdana oraz specjalnie
zaproszonego gościa, Dariusza Ziółka
z zespołem. Artyści wykonywali utwory
jazzowe, bluesowe oraz muzykę klasyczną. Licznie przybyła publiczność, w tym
rodziny i przyjaciele naszych młodych
gitarzystów, była zachwycona koncertem
– z satysfakcją powiedziała pani Wiola.
„Pod Gwiazdami”, kiedy jeszcze nie
zawładnęli nim odpoczywający od zajęć
uczniowie, było salonowo. Wraz z panią
Marią w Saloniku bowiem przywoływano
z pamięci obraz dawnych wielopokoleniowych, rodzinnych spotkań przy stole,
kiedy często rodzinnie śpiewano kolędy,
zaś gospodyni spotkania dodała jeszcze
nastroju, czytając zgromadzonym swoje poezje.
Fascynacja przyrodą
Przyroda jest niewyczerpanym źródłem
fascynacji dla wszystkich, a dla dzieci
w szczególności. Dlatego też często w programach zajęć na czas ferii, czy wakacji,
znajdują się wyprawy tam, gdzie można poobserwować przyrodę. Ulubionym
celem takich wypraw jest Izba Leśna.
Zwiedziły ją już wszystkie nasze kluby,
a niektóre z nich powtarzają te wizyty i – jak twierdzą – za każdym razem
dowiadują się czegoś nowego. W czasie
zimowego wypoczynku trafiły tu dzieciaki
z „Józefinki”, klubu Pod Gwiazdami oraz
„Trzynastki”. – Z zainteresowaniem obejrzeliśmy film „Z życia lasu”, przeszliśmy

Bal przebierańców w „Józefince”

„GCK”: odwiedziny
w przychodni weterynaryjnej

Klubowicze z „Trzynastki”, „Gwiazd”
i „Józefinki” w rozgłośni radiowej (zdjęcie
powyżej) i w studiu telewizyjnym: może kiedyś
będą prawdziwymi dziennikarzami...

(Dokończenie na str. 14-15)
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Nastrojowy koncert Jolanty Gacka
w „Józefince”

„Juvenia”: spotkanie noworoczne
w Klubie Seniora...

...i świąteczno-noworoczne w „Józefince”

ścieżką edukacyjną oraz bawiliśmy się
wesoło na terenie Nadleśnictwa, a nawet
upiekliśmy smaczne kiełbaski i kromki
chleba na ognisku przygotowanym dla nas
przez wspaniałych, życzliwych roślinom,
zwierzętom i ludziom pracowników Lasów
Państwowych – wspomina pani Genia.
GCK zawitało tej zimy do Panewnik,
gdzie dzieci oglądały żywą szopkę, a także
zwiedziły Muzeum Misyjne, którym opiekują się miejscowi franciszkanie. Taka
szopka – co tu kryć – to nie tylko przeżycie religijne, ale dla milusińskich wielka
atrakcja z powodu kontaktu ze zwierzakami, których na co dzień w mieście nie
spotykają. GCK w ogóle zaplanowało sporo zajęć z „mniejszymi braćmi” w roli głównej. Gościło na przykład u siebie Mirellę
Markocińską z pracowni biologii i ekologii
Pałacu Młodzieży, która przedstawiła
dzieciom bogatą prezentację na temat
koni. W przystępny sposób przekazała
nie tylko wiadomości o rasach koni, ale
także o postępowaniu z tymi zwierzętami
oraz wiele ciekawostek o hodowli rumaków. Innym razem, korzystając z zaproszenia firmy weterynaryjnej Smartvet,
Giszowianie odwiedzili przychodnię dla
zwierząt w Silesia City Centrum, biorąc
udział w akcji promocyjnej „Dzień Pupila”.
Dzieci dowiedziały się wielu ważnych rzeczy o opiece nad zwierzęciem domowym,
zwiedziły przychodnię a lekarz-behawiorysta udzielił im wskazówek, dotyczących
zachowań zwierząt. Wreszcie dzieci z GCK
wzięły udział w konkursie plastycznym
przychodni oraz w quizach tematycznych
z nagrodami.
Należy dodać, że i Józefinkowicze nie
przepuścili okazji, jaką jest wolny od lekcji
czas, aby pojechać do klubu jeździeckiego
na Muchowcu, gdzie każdy uczestnik
odbył przejażdżkę konną wierzchem!!!
W studio radiowym
i telewizyjnym

„Józefinka”: na spotkaniu z Indiami
częstowano harbatą z imbirem
i mleczkiem kokosowym
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Z inicjatywy Klubu „Trzynastka” grupa
dzieciaków z KSM – oprócz niej także spod
Gwiazd oraz z „Józefinki” – miała okazję
zwiedzić siedzibę Radia Katowice. Tadeusz
Musioł dziennikarz radia był ich przewodnikiem. Dzieci odwiedziły salę koncertową,
gdzie zespoły muzyczne mogą nagrywać
płyty. Tutaj swoje krążki nagrywali m.
in. Krystyna Prońko i Stanisław Sojka
– artyści pierwszej jasności na polskim
firmamencie. Wycieczka z KSM zajrzała
do studia w momencie pracy prezentera
radiowego na żywo, a także pomyszkowała
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po archiwum. W Radiu znajduje się Izba
Muzealna, w której są stare magnetofony,
radioodbiorniki, jak również pamiątki
związane z tą instytucją. To miejsce jest
poświęcone pamięci Stanisława Ligonia,
który jest jego patronem. Radio Katowice
jest jedną z najstarszych rozgłośni w Polsce, powstało w 1927 roku.
„Gwiazdy” i „Józefinka” odwiedziły jeszcze Telewizję Silesia, a bliskie spotkanie
z kamerami, słuchawkami i mikrofonami
stanowiło duże przeżycie.
Inne światy
Podróż wehikułem czasu lub zatopienie
się w opowieściach podróżników, którzy
odwiedzili egzotyczne zakątki świata zawsze oznacza fantastyczne przeżycia.
Dzieci i młodzież z „Trzynastki” mocno zapamiętały swoją wizytę w Muzeum
Historii Katowic. Zwiedzano pomieszczenia Muzeum znajdującego się w domu
państwa Barbary i Stanisława Ptak.
Oglądano zdjęcia i piękne kostiumy do
wielu znanych filmów. Potem same dzieci,
korzystając z różnorodnych materiałów,
projektowały kostiumy dla swoich postaci.
Dziewczynki najczęściej stroiły tekturowe
szablony w suknie ślubne z pięknej koronki, a chłopcy robili kostiumy batmana
lub spidermana. Po zakończeniu pracy
pan prowadzący zajęcia sfotografował
wszystkie kostiumy i można je oglądać
na stronie Muzeum. Zajęcia zakończyły
się słodkim poczęstunkiem.
„Józefinka” chłonęła opowieści z dalekich wypraw. Przeżyciami z nich dzielił
się Ignacy Walenty Nendza – członek Klubu Wysokogórskiego w Katowicach oraz
wolontariuszki EVS (European Voluntary
Service) Ewelina Wadelik i Anna Pacześ
z Łodzi, które wróciły z Indii po 7 miesiącach pracy na rzecz ludności lokalnej
(a wysłane przez Stowarzyszenie „Jeden
Świat” z Poznania). Przewodnikami po
Borneo i Tajwanie z kolei była Karolina
Wadelik i Jajo – mieszkaniec, Tajwanu,
oboje studenci medycyny.
Spotkania były niezwykle egzotyczne,
wypełnione barwnymi opowieściami,
pokazami filmików, slajdów i fotografii,
pokazem przywiezionych z tamtych stron
pamiątek oraz smakami i zapachami tamtych kultur, np. herbaty, fasolki na ostro,
żywymi kwiatami do konsumpcji, egzotycznymi przyprawami. Była też okazja,
aby przymierzyć tamtejsze ubrania- np.
ułożyć 7-metrowe sari oraz zabawić się
w gry i zabawy dzieci z tych odległych
kontynentów... a były też dzieci, które
próbowały wykonywać taniec brzucha.
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Ferie zimowe
w wiosennym styczniu
Osikowa Dolina i czekolada

Zimowo w Muszynie

A Giszowickie CK wylądowało w Osikowej Dolinie! To inspirujące i magiczne
miejsce w Koziegłowach, gdzie wykonywane są cudeńka z osikowych wiórów:
ozdoby choinkowe, anioły, jajka wielkanocne, kwiaty, koguciki wystawione we
wzorcowni zauroczyły wszystkich. Każdy
z uczestników wycieczki, pod kierunkiem
przemiłych instruktorek, wykonał pomarańczowego kota oraz bukiet tulipanów
w wazoniku, które okazały się nie tak
trudne. To dopiero była interesująca,
chociaż niedaleka podróż….
Ciekawym czasem w „Trzynastce” był
Dzień Czekolady. Na początku przedstawione zostały w formie prezentacji
multimedialnej ciekawostki związane
z czekoladą, były wiersze, trochę historii
i zagadki (np. w jakim państwie wyprodukowano pierwszą tabliczkę czekolady – w Niemczech w 1869 roku). Każdy
z uczestników mógł opowiedzieć o swojej
ulubionej czekoladzie. Odbył się konkurs
na ciekawy wiersz o czekoladzie wymyślony przez dzieci. Na koniec można było
rozkoszować się fondue czekoladowym –
na widelczyki nabija się kawałki owoców
(pomarańcze, jabłka itp.) i moczy w ciepłej
czekoladzie. Na zajęciach czekolady nie
zabrakło, była do picia i do zjedzenia.
Było tym bardziej wesoło, że w zabawie
wzięły udział również dzieci z klubu „Pod
Gwiazdami”.

Natomiast na brak śniegu nie narzekali ci, którzy wybrali się na narciarskie
powitanie Nowego Roku do Muszyny.
Tygodniowa wyprawa zorganizowana
przez Dział Społeczno-Kulturalny KSM
przyniosła wiele radosnych i sportowo-rekreacyjnych wrażeń. Na zdjęciach
dokumentował je Tadeusz Oczko. Niestety brak jest nadziei, że da się jeszcze
„uszczknąć” śnieżnej aury, zatem Dział
S.-K. przygotowuje wyjazdy do basenów
termalnych. 15 marca do Oravicy i 22-23.
03. również do ciepłych wód na Podhalu
(no, chyba że nastąpi niespodziewany,
pożegnalny podmuch zimy – to będzie to
eskapada z nartami!). Szczegóły wypraw
na stronie internetowej KSM – zapisy
w Dziale Społeczno-Kulturalnym.
Zebrała:
EWA ŻARKOWSKA

Bez śniegu, ale z pomysłami!
Jak widać, gejzery pomysłów, jakimi
są nasze kluby, nie pozwoliły dzieciakom
na nudę w czasie tegorocznych ferii – pozbawionych śniegu i związanych z tym
uciech. Giszowieckie Centrum Kultury,
które z dumą oświadczyło, że bawiło się
z nim 165 dzieci, czerpało jeszcze radość
z wizyt w kinie oraz na basenie. Popływać
wybierały się też dzieciaki z „Józefinki”
i „Trzynastki”, która także „zawadziła”
o kręgielnię. „Juvenia” dwukrotnie wybrała się do kina, a na co dzień dużym
zainteresowaniem cieszyły się gry zręcznościowe, planszowe, konkursy i quizy,
w których uczestnicy gromadzili punkty,
aby na koniec ferii otrzymać zasłużone
nagrody. Niespodzianki czekały również
na amatorów zabaw tanecznych. Można
było zdobyć nagrody za najładniejszy strój
lub za najciekawszy taniec. We wtorki
odbywały się zajęcia plastyczne, w piątki zaś pani Natalia prowadziła zabawy
rytmiczno-ruchowe.
Ukoronowaniem ferii, jak to często
bywa, była huczna zabawa – tym razem
bal przebierańców w „Józefince”, na który
przybyły także dzieciaki z „Trzynastki”
i „Gwiazd”.
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Z „Juvenii” pomaszerowano do kina

Co nas czeka
w klubach?
n CENTRUM: 24.02, godz. 1700 – spotkanie noworoczne dla osób niepełnosprawnych; 27.02, godz. 1530 – Tłusty
Czwartek; 28.02, godz. 1500 – Ostatki;
14.03, godz. 1400 – zajęcia plastyczne
dla seniorów.
n GISZOWIECKIE CENTRUM KULTURY: 25.02, godz.1700 – bal dla najmłodszych; 17.03, godz. 1800 – wyjście
do Teatru Śląskiego na operę.
n JÓZEFINKA: 27.02, godz. 1700 –
Tłusty Czwartek; 3.03, godz. 1600 – Dzień
Puszystych; 4. 03, godz. 1700 – Śledzik
i Dzień Teściowej; 10.03, godz. 1600 –
Zabawa karaoke.
n JUVENIA: 27.02, godz. 1800 – o pupilach z lekarzem weterynarii; 5.03, godz.
1730 – Gala Kabaretowa – „Kałamasz”.
n POD GWIAZDAMI: 21.02, g o d z .
1530 – występ „Józefinek”; 26.02, godz.
1730 – wyjście do Cinema Punkt 44; 27.02,
godz. 1600 – Tłusty Czwartek w „Trzynastce”; 28.02, godz. 1600 – ostatki seniorów; 6.03, godz. 1600 – Dzień Naleśnika;
7.03, godz. 1600 – Dzień Kobiet; 11.03,
godz. 1430 – wyjście do Muzeum Archidiecezjalnego, 14.03, godz. 1600 – zagadki
matematyczne dla dzieci.
n TRZYNASTKA: 23.02, godz. 1800 –
wyjazd do Teatru Nowego; 26. 02, godz.
1600 – Tłusty Czwartek dla dzieci; 27.02,
godz. 1500 – Tłusty Czwartek dla seniorów;
1.03, godz. 1800 – ostatki dla dorosłych;
6.03, godz. 1500 – występ „Józefinek”;
14.03, godz. 1700 – zagadki matematyczne
dla dzieci.
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Tańce w klubie „Centrum”...

,,, i w „Józefince”

Każdy z „trzynastkowiczów” mógł
zrobić kreację w muzeum państwa Ptak
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BARAN (21.03 – 20.04) W połowie miesiąca miłosny zawrót głowy
sprawi, że niektóre Baranki stracą
grunt pod nogami. Świat zawiruje, ale
żeby ten cudowny stan potrwał dłużej, trzeba będzie użyć całej swojej
inteligencji, całego wdzięku. Warto
się jednak postarać, bo znajomość jest
cenna, warta „grzechu”. W pracy bardziej zadbaj o dobrą atmosferę. Koleżeńskie gesty, uczynność ocieplą twój
wizerunek. To wkrótce zaprocentuje.
Pod koniec lutego twoja fizyczna
forma może się trochę pogorszyć.
Więcej odpoczywaj, wysypiaj się porządnie, a sprawy zawodowe zostaw
swojemu biegowi. Jeśli nie będziesz
przeszkadzać losowi, to niektóre problemy rozstrzygną się same. Bardzo
dobre dni dla interesów i pracy to 1
i 15 marca.
BYK (21.04 – 20.05) Marzysz
o miłości, czujesz się samotny? Zamiast czekać na „uderzenie pioruna”, lepiej na początku postaw na
przyjaźń. Uczucie, które wykiełkuje
na takim gruncie, będzie trwalsze.
W pracy dobra passa, którą zawdzięczać będziesz temu, że jesteś lubiany.
Z czystej sympatii do twojej osoby
ktoś ci pomoże, coś ci załatwi, pójdzie ci na rękę. Najlepsze dni w interesach to 16,17, 25 i 26 lutego.
Bardzo optymistycznie zapowiada
się także początek marca – wtedy
napotkasz dobre okazje, poszczęści ci
się. W marcu, pod wpływem Wenus
w znaku Wodnika, pewna znajomość
czy związek zacznie ci ciążyć. Bardzo
możliwe, że zaczniesz się z niego
wycofywać. Dobrze się zastanów:
może jednak warto dać tej osobie
kolejną szansę?
BLIŹNIĘTA (21.05 – 20.06) Do
końca lutego z powodu Merkurego
sprawy, na których ci zależy, mogą
się wlec, a nawet ulegną wstrzymaniu. Na pewne rzeczy nie masz
wpływu, ale niektórym kłopotom
łatwo zapobiec, np. przestrzegając
terminów, zapisując ważne rzeczy
w kalendarzu czy tak planując dni,
aby mieć pewną rezerwę czasową.
W połowie lutego kilka szczęśliwych
dni w miłości – nie przegap ich, nie
zmarnuj na bezsensowne utarczki.
Powinieneś także bardziej zadbać
teraz o zdrowie. Słońce w znaku Ryb
sprawi, że mieć będziesz mniejszą
odporność. Wystrzegaj się infekcji, ubieraj stosownie do pogody za
oknem. W pracy współpraca przyniesie ci większe korzyści niż rywalizacja. Łatwiej będzie o sukces lub
przetrzymanie kryzysu w większej
grupie, niż w pojedynkę.
RAK (21.06 – 20.07) W połowie
lutego pełnia Księżyca w znaku
Lwa – osoby chore na serce powinny teraz bardzo na siebie uważać,
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unikać wysiłku przerastającego ich
możliwości. Dbaj zwłaszcza o układ
krwionośny i serce. Pełnia może
ujawnić sprawy, które do tej pory
były ukryte. Tak więc nastaw się
na niespodzianki – mogą one być
zarówno miłe, jak i mniej przyjemne...Z kolei początek marca zapowiada
się bardzo szczęśliwie. Harmonijny
układ między Słońcem, Księżycem
i Jowiszem przyniesie ci np. udany
zakup, prezent od losu, spełnienie
pragnień, popularność w otoczeniu.
Może np. zostaniesz wyróżniona,
obdarzona specjalnym zaufaniem
przez osoby, z którymi na co dzień
współpracujesz?

borem. Bardziej kieruj się rozsądkiem
niż emocjami, bo sytuacja wymaga
chłodnej głowy... Dobrze się zastanów, ale nie zwlekaj zbyt długo
z decyzją czy opowiedzeniem się
po którejś ze stron. Lawirowanie,
kluczenie może ci zaszkodzić. Około
26 lutego mądre, rozsądne decyzje
lub udane posunięcia w finansach,
interesach, praktycznych sprawach.
Dla ciebie wiosna zacznie się w tym
roku wcześniej. Już pod koniec lutego Mars wypędzi z ciebie resztki
zimowego lenistwa. Nawet katar nie
powstrzyma cię przed treningami, ruchem. Może nawet wybierzesz się na
narty? Tak trzymaj, a kalendarzową

KOZIOROŻEC (21.12 – 20.01)
Szczęśliwe chwile we dwoje, życzliwość przyjaciół, a nawet całkiem
obcych ludzi – wszystko to zawdzięczasz Wenus, która do początku marca wciąż przebywa w twoim znaku.
Z jej pomocą bardziej też zadbasz
o siebie, odmłodniejesz, wypiękniejesz. Nawet mając skromne środki
finansowe zabłyśniesz czymś nowym,
atrakcyjnym... Około 26 lutego możliwe miłe niespodzianki w finansach
i miłości. W pracy szukaj łagodniejszych rozwiązań niż stawianie spraw
na ostrzu noża. Nie oczekuj, że wszyscy wciąż będą cię chwalić – naj-
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LEW (21.07 – 19.08) Właśnie
teraz czekają cię gorące chwile we
dwoje. Pełnia Księżyca w znaku Lwa
podgrzeje bowiem emocje między
partnerami i nawet pary z długim
stażem poczują motyle w brzuchu.
Ale jeśli między wami nagromadziły
się konflikty i tłumione żale, najpierw
trzeba będzie oczyścić atmosferę.
Rozmowy mogą mieć burzliwy przebieg, ale są konieczne. Po 15 możliwe
nowe znajomości z trochę zwariowanymi, ale pełnymi uroku osobami.
Wniosą one świeży powiew do twojego życia towarzyskiego. 23-25 lutego
za sprawą Słońca i Neptuna możliwy
zawrót głowy… lub niecodzienne
przeżycia, romantyczna przygoda.
3-5 marca Pluton pomoże pokonać
przeszkody; 14 marca powodzenie
dzięki starszej osobie lub sukces
w sprawach urzędowych.
PANNA (20.08 – 22.09) Szalony zakup sprawi, że poczujesz się
jak ktoś wyjątkowy. Właśnie tego
ci trzeba: czegoś niepraktycznego,
komfortowego i luksusowego. Jesteś
tego warta, nie patrz więc zbyt długo
na cenę. A może będzie to prezent od
ukochanej osoby? 16-17 lutego czeka
cię powodzenie w pracy, interesach
i załatwianiu trudnych spraw. Warto
się wtedy samej sprężyć, aby pomóc
losowi. Ale zaraz potem, około 19
– trudne chwile. Jeśli masz swoje sposoby na chandrę, trzymaj je
w pogotowiu, bo mogą się przydać.
Na początku marca troskliwie strzeż
zdrowia – wysypiaj się, dbaj o układ
nerwowy. Ale nawet będąc w gorszej
formie nie odpuszczaj spraw urzędowych i zawodowych, bo odniesiesz
sukces dzięki szczęśliwym okolicznościom.
WAGA (23.09 – 22.10) Podczas
pełni Księżyca w połowie lutego
możesz stanąć przed trudnym wy-

wiosnę powitasz szczuplejsza o kilka
kilogramów i odmłodzona!
SKORPION (23.10 – 21.11) 2024 lutego masz dobre dni, możesz
liczyć na łut szczęścia, uśmiech losu.
Warto wykorzystać dobrą passę, by
załatwić coś, do czego się zabierasz
i nie możesz zabrać albo czego się
obawiasz lub na czym ci wyjątkowo zależy. Początek marca minie
ci na luzie, ale wiedz, że to tylko
cisza przed burzą. Tegoroczna wiosna bowiem będzie na najwyższych
obrotach, dlatego jeśli tylko możesz,
właśnie teraz wyjedź złapać oddech.
Wszystko co zaczniesz 1 marca będzie się szybko rozwijać. 3-5 i 14
marca najlepsze dni w pracy i interesach. Oparcie znajdziesz w starszych
członkach rodziny, którzy pomogą ci
w razie problemów z dziećmi. W miłości trzymaj się zasady: lepsze to,
co sprawdzone i pewne, nawet jeśli
nie idealne...
STRZELEC (22.11 – 20.12) Widać sporne sprawy, konflikty rodzinne. np. niełatwo będzie pogodzić to,
czego chce twój partner z oczekiwaniami innych twoich bliskich. Przyda
się odrobina dyplomacji, i wiedza,
że nie od razu Kraków zbudowano.
Małymi kroczkami w końcu dopniesz
swego. W III dekadzie ostrożnie:
lepsze może okazać się wrogiem dobrego, nie zmieniaj więc pochopnie
czegoś, co nieźle działa, na nowe –
niepewne... Początek marca to pora,
byś więcej czasu poświęcił samemu
sobie, np. zajął się swoim zdrowiem.
Zatrzymaj się w biegu, wsłuchaj się
w to, co mówi twój organizm Może
trzeba zmienić trochę tryb życia i dietę? Właśnie przedwiośnie to idealny
czas na wszelkie zmiany i oczyszczanie organizmu z zimowych, niepotrzebnych zapasów. Powodzenia!

Wspólne Sprawy

ważniejsze, abyś sama była z siebie
zadowolona i miała czyste sumienie.
Około 14 marca nie przegap dobrej
okazji, np. pomoże ci ktoś wpływowy, dostaniesz zastrzyk optymizmu.
WODNIK (21.01 – 19.02) W połowie lutego może nastąpić zwrot
w interesach. Aby zachować kontrolę
nad swoimi sprawami, nie wypuścić steru z ręki, powinieneś dokonać
niełatwego wyboru, np. wyraźnie
opowiedzieć się po którejś stronie
lub zawalczyć o coś, co może ci się
trochę wymykać z rąk. Wygląda na
to, że nie da się ciągnąć kilku srok za
ogony, coś trzeba będzie odpuścić, po
to, by więcej zyskać na innym polu.
5 marca do twojego znaku wejdzie
bogini miłości, Wenus. Zacznie się
doskonała passa w miłości, życiu towarzyskim i finansach, która potrwa
niemal miesiąc. Teraz dwa razy silniej działać będziesz na płeć przeciwną (zwłaszcza około 12 marca). Ale
6 i 14 marca strzeż zdrowia, chuchaj
na siebie i dmuchaj.
RYBY (20.02 – 20.03) W III dekadzie lutego, gdy do twego znaku
wejdzie Słońce, dostaniesz zastrzyk
nowych sił i wtedy ruszysz pełna
parą. Zimowy zastój minie, otworzą
się nowe, ciekawe perspektywy. Na
przełomie lutego i marca za prawą
Słońca i Jowisza wspaniały czas –
dobre okazje w interesach, sukcesy
w życiu towarzyskim, wsparcie ze
strony innych ludzi. Staniesz się
popularna, lubiana, inni cię docenią
i od razu dadzą temu wyraz. Już na
początku miesiąca możesz startować
z nowymi projektami. Wszystko co
zaczniesz po nowiu 1 marca będzie
się pomyślnie rozwijać. Zwłaszcza
3, 5 i 14 dodaj gazu – wtedy bowiem
wszystko ci się uda. W miłości najlepsza passa to 1, 4 i 13-15 marca.
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azywany Wielką Wojną
– a potem I wojną światową – pierwszy globalny
zbrojny konflikt w skali światowej, oznaczał nie tylko działania
zbrojne prowadzone na froncie,
lecz także piętno odciśnięte na życiu
codziennym matek, żon i dzieci. Jak
I wojna światowa zmieniła losy Ślązaków, oglądać można w Muzeum
Śląskim, przy al. W. Korfantego, na
prezentowanej tam (od 14 lutego do
29 czerwca br.) wystawie „Wojna
od frontu i od zaplecza. Ślązacy
w latach 1914-1918”.

Ciekawa wystawa
w Muzeum Śląskim

Śląsk
i Wielka Wojna
Ekspozycja (przygotowana w ramach międzynarodowego projektu
Traces of 1914), prezentuje I wojnę
światową „od frontu i od zaplecza”.
Ukazuje Ślązaków pochodzących
z różnych środowisk społecznych,
deklarujących różną tożsamość narodową. Łączy ich jedno - wszyscy
przeszli przez traumatyczne doświadczenie wojny totalnej.
Na wystawie oprócz okopów
powszechnie kojarzonych z działaniami zbrojnymi w czasie I wojny
światowej, pokazane są m.in. dom
bogatych mieszczan i robotnicza
kuchnia, fragmenty szkolnej kroniki
z Bogucic, a także lekarski gabinet
i atelier fotograficzne. Atrakcją jest
makieta myśliwca Fokker DR-1, należącego do słynnego asa I wojny,
urodzonego w dzisiejszej dzielnicy
Wrocławia i związanego ze Świdnicą, Manfreda von Richthofena.
Makieta, wykonana jest w skali 1:6
w Modelarni Powiatowej LOK w Lędzinach. Współtwórcami ekspozycji
są uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach, którzy
zaangażowali się w poszukiwania
eksponatów w swoich rodzinnych
miejscowościach. Okazało się, że
strychy i piwnice powiatu gliwickiego wciąż kryją prawdziwe perełki,
które w muzeum zagoszczą jedynie
w czasie wystawy. Od prywatnych
właścicieli udało się wypożyczyć
między innymi inkrustowaną macicą
perłową, maszynę do szycia sygnowaną przez firmę Frister & Rossmann
czy niezwykle cenny porcelanowy
talerz Imari z pięknymi dekoracjami
naszkliwnymi. III LO wypożyczyło
natomiast archiwalia związane z Wincentym Styczyńskim.
Wystawa jest przyczynkowym
zwiastunem wielkiej, stałej ekspozycji w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego, na którą trzeba nam jeszcze
co najmniej rok czekać.
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PORADY z SZUFLADY

Na

bal czy na narty?
W pytaniu tym zawiera się zmiana
obyczajów, która dokonuje się na
naszych oczach. Odeszła w przeszłość
ochota na wielki bal, wspaniałe kreacje, wachlarze i ozdobne karneciki, w których panny na wydaniu
zapisywały kolejność tancerzy do
walca lub, jeśli nie miały powodzenia,
siały rutkę pod ścianami ku rozpaczy matek. Takie bale zachowały się
już tylko w dziewiętnastowiecznych
powieściach, które mało kto czyta.
Dziś dziewczyna sama rusza do tańca i tańczy solo wcale nie pragnąc
silnego męskiego ramienia, które
tylko krępuje ruchy i swobodę, zakłóca rytm i fantazję taneczną. Zresztą
ewentualny partner czyni to samo.
Na tańce można się wybrać wprost
z ulicy, bo klubów jest zatrzęsienie.
Wystarczy migocząca lusterkami kula
u sufitu i reflektory wydobywające
z ciemności zziajane, roześmiane
twarze i wywołaną rytmem ekstazę
w oczach, nie trzeba się wysilać na
rozmowy i flirty. Ogłuszająca muzyka
wystarczy i wszelkie konwersacje
uniemożliwi. Z tyłu głowy kołacze
się czasem przestroga mamy: – nie
zostawiaj niedopitego drinka, mogą
ci tam coś wrzucić.
Ale tak w ogóle to o balach nie
słychać. Gala sportowców. Wręczanie
nagród. Fryderyków i telekamer. Ale
to daleko, w stolicy. Czasem bale
lekarzy, biznesmeów i dziennikarzy.
Czasem charytatywne. Za to bankietów moc. Ale na bankietach, np.
z okazji wprowadzenia na rynek nowego kremu przeciwzmarszczkowego,
się nie tańczy, ale pożera na wyścigi
wszystko, co się znajduje na stole,
czyli catering. Ale na bankiety też
nas nikt nie zaprasza.
Maskarady i bale kostiumowe przetrwały chyba tylko w wydaniu balów
dziecięcych. Takie odbywają się w np.
naszych klubach osiedlowych. W klubach bawią się również seniorzy.
Dzieci uwielbiają się przebierać,
zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Ale na ten temat kolorowe pisma
dla kobiet milczą, serwując jedynie
z uporem odwieczny ceremoniał
przygotowań kosmetycznych przed
balem dla pań, plus niezliczone rady
jak na bal się ubrać, by wszystkich
olśnić. Pytam znajomej fryzjerki czy
w swoim salonie odczuwa karnawał.
Wręcz nie zauważam – mówi. Tylko
czasem śluby.
A karnawał w tym roku niezwykle
długi. Popielec wypada dopiero 5
marca. Warto się więc rozruszać.
Niedawno odkryto, że koroną

wszelkiej gimnastyki jest właśnie
taniec! Pracują wszystkie mięśnie,
a rytm muzyki czyni tę gimnastykę
bardzo przyjemną, budząc z uśpienia endorfiny i hormony szczęścia.
Może więc puścić muzykę i potańczyć choćby ze szczotką? „Gdzie te
prywatki?”. Ach gdzie? Ostały już
tylko w tej nostalgicznej piosence
i wspomnieniach starszych osób.
Dzisiejsze „domówki” mogłyby je
zastąpić, niewielki koszt, a spotkanie
z przyjaciółmi mogłoby urozmaicić
szarość życia i gonitwę za groszem,

Dzisiaj, gdy piszę ten swój felieton,
jest 6 lutego, kolejny dzień piękny,
słoneczny i ciepły jak wiosną. Tymczasem ni stąd ni zowąd kilka dni
temu Lubelszczyznę zasypał śnieg
i odciął od świata wiele miejscowości.
Kataklizm! Co ten rząd robi, nawet
chleba nie dowiozą. Ludzie trzeźwi
jednak powiedzieli: – jesteśmy społeczeństwem roszczeniowym, a nie
obywatelskim. W takich sytuacjach,
gdy nie ma co jeść, w jednym domu
upiekliby chleba dla całej wioski,
w innym ubili świniaka, a wszyscy
złapali za łopaty. Żeby przetrwać
trzeba się zorganizować. Chyba
w tym coś jest, bo przez całe wieki śnieg zasypywał te nasze wioski

DŁUUUGI KARNAWAŁ
ale jakoś wszyscy zmęczeni i śpieszno
im w domowe pielesze i ciepłe kapcie. Ach jaki cenny jest ten święty
spokój. A może się mylę? Ale nie!
Akustyczny blok jest cichy jak makiem
zasiał. W spółdzielczych klubach na
imprezach prawie same panie, paru
panów w charakterze rodzynków nie
kwapi się do tańca, więc panie tańczą
solo lub w kółeczku. Zbierzmy więc
siły i zatańczmy chociażby w Tłusty
Czwartek. Koniecznie!
Natomiast w przeciwieństwie
do tańców niezwykle awansowały sporty zimowe w tym głównie
narty. Przez długi czas trwały jeremiady, że nie ma zimy i nie ma
śniegu. Na zawody Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zwożono śnieg ciężarówkami,
a i tak skoki przerwano, gdyż brudny
śnieg się topił i ze skoczni lała się
woda. Co gorsza wiadomo, że w samym Soczi panuje klimat subtropikalny i pomysł Putina, by olśnić świat
Olimpiadą Zimową na styku wysokich
gór i ciepłego Morza Czarnego, może
nie całkiem się udać. Jak dotąd śnieg
był tylko w górach, a w samym Soczi
sadzono palmy i bananowce.
Ale wszystko może się zmienić,
gdyż tak nietypowej zimy, chyba dotąd nie było. W grudniu śnieg sypał
w Kairze (po 120 latach!). Potem
arktyczny wir sparaliżował Stany
Zjednoczone aż po Kalifornię, o zamrożonej na amen Kanadzie w żadnych prognozach nie mówiono, bo
wiadomo, że naszym największym
przyjacielem, zasługującym na uwagę
i współczucie są USA.
atomiast dokumentnie obśmiano luksusowe toalety
w Soczi. Mianowicie w każdej
kabinie są… dwa sedesy! Z przekąsem
mówiono, że Rosja to nie jest kraj,
ale stan umysłów, albo, że tamtejsi
hydraulicy nie odróżniają sedesu
od bidetu.
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i miasta, a sprzętu do odśnieżania
dróg nie było. I ci trzeźwi wybijali
z głowy myśl, że można się czegoś
spodziewać. Macie lodówki róbcie
zapasy. W zamrażarce trzymajcie
chleb i mięso. I nie płaczcie. Gdy
w Lubelskiem próbowano jeździć konnymi zaprzęgami do sań w śnieżnych
tunelach, na Dolnym Śląsku zakwitały
stokrotki. Taką to mamy zimę. Najdziwniejszą i zaskakującą. Oby nie
przypomniała o sobie nagle w maju
albo lipcu! Tak dla równowagi w klimacie i przyrodzie.
ymczasem mogłaby (jak nie tak
dawno jeszcze zawsze bywało)
dotrzeć do nas szczęśliwie dla
miłośników sportów zimowych, koniecznie (w minione już na Śląsku)
ferie zimowe. Zamiast o karnawale,
którego jakby nie było, królują doniesienia ile centymetrów liczy pokrywa
śniegowa, jak kursują wyciągi, ile
kilometrów mają trasy zjazdowe i to
niekoniecznie w Wiśle i Zakopanem,
ale w całej południowej Polsce od
Bieszczad po Beskidy, Karkonosze
i Sudety, o czym często się zapomina,
snobując się na Alpy i Dolomity. A kto
nie wyjedzie w góry niech pamięta, że istnieją biegówki, na których
można jeździć wszędzie, nawet po
płaskim terenie lub po małych wzniesieniach. Jak Justyna Kowalczyk.
A z małych górek można zjeżdżać
na „bele czym”. W modę wchodzą
dmuchane bezpieczne saneczki. Jak
śniegu nie ma, to też nie tragedia. Nie
wszystkie dzieci wyjeżdżają w góry.
Większość zostaje w domu. Dla nich
to zawsze mnóstwo atrakcji, zabaw,
spacerów, ciekawych zajęć, wycieczek
w klubach osiedlowych.
Zima nie jest zła. Jest zdrowa! Ale,
nawiasem mówiąc, szczególnie wtedy
gdy jest normalna i… terminowa.
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Mieszkaniowe
Biuro Poœrednictwa
(Licencjonowany Poœrednik)

Nr licencji Prezesa Zarz¹du KSM 1263; Nr licencji Kierownika MBP 1271
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35 c
(w siedzibie dyrekcji KSM)
( 20-84-739 oraz 20-84-740, fax 20-84-805
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl

Czynne w dni powszednie:
poniedziałki i czwartki od 800 do 1600,
wtorki i środy od 800 do 1700, piątki od 830 do 1430
www.ksm.katowice.pl

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
USŁUGAMI W ZAKRESIE
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMACJA – OFERTA

Szanowni Państwo,

F zajmujemy się wynajmowaniem lokali użytkowych na
prowadzenie działalności usługowej, handlowej, biuroSerdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadwej itp., wydzierżawianiem terenów na cele usługowe,
czonych przez spółdzielcze – Mieszkaniowe Biuro Pośredi inne;
nictwa. Uprzejmie informujemy, że zajmujemy się sprzedażą oraz wynajmem różnego rodzaju nieruchomości (miesz- F przeprowadzamy procedury zakładania ksiąg wieczystych dla właścicieli domów i mieszkań, a także posiakania, domki, działki, sklepy, lokale handlowe, obiekty kodaczy spółdzielczych praw do lokali;
mercyjne, powierzchnie biurowe, magazyny, działki gruntowe itp.), w szczególności:
F pomagamy w regulowaniu stanów prawnych nieruchomości oraz w uzyskaniu stosownych dokumentów
i pozwoleń koniecznych do obrotu nieruchomościami;
współpracujemy z geodetami, architektami, kancelariami notarialnymi;

F pośredniczymy i działamy w imieniu i na rzecz naszych
klientów – zainteresowanych nabyciem lub zbyciem lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych itp.;

F posiadamy interesujące oferty z własnych inwestycji F pomagamy w uzyskaniu korzystnych ofert dla kredytów
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie lobankowych, zwłaszcza hipotecznych;
kali mieszkalnych, nowych domków jednorodzinnych
F
realizujemy usługi w zakresie rzeczoznawstwa mająt(w atrakcyjnych dzielnicach Katowic) – możliwość negokowego;
cjowania ceny, warunków zapłaty, decydowania o rodzaju ich wykończenia i wyposażenia;
F oferujemy kompleksową profesjonalną obsługę pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i wynajmie lokali z zasoF oferujemy do nabycia lokale spółdzielcze (z wtórnego
bów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz innych,
obrotu i z „odzysku”) w ramach przetargów na ustanow tym na zlecenie osób fizycznych.
wienie odrębnej własności tychże lokali;
MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Osiedle „Bytkowska-Józefowska”
1. UL. ROŻANOWICZA
		
Osiedle „Wełnowiec”
2. UL. MIKUSIŃSKIEGO
3. ul. Ściegiennego
		
Osiedle „Ścigały”
4. UL. MARKIEFKI
Osiedle „Murcki”
5. UL. TOKARSKIEGO
Osiedle „Giszowiec”
6. UL. WOJCIECHA
Osiedle „Janów”
7. UL. ZAMKOWA
8. UL. ZAMKOWA

42,00 m2
+ garaż

III piętro

50,00 m2
41,00 m2

III piętro
wysoki
parter

OD KSM:
Osiedle „Szopienice”

67,00 m2

I piętro

53,32 m2

I piętro

42,78 m2

I piętro

44,51 m2
45,46 m2

I piętro
IV piętro

GARAŻE DO WYNAJĘCIA OD OSÓB FIZYCZNYCH
Osiedle „Centrum”
UL. KATOWICKA
18,80 m2 w budynku
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MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY „OD ZARAZ”
NA USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

1. UL. ZAMENHOFA 2 pok. 50,14 m2 IV piętro
2. UL. HALLERA

1 pok.

3. UL. OSIEDLOWA 3 pok.

37,58 m III piętro
2

62,82 m2 II piętro

101.877,00 zł
80.684,00 zł
152,150,00 zł

LOKALE U¯YTKOWE DO WYNAJÊCIA LUB SPRZEDAŻY

1.
2.
3.
4.
5.
6.

W PAWILONIE WOLNOSTOJĄCYM
Osiedle „Centrum”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
ORDONA 7				
83,04 m2 I piętro
ORDONA 7				
210,00 m2 I piętro
Osiedle „Wierzbowa”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
BRZOZOWA 50			
121,50 m2 parter
Osiedle „Gwiazdy”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
ROŹDZIEŃSKIEGO 88A		
31,47 m2 I piętro
Osiedle „Giszowiec”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
KARLICZKA 6			
161,77 m2 parter
KARLICZKA 6			
37,30 m2 parter
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Osiedle „Ścigały”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
7. ŚCIGAŁY 43				
161,43 m2 parter
Osiedle „Ściegiennego”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
8. RZYMEŁKI 4				
130,80 m2 parter
W BUDYNKU MIESZKALNYM
Osiedle „Superjednostka”, Adm. tel. 203-75-46, 203-63-41
9. AL. KORFANTEGO 16			
46,40 m2 podziemie
10. AL. KORFANTEGO 18			
18,47 m2 I piętro
11. AL. KORFANTEGO 18			
18,47 m2 XV p.
12. AL. KORFANTEGO 18			
37,89 m2 tunel
						
garażowy
13. AL. KORFANTEGO 24			
18,47 m2 IV p.
14. AL. KORFANTEGO 30			
18,47 m2 X p.
Osiedle „Giszowiec”, Administracja tel. 256-03-38, 209-25-19
15. MIŁA 5				
15,10 m2 parter
16. MIŁA 22				
12,87 m2 parter
17. MIŁA 28				
107,80 m2 parter
18. MIŁA 30				
14,00 m2 parter
19. KARLICZKA 36			
30,00 m2 parter
20. WOJCIECHA 7D			
22,10 m2 X p.
21. WOJCIECHA 51B			
83,87 m2 parter
Osiedle „Ściegiennego”,
Administracja tel. 250-06-52, 250-29-26
22. ŚCIEGIENNEGO 90			
52,80 m2 piwnica
23. JABŁONIOWA 42			
38,60 m2 piwnica
24. ROŻANOWICZA 1			
66,00 m2 parter
25. JÓZEFOWSKA 96			
12,80 m2 parter
Osiedle „Ścigały”, Administracja tel. 203-82-58
26. WAJDY 27				
24,20 m2 parter
Osiedle „HPR/Śródmieście”,
Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
27. SOKOLSKA 33			
30,81 m2 XI p.
28. SOKOLSKA 33			
30,84 m2 XI p.
Osiedle „Kukuczki”, Administracja tel. 203-81-92, 258-41-02
29. LUBUSKA 8				
58,10 m2 parter
30. LUBUSKA 8				
55,10 m2 parter
31. LUBUSKA 10				
11,70 m2 parter
32. ŁUŻYCKA 2A				
58,10 m2 parter
33. KUJAWSKA 4				
46,40 m2 parter
34. KARPACKA 6				
58,20 m2 parter
35. WROCŁAWSKA 42			
29,24 m2
						
przyziemie
36. WROCŁAWSKA 46			
44,31 m2 parter
37. SANDOMIERSKA 21-23		
121,30 m2 parter
Osiedle „Zawodzie”, Administracja tel. 255-20-52, 255-57-29
38. 1 MAJA 110				
15,00 m2 piwnica
Osiedle „Gwiazdy”, Administracja tel. 258-74-59
39. ROŹDZIEŃSKIEGO 86A		
167,84 m2 I p.
40. ROŹDZIEŃSKIEGO 88			
24,00 m2 parter
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE pok. 10, 10a, 16
TEL. 208-47-09 (10, 11)
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG ?
Usługi realizujemy kompleksowo, szybko
i sprawnie, licząc od momentu przejęcia
aż do wydania lokalu, nieruchomości – nowemu
właścicielowi. Sprzedaż nieruchomości z udziałem
naszego Biura gwarantuje bezpieczną transakcję.
Ceny usług są przystępne.
W RELACJACH: KLIENT – POŚREDNIK
ZAPEWNIAMY ZACHOWANIE TAJEMNICY
HANDLOWEJ, RZETELNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
DZIAŁANIA.
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA !
Kierownictwo Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa
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KRZYŻÓWKA
LUTOWA
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

14 15

16
17

18
19
20
POZIOMO:
3. od środka do brzegu koła,
6. muzyka dyskotekowa,
7. śnieg sypie, a on tylko prószy,
8. wymyślił go Daimler umożliwiając powstawanie mieszanki
paliwowo-powietrznej,
9. biedny lud, pospólstwo,
13. złoto olimpijskie to wybitne…
Kamila Stocha,
14. zarumienił się i był jak…. czerwony,
16. nazywają je Wyspami Korzennymi,
18. wzniesienie terenowe,
19. ostre, kategoryczne polecenie,
20. młoda krasula.
PIONOWO:
1. między Superjednostką a Haperowcem jest niewielka,

2.
3.
4.
5.
10.

11.
12.
15.
17.

znaczniki, kursory,
samochodowe na oblodzonej
drodze bywają niebezpieczne,
pomiędzy Pensylwanią i Indianą,
wychowankowie szkoły wojskowej,
„Cała jesteś w skowronkach”
śpiewali Skaldowie, a słowa
napisał im Leszek Aleksander…
ignorancja wynikająca z braku
wiedzy, niewykształcenia,
wzgardziła Dioklecjanem – została świętą męczennicą,
oglądasz ją na ekranie telewizora,
z kaczki lub królika była surowcem na „czarną polewkę”.

Pośród osób (prosimy o podawanie do wiadomości redakcji swego
pełnego adresu – to znaczy ulicy, nr domu i mieszkania), które do 6 marca
2014 roku dostarczą – prześlą do redakcji lub Sekretariatu KSM prawidłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI LUTOWEJ” rozlosowanych zostanie
5 nagród książkowych, ufundowanych przez Wydawnictwo URSA. Można
także korzystać z internetu – adres mailowy: wspolnesprawy@as.net.pl

NAGRODY ZA TRAFNE ROZWIĄZANIE
„KRZYŻÓWKI styczniowej” (NR 274)
Nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo URSA za prawidłowe rozwiązanie KRZYŻÓWKI styczniowej z nr 274 „Wspólnych
Spraw”, drogą komisyjnego losowania otrzymują: Marianna Mrowiec – ul.
Uniwersytecka, Irena Stawowa – ul. Wrocławska, Teresa Lotyczewska
– ul. Józefowska, Grażyna Przeczek – ul. Plebiscytowa, Irena Kluge
– ul. Hallera. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór książek
do Sekretariatu w siedzibie Zarządu KSM (ul. Klonowa 35c).

Wspólne Sprawy

STRONA 19

Oprocentowanie 10,99%!
Prowizja 0%!
Tyle kosztuje pożyczka konsolidacyjna
w naszych placówkach PKO BP SA:
ul. Katowicka 9
ul. Strzelecka 17a

Jeszcze do końca marca można spłacić
droższe kredyty z innych banków
na wyżej wymienionych warunkach
i płacić jedną niższą ratę.

Dobre i tanie
obiady na miejscu
i na wynos,
CATERING
Przyjęcia
okolicznościowe
ZAPRASZAMY
LUNCH BAR
KARDAMON
K-ce, ul. Józefowska 90
otwarte od pn – niedz.
od godz. 1200 – 2000
Tel. 603 054 172
603 054 173

Zapraszamy!

Czyszczenie

32 259 79 29, 32 781 32 12
695 408 363, 502 851 670
501 989 284

dywanów

WCZASY
AUTOKAREM NAD BAŁTYK

Międzyzdroje * Rewal * Sianożęty * Łeba
* Sarbinowo * Łazy

AUTOKAREM W GÓRY

Ustroń * Wisła * Szaflary * Karpacz
oraz
WŁOCHY, CHORWACJA, GRECJA
ALBANIA, BUŁGARIA
przy zapisach do 31.01.2014 roku

RABAT DO 200 zł/pokój

KOLONIE I OBOZY LETNIE
w Polsce i za granicą
*
*
*
Centrum Turystyki OŚWIATA
K-ce, Mickiewicza 28/7, tel. 32 750 61 14
www.turystyka.edu.pl

tapicerek
wykładzin
solidnie
606-274-056

NOWY WARSZTAT SAMOCHODOWY !!!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas
- ul. Osiedlowa 1; 40-360 Katowice
Tel. 32 251 87 57
502 172 593
n pełna mechanika n serwis i naprawa
klimatyzacji n wymiana i naprawa opon
n przechowywanie opon i kół n naprawa
alternatorów i rozruszników n naprawa układów
wydechowych n naprawa układów hamulcowych
Każdy kto przyjedzie z gazetą z naszym ogłoszeniem
otrzyma 5% rabatu na zakupione przez nas części
oraz 10% na robociznę !!!

Radca Prawny

l Panele podłogowe

Aneta Domagała

MONTAŻ
GRATIS
(300 wzorów paneli)
l GŁADZIE, MALOWANIE
l DRZWI WEWNĘTRZNE
l ROLETY
Tel. 510-540-594
32/411-15-30
Katowice-Dąb ul. Dębowa 35
Otwarte: Pn. – Pt. 1000 – 1700
Sobota 900 - 1300

pomoc prawna
dla osób prywatnych
oraz przedsiębiorców

tel. 510-512-101
przyjmuje
Katowice-Śródmieście
Katowice-Nikiszowiec

Katowickie Cmentarze Komunalne
Katowice ul. Murckowska 9 tel. dyżur całodobowy
2552132, 2551551 kom.607399321,
email: kck@kck.katowice.pl
Cmentarz w Ligocie tel. 2525502 w godz. 700-1530.
Zakład wykonuje pełny zakres
usług pogrzebowych i cmentarnych:
n duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja
styp, oprawa muzyczna n całodobowy przewóz zwłok
n usługi w zakresie pochówków tradycyjnych i kremacji
na cmentarzach własnych i innych nekropoliach
n przechowalnia zwłok całodobowa
n możliwość korzystania z naszych Kaplic n załatwianie
dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS)
n rozliczenia bezgotówkowe ZUS
n usługi przez internet – www.kck.katowice.pl
n internetowa wyszukiwarka grobów

DRZWI – do
wszystkich typów
ościeżnic
montaż 55 zł
Panele – montaż
Gratis
Rolety, Żaluzje
Katowice Giszowiec
ul. Mysłowicka 26
adres: www.
eurorem.katowice.pl
Tel. 661-263-435,
(32) 256-71-12

PRACE
STOLARSKIE

MEBLE
NA WYMIAR

l zabudowa wnęk
l szafy w systemie
drzwi przesuwnych
l regały, pawlacze
l przeróbka
i naprawa mebli

REMONTY WBKITA

KUCHNIE, SZAFY ITP.
ARANŻACJA
WNĘTRZ
POMIAR
I WYCENA GRATIS

TEL. 602 746 130
www.remonty.wbkita.pl

tel. 503 592-364
www.armarium.com.pl

CZYSZCZENIE

Pogotowie Komputerowe
Całodobowo
l sprzedaż sprzętu
komputerowego
l serwis, modernizacje
sprzętu PC
l usuwanie wirusów
l instalacja
oprogramowania
l naprawa laptopów,
drukarek
Sklep internetowy:
www.meskomp.pl

dywanów
tapicerki
WYKŁADZINY
DUŻE
DOŚWIADCZENIE
503 592 364
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Zadzwoń:
607-16-20-19, 501-516-684
Dojazd do klienta

LUTY 2014

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego
w Katowicach
zachęca do składania zeznań
podatkowych PIT za 2013 r.
w formie elektronicznej,
poprzez portal http://www.e-deklaracje.gov.pl/
Na portalu dostępne są interaktywne
formularze podatkowe oraz instrukcja
dotycząca ich wypełniania i wysyłania.
Wysłanie zeznania przez internet jest najprostszym
i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego.
Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla Ciebie miejsca. System
e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy.
Potwierdzeniem złożenia zeznania jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), pobrane po wysłaniu
zeznania drogą elektroniczną które traktowane jest na
równi z dowodem wysłania zeznania pocztą czy złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym
Wysłanie zeznania przez internet pozwala na sprawniejszą obsługę deklaracji w urzędzie, co ma bezpośredni
wpływ na szybkość realizacji zwrotów nadpłat w podatku,
w porównaniu do zeznań składanych drogą papierową.

LUTY 2014

OGŁOSZENIA DROBNE
ZŁOTA RĄCZKA, naprawy (elektryka, hydraulika, ślusarstwo, tapicerka, regulacja i naprawa okien,
remonty), tanio, solidnie, tel. 503427-475.
CAŁODOBOWA naprawa, montaż urządzeń gazowych i instalacji
wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, c.o., remonty łazienek. Junkers,
Termet. 32/241-99-81, 601-477-527.
TELEWIZORY-naprawy u klienta
603-898-300.
JUNKERSY-naprawa-montaż, 606344-009.
KAFELKOWANIE, malowanie,
gładzie, itp. Wieloletnie doświadczenie, tel. 606-237-423, 32/259-85-02.
KOMPLEKSOWE remonty łazienek, mieszkań, wysoka jakość, 17 lat
praktyki, projektowanie, doradztwo,
transport, 506-601-278. zlecenie@
firma-profbud.pl
MEBLE kuchenne na wymiar, szafy
przesuwne, meble biurowe, usługi
stolarskie, tel. 506-601-278.
EKSPRESOWE usuwanie awarii
wodno-kanalizacyjnych 506-601-278.
REMONTY. WB KITA, tel. 602746-130, gładzie, podłogi-panele,
malowanie, kafelkowanie-łazienki,
instalacje wodne i elektryczne, zabudowa wnęk-szafy przesuwne, sufity
i ściany z płyt G-K, kompleksowe
remonty, http://remonty.wbkita.pl
REGULACJA i naprawa okien PCV,
remonty łazienek, tel. 602-314-720.
KAFELKOWANIE najniższe ceny,
najlepsza jakość, tel. 601-193-957.
TELEWIZORY, monitory, inne-naprawy domowe i warsztatowe.
Bezpłatny dojazd, 604-232-336,
32/254-55-32.
HYDRAULIK-gaz, elektryk, 799066-346.
CZYSZCZENIE tapicerki, wykładzin, dywanów, odbieramy 699-087193.
TAPICERSTWO 32/204-97-03.
ODNAWIANIE wanien 32/384-9198, 501-707-632.
KOMPLEKSOWE remonty domów, mieszkań, łazienek od A-Z,
długoletnia praktyka, doradztwo,
transport, 693-518-984.
EKSPRESOWE usuwanie awarii
wodno-kanalizacyjnych, 693-518984.
KOMPLEKSOWE remonty od A-Z,
693-518-984.
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POGOTOWIE wodno-kanalizacyjne, 693-518-984.
KOMPLEKSOWE remonty domów
i mieszkań 601-416-905.
KAFELKOWANIE łazienek i kuchni, remonty, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, gładzie
gipsowe - bezpyłowo, malowanie,
panele, wymiana drzwi , kabin, sedesów, umywalek, transport, tel.
512-646-314.
KOMPLEKSOWE usługi remontowe 505-443-616.
NAPRAWA pralek – sprawnie
z gwarancją, 32/251-96-63, 502551-093.
REMONTY, gładzie, malowanie, kafelkowanie, instalacje wodne i elektryczne, tanio, solidnie, 609-313-275
NAPRAWA pralek 32/256-68-56,
506-826-517.
ROTTWEILERY rodowe sprzedam
601-416-905.
TRANSPORT, przeprowadzki zagranica, tel. 503-592-364.
MASAŻE z dojazdem: lecznicze
(m.in. kręgosłupa), klasyczne, inne,
604-232-336, www.masazedlaciebie.
info.pl
SKUP samochodów osobowych
i dostawczych-gotówka, tel. 660476-276. Dojeżdżamy na miejsce.
OPIEKA I POMOC. Oferuję opiekę
i pomoc osobom, które ze względu
na stan zdrowia wymagają specjalistycznych świadczeń pielęgniarskich w domu. W razie potrzeby
współpraca z lekarzem rodzinnym,
502-676-585.
MATEMATYKA 605-613-987.
MATEMATYKA 505-250-272.
MATEMATYKA, FIZYKA-Zawodzie, 40 zł/h, egzaminator maturalny
i gimnazjalny 605-732-244.
ANGIELSKI centrum profesjonalnie, dojazd 502-772-281.
ANGIELSKI podstawówka i gimnazjum, tanio, mgr-601-232-903.
JĘZYK ANGIELSKI-zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych. Doświadczony nauczyciel-505-516-788.
WŁOSKI, FRANCUSKI dojeżdżam
660-717-189.
NIEMIECKI nauka, korepetycje,
dojazd, 32/256-41-39.
POGOTOWIE komputerowe
24h, usuwanie wirusów, naprawa
i modernizacja PC, instalacja oprogramowania, tel. 501-516-684.
SPRZEDAM mieszkanie własnościowe, 44,4m2, Osiedle Zawodzie
(150 000 zł), tel. 691-962-184.
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe, Katowice, ul. Wajdy, 889-883357.
SPRZEDAM mieszkanie 38 m2,
IV piętro/IVp., Katowice-Janów,
ul. Zamkowa 501-758-923.
ZAMIENIĘ 2-pokojowe mieszkanie
w centrum Katowic – na 1-pokojowe
mieszkanie również z balkonem, tel.
792-880-262.
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Koncerty w Akademii Muzycznej

A

21. 02., pt., g. 1900. Sala Koncertowa Akademii Muzycznej,
Zacisze 3. Z mistrzami na estradzie.Wykonawcy: Orkiestra
Symfoniczna F.Śl., Takuo Yuasa – dyrygent, Jakub Jakowicz – skrzypce. Program: M. Musorgski – Noc na Łysej
Górze, A. Głazunow – Koncert skrzypcowy a-moll op. 82,
S. Rachmaninow – II Symfonia e-moll op. 27.
27. 02., cz., g. 1700. Sala koncertowa POSM, Ułańska
7b. Koncert dyplomantów Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej II st. im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna F.Śl., Mirosław
J. Błaszczyk – dyrygent, Wojciech Skóra (klasa prof. Pawła
Głombika) – wiolonczela, Weronika Dziadek (klasa prof.
Roberta Kabary) – skrzypce, Tymoteusz Bies (klasa prof.
Zbigniewa Raubo) – fortepian, Karolina Bober (klasa mgr
Roberta Niewiary) – klarnet, Krzysztof Koszowski (klasa
prof. Bernarda Steuera) – saksofon. Program: C. Saint-Saëns
– Koncert na wiolonczelę i orkiestrę (cz. II i III), J. Sibelius
– Koncert skrzypcowy d-moll op. 47 (cz. I), S. Rachmaninow
- III Koncert fortepianowy d-moll op. 30 (cz. I), W. Lutosławski – Preludia taneczne, A. Waignein –Rhapsodie pour
saxophone alto (cz. II i III).
4. 03., wt., g. 1700. Sala koncertowa POSM, Ułańska
7b. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna F.Śl., Mirosław
J. Błaszczyk – dyrygent, Aleksandra Ptok (klasa mgr Krzysztofa Batoga) – altówka, Michał Dziewior (klasa prof. Wojciecha Świtały) – fortepian, Oliwia Meiser (klasa mgr Marii
Kubisy) – wiolonczela. Program: J.N. Hummel – Fantazja na
altówkę i orkiestrę, E. Bloch – Schelomo – rapsodia hebrajska,
S. Rachmaninow – II Koncert fortepianowy c-moll op. 18.
21. 03., pt. g. 1900. Kościół św. Józefa, Gliwicka 76. Wieczór z arcyprzebojem. Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna
F.Śl., Śląska Orkiestra Kameralna, Chór F.Śl., Jan W. Hawel
– dyrygent, Justyna Bachowska – sopran, Joanna Iwaszkiewicz – alt, Adam Sobierajski – tenor, Czesław Gałka – bas,
Jarosław Wolanin – przygotowanie chóru. Program: Georg
F. Händel – Oratorium Mesjasz HWV 56. Wstęp wolny.
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kademia Muzyczna im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach
zaprasza na koncerty i imprezy
w swojej siedzibie (Katowice, ul. Zacisze 3). Bezpłatne wejściówki na koncerty
(poza zaznaczonymi o odpłatności) można
odbierać w Informacji lub rezerwować
pod nr tel.: (32) 77 92 100 na 10 dni przed
koncertem. Szczegóły dotyczące wydarzeń
kulturalnych oraz możliwość zapisania
się na newsletter na internetowej stronie:
www.am.katowice.pl
17. 02., pn., g. 1800. Sala Kameralna II-104.
Koncert pieśni. Wykonawcy: Jadwiga Huber
– mezzosopran, Leonhard Reso – tenor, M.
Rocio Lopez – gitara, Wojciech Gurgul –
gitara. Program: J. Dowland, B. Britten, F.
Schubert.
17. 02., pn., g. 1930. Sala Koncertowa.
Koncert fletowy. Wykonawcy: Patrick Gallois – flet, Áshildur Haraldsdóttir – flet,
Andrzej Jungiewicz – fortepian. Program:
G. Ph. Telemann, F. Poulenc, C. Reinecke,
O. Messiaen.
18. 02., wt., g. 1330 Aula im. B. Szabelskiego. Koncert fletowy. Wykonawcy: pedagodzy
i studenci AM. Program: polskie i światowe
prawykonania utworów K.M. Øhrna i A.
Rozmana.

25. 02., wt., g. 19 oraz 26. 02., śr.,
g. 1900. Sala Koncertowa. Koncert. Wykonawcy: Natalia Skrycka – alt, Chór
Akademii Muzycznej i Chór Kameralny
pod dyrekcją Aleksandry Paszek-Trefon
i Krzysztofa Dudzika, Akademicka Orkiestra Symfoniczna im. K. Szymanowskiego,
Gabriel Chmura – dyrygent. Program: J.
Brahms – Uwertura akademicka op. 80, Rapsodia na alt, chór męski i orkiestrę op. 53,
IV Symfonia e-moll op. 98.
28. 02., pt., g. 1830. Sala Kameralna II,
Koncertowa-104. Koncert obojowy. Wykonawcy: studenci z Lubeki i Katowic.
2. 03. – 6.03. g. 1900. Sala koncertowa.
Koncerty Festiwalu Muzyki Kameralnej
„Kontrasty”.
11. 03., wt., g. 1800. Aula im. B. Szabelskiego. Koncert w 25 rocznicę śmierci Jana
E. Jurkowskiego.
13. 03., cz., g. 1900. Sala Koncertowa.
Koncert kameralny. Wykonawcy: Apollon
Musagete Quartet: Paweł Zalejski – skrzypce,
Bartosz Zachłod – skrzypce, Piotr Szumieł –
altówka, Piotr Skweres – wiolonczela.
14. 04., pt., g. 1800. Sala kameralna III-115.
Koncert harfowy. Wykonawcy: studenci
AM. Program: C. Ph. E. Bach, L. Spohr,
M. Glinka.

Miejski Dom Kultury „Szopienice - Giszowiec”
proponuje

M

iejski Dom Kultury „Szopienice
- Giszowiec”, mający siedzibę
w Katowicach, przy ul. gen. J.
Hallera 28, tel.: (32) 256 84 53, proponuje czytelnikom „Wspólnych Spraw” udział
w wielu atrakcyjnych imprezach, o których
poniżej. Więcej informacji MDK zamieszcza
na swojej stronie internetowej: www.mdk.
katowice.pl
22. 02. sb., g. 1900 KARNAWAŁOWA
DYSKOTEKA dorosłego człowieka czyli
impreza dla młodzieży po 40-tce. Zabawę
przy dźwiękach znanych i lubianych przebojów poprowadzi DJ Simon ES. Wstęp 35
zł od osoby, w tym poczęstunek.
8. 03. sb., g. 1900 BABSKI COMBER
z zespołem „Bajery”. Doskonała okazja
na spotkanie w „babskim gronie” i świetną
zabawę. Bilety po 75 zł do nabycia w Sekretariacie MDK. W cenie ciepła kolacja,
zimna płyta.
25. 03. wt., g. 1730 KABARET MŁODYCH PANÓW w programie „Ślązisz is
easy – godej z nami”. Najnowsze skecze po
śląsku i nie tylko. Bilety po 50 zł.
MDK zaprasza na zajęcia NAUKI GRY
NA GITARZE KLASYCZNEJ oraz ZAJĘCIA TANECZNE dla dzieci: n Zespół
taneczno-rytmiczny PĘTELKI dla dzieci
do 6 r. życia n Zespół taneczny KLUB 28
dla dzieci i młodzieży od 7 r. życia. Zapisy
w Sekretariacie.
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*

*

*

Filia nr 1 Miejskiego Domu Kultury
„Szopienice-Giszowiec”, Katowice, ul.
Obrońców Westerplatte 10, tel. (32) 256 99
77, proponuje: 21. 02. pt., g. 1700 Wieczór
finałowy – XXI KONKURS POETYCKI
im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Wręczenie nagród Laureatom oraz „Czułe
serca” – recital w wykonaniu Marii Meyer (piosenki francuskie z repertuaru m.in.:
J. Brela, J. Backer, E. Piaf). Bezpłatne wejściówki do odbioru w Sekretariacie Filii nr
1 MDK.
Filia MDK zaprasza dzieci w wieku
przedszkolnym na ZABAWY Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM i ZAJĘCIA Z TAŃCA NOWOCZESNEGO (street dance, jazz) dla dzieci
w wieku 7–9 lat oraz młodzieży w wieku
10–15 lat. Zapisy w sekretariacie Filii.
*

*

*

Filia nr 2 Miejskiego Domu Kultury
„Szopienice-Giszowiec”, Katowice, Plac
pod Lipami 1, 3-3a, tel. (32) 206 46 42,
proponuje:
20. 02. cz., g. 16 00 Bal FUNDACJI ISKIERKA.
2. 03. nd., g. 1700 Koncert DAMIANA
HOLECKIEGO. Popularny piosenkarz,
pianista, kompozytor i aranżer (czasami autor
tekstów) będzie promował najnowszą płytę
„Siódme niebo”. Bilety po 35 zł.
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Teatr Śląski
przedstawia
Na DUŻEJ SCENIE
17. 02. pn., g. 1800. Wesele na
Górnym Śląsku. Gościnny spektakl
Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. 20. 02.
cz., g. 1800. Ray Cooney: „Mayday”.
21. 02. pt., g. 1800. Ray Cooney:
„Mayday”. 22. 02. sb., g. 1800 oraz
1900. Beppe Navello: „Cinéma!”.
23. 02. nd., g. 1600 oraz 1900. Dale
Wasserman „Lot nad kukułczym
gniazdem”.
1. 03. sb., g. 1800. Robin Hawdon:
„Wieczór kawalerski”. 2. 03. nd.,
g. 1600 oraz 1900. Robin Hawdon:
„Wieczór kawalerski”. 7. 03. pt.,
g. 1800. Przemysław Angerman i Jan
Kidawa-Błoński: „Skazany na bluesa” – premiera. 8. 03. sb., g. 1800.
P. Angerman i J. Kidawa-Błoński:
„Skazany na bluesa”.9. 03. nd., g.
1800. P. Angerman i J. Kidawa-Błoński: „Skazany na bluesa”. 10. 03. pn.,
g. 1900. The Webb Sisters – koncert
jazzowy. 13. 03. cz., g. 1800. P. Angerman i J. Kidawa-Błoński: „Skazany na bluesa”. 14. 03. pt., g. 1800.
P. Angerman i J. Kidawa-Błoński:
„Skazany na bluesa”. 15. 03. cz.,
g. 1600. P. Angerman i J. Kidawa-Błoński: „Skazany na bluesa”.
16. 03. Nd., g. 1800. Ray Cooney:
„Mayday”. 17. 03. pn. g. 1800. „Muzyczna podróż od Broadway’u do
Hollywood”. Gościnnie Opera Śl.
Na SCENIE w MALARNI
20. 02. cz., g. 1900. Tomasz Man:
„Moja ABBA”. 21. 02. pt., g. 1900.
Tomasz Man: „Moja ABBA”.
27. 02. cz., g. 1900. Bernard Krawczyk
i przyjaciele recital „Całuję Twoją
dłoń, madame...”
1. 03. sb., g. 1900. Spektakl gościnny: „Meblościanka”. 6. 03. cz.,
g. 1900. „Synek” – Marcin Gaweł.
7. 03. pt., g. 1900. „Synek” – Marcin
Gaweł. 8. 03. sb., g. 1900. Bernard
Krawczyk i przyjaciele recital „Całuję
Twoją dłoń, madame...” 10. 03. pn.,
g. 1900. Mateusz Branicki: „Good
morning Lemings”. 15. 03. sb.,
g. 1900. Tomasz Man: „Moja ABBA”.
16. 03. nd., g. 1900. Tomasz Man:
„Moja ABBA”.
Na SCENIE KAMERALNEJ
1. 03. sb., g. 18 30. Yasmina
Reza: „Bóg mordu”. 2. 03. nd.,
g. 1830.Yasmina Reza: „Bóg mordu”.
6. 03. cz., g. 1830. Puder i pył. Białas
kontra piata strona świata – spotkanie
z Irmą Koziną.

(Dokończenie ze str. 24)

– Teatr Bez Sceny mógłby dawać
regularne przedstawienia już w tych,
zaimprowizowanych warunkach, ale
przepisy nie na wszystko pozwalają.
Trwa tymczasowość. Nasze aktualne
zaproszenia, do maksymalnie 57(!)
widzów, na razie na „Dni otwarte”,
mają zatem charakter promocyjny
i informacyjny: – przyjdźcie, zobaczcie jak jest, jak gra się w obecnych
wnętrzach i – jeśli możecie, jeżeli
chcecie – weźcie udział w wielkim
dziele urządzania nowej siedziby teatralnej, w której będzie miejsc 80.
Nabądźcie też „cegiełkę teatralną”.
Mając stałe grono wiernych Widzów
(wszak nie bez powodu przedstawienia Teatru Bez Sceny dziewięciokrotnie były nominowane do nagrody
Złotej Maski i 5 razy ją zdobywały)
z radością witamy każdego nowego,
któremu bliskie jest żywe słowo i bezpośredni, na dotknięcie ręki, kontakt
z aktorem. Widza, który kocha teatr
nie na wysokich koturnach, ale ocierający się o nasze życie, przylegający
do codzienności.
Przebudowa – remont – modernizacja pomieszczeń w oficynie przy
ul. 3 Maja 11 (ostrożnie z używaniem
takich nazw, bo za każdą kryją się
inne przepisy wykonawcze, źródła
finansowania i także podatki!) to
nie tylko stworzenie warunków do
prezentacji teatralnych. To także,
a nawet głównie, uzyskanie możliwości do prowadzenia pełnej statutowej
działalności przez Stowarzyszenie
FAMI.LOCK. Jest ono dość niezwykłe, tak w swych celach, jak i pisowni
swej nazwy.
– Jest to trochę „zeuropeizowana”
transformacja naszego, śląskiego
słowa familok. Miejsca, gdzie się ludziom, przecież nie zawsze ze sobą
spokrewnionym – jednak wręcz rodzinnie żyło, w atmosferze przyjaźni
i serdeczności. Ale jest i drugie rozwiązanie nazwy: – FAMI, to skrót
od Federacja Artystów Myślących
Inaczej. Zaś LOCK, z angielskiego,
to jakiś zamek, kłódka, rygiel, zamknięcie, odcięcie od zewnętrznych,
niepożądanych doświadczeń. I ten
nasz lokal w podwórku 3 Maja 11 ma
być – i będzie – przestrzenią zamkniętą dla szmiry, chałtury, ogólnego
szumu i ogłupiającego bełkotu jakim
jesteśmy teraz zewsząd atakowani.
Miejscem niemal intymnym, do którego chętnie się przychodzi i dobrze
się w nim czuje, spotyka znajomych,

Już starszy pan
zamieszkiwany
przez chłopca…
doznaje głębokich przeżyć. Można też,
poznanych tu artystów, zaprosić także
wzajem do siebie. Już zainicjowałem
i planuję szerzej rozwinąć taką akcję:
„Nasz teatr w twoim domu – Twój
dom, w naszym teatrze”. Gramy więc
w prywatnych mieszkaniach, także
w spółdzielczych domach, kameralne spektakle teatralne, zmieniając
stereotyp przyjęć i uroczystości rodzinnych.
Zatem, że FAMI.LOCK zajmuje
się tworzeniem warunków do funkcjonowania teatru – już wiadomo. Ale
jest on także producentem teatralnym.
Pod jego egidą mają szansę zaistnieć
sukcesywnie, po wyremontowaniu
siedziby, także „Sceny” – Poezji,
Czytań Teatralnych, Performerów
i Tancerzy, Gości, Najmłodszych,
no i „Scena Hyde Park”, na której
występować będą mogli niemal wszyscy, którzy zechcą. Powstać winna
klubo-kawiarnia teatralna i obok Mała
Galeria Artystów Plastyków. A tej
artystyczno-teatralnej działalności
towarzyszyć będą poczynania prozdrowotne, aktywizujące osoby starsze, w wieku 50+ (wszak stajemy się
w Polsce społeczeństwem seniorów),
a także wspierające rodziny mające
dzieci chore na choroby genetyczne,
ze szczególnym uwzględnieniem fenyloketonurii, czyli takich nie mogących jeść białka pod żadną postacią.
Poznając zamiary i Stowarzyszenia
FAMI.LOCK, i osobiście Andrzeja
Dopierały, ciśnie się na usta pytanie:
– czy da się to wszystko zrobić? Czy
sił, czasu, środków wystarczy do tak
tytanicznego dzieła? A Pan Teatralny
Omnibus z uśmiechem na twarzy
odpowiada:
– Jest taki (już starszy) pan, który
jest ciągle zamieszkiwany przez młodego chłopca. Temu wewnętrznemu
chłopcu, nadal marzą się przedsięwzięcia, jakie inni uznają za nierealne, niemożliwe i absolutnie nie
do podjęcia (a już na pewno nie tuż
przed sześćdziesiątką)! Ten chłopiec,
marzy jednak bardzo intensywnie
i naciska na starszego pana, który
te marzenia musi próbować zrealizować. Może się uda. Są sprzyjające
znaki. Ta czterokrotnie już pojawia-

jąca się w naszej rozmowie liczba
57 (rok urodzenia) chyba nie jest
w tym roku bez znaczenia. Dodać
do tego zestawu można jeszcze jedną
„57” – numer mojej Szkoły Podstawowej na Koszutce i chłopięce lata
w niej spędzone. A potem chodziłem
do liceum na ul. 3 Maja, po drugiej,
parzystej stronie ulicy, na rogu ul.
Słowackiego. Nosiło wówczas imię
Wilhelma Piecka, teraz Marii Skłodowskiej-Curie. Nazwa się zmieniła.
Wiele w naszej rzeczywistości się
zmieniło. Ale te ścieżki, którymi poruszam sie po katowickich ulicach
są dla mnie ciągle te same. Sądzę, że
także dla tysięcy katowiczan, w tym
spółdzielców mieszkaniowych. Mam
nadzieję, że zaprowadzą ich do Teatru Bez Sceny. Można tam trafić
również przez Internet, oglądając
naszą stronę www.teatrbezsceny.pl
Serdecznie zapraszam!
Notował:
Zbigniew P. Szandar

P.S.
Najbliższe spektakle w Teatrze
Bez Sceny to:
21 lutego (piątek), godz. 2000:
Dawid Harrower „Noże w kurach”
(dramat). Reżyseria Joanna Zdrada. Grają: Patrycja Trzech, Andrzej
Dopierała, Krzysztof Korzeniowski.
23 lutego (niedziela), godz. 1930:
Ingmar Villqist „Oskar i Ruth” (komedia). Reżyseria I. Villqist. Grają:
Anna Kadulska i Andrzej Dopierała.
1 marca (sobota), godz. 1900: Eric
Assous „Diabelski młyn”. Reżyseria A. Dopierała. Grają: Agnieszka
Radzikowska i Andrzej Dopierała.
8 marca (sobota), godz. 20 15:
I. Villqist „Oskar i Ruth”. Reżyseria
I. Villqist. Grają: Anna Kadulska
i Andrzej Dopierała.
16 marca (niedziela), godz. 1800:
Marian Sworzeń „Nikolaita”. Monodram Andrzeja Dopierały. Współpraca reżyserska: Alina Chechelska.
Cegiełki wstępu do nabycia w kasie Teatru Śląskiego lub na godzinę
przed spektaklem w siedzibie przy ul.
3 Maja 11 – po uprzednim zamówieniu telefonicznym (nr 606 611 926)
lub poprzez stronę internetową www.
teatrbezsceny.pl
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Znani
i nieznani
Urodziłem się w 1957 roku
w Katowicach, mam właśnie 57 lat i przez owych
57 lat (z czteroletnią przerwą na studia w krakowskiej Państwowej Wyższej
Szkole Teatralnej i dwuletni pobyt w Kaliszu) tutaj
mieszkam – mówi Andrzej
Dopierała, aktor, reżyser, scenograf i założyciel
Teatru Bez Sceny. – Moje rodzinne gniazdo mieściło się na Koszutce, w „Niebieskich blokach”
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, gdzie
mieszkałem z rodzicami do matury. Po studiach
i debiucie w Kaliszu, wróciłem do Katowic i wraz
z żoną Ewą i córką Anną, zamieszkaliśmy na – też
spółdzielczym – osiedlu, noszącym imię Jerzego
Kukuczki. To są moje stałe punkty odniesienia. Bo
moja największa życiowa pasja, moje „wszystko”
– jest ulotne, jest Teatrem Bez Sceny. Tak w sensie
artystycznym, jak i adresowo-formalnym. Chociaż,
coś się zmienia…
Zmienia – bo Teatr Bez Sceny ma (a właściwie: usiłuje mieć!) stałą siedzibę. Miejsce na nią,
uzyskało od Miasta Katowice, w czerwcu 2013
roku, Stowarzyszenie FAMI.LOCK, założone
przed dwoma laty przez małżonków Dopierałów i grono związanych z nimi blisko osób. Ale
przejęcie byłej hali magazynowej i sprzedaży
butów (w podwórzu dawnego Państwowego
Domu Towarowego „Pedant”, przy ul. 3 Maja
11) – to jedno, zaś wyremontowanie pomieszczeń – zgodnie z aktualnymi, rygorystycznymi
przepisami budowlanymi – to drugie. Są ogromne
wizje twórcze, niewielkie możliwości finansowe
i ogromne przeszkody formalne. Ale cóż – Andrzej
Dopierała swój Teatr Bez Sceny prowadzi od 17
lat i wie, że cierpliwość jest najbardziej pożądaną
cechą w pokonywaniu przeszkód.

– Teatry na ulicy 3 Maja – mówi
A. Dopierała – to część szerszego
planu, jaki pojawił się w głowie
Marcina Hericha (też rodowitego
katowiczanina, założyciela i reżysera eksperymentalnego Teatru
A Part), który swoją siedzibę też tutaj
urządza, za ścianą, na piętrze. Niesamowite! Małe, ciasne podwórko
– z siedzibami dwóch teatrów i paru
sklepików. A dojście – od dostojnej,
wyremontowanej „na glanc” ulicy
3 Maja, przez przejazdową bramę
w gmachu „Pedetu”. To miejsce ma
swoją piękną, kulturalną tradycję,
chociaż nie pamiętają jej już nawet najstarsi katowiczanie, bowiem
w latach 1907-1915 istniało tutaj
kino „Grand-Kinematograf”. Ale
wszyscy współcześnie wiedzą, że

Foto: Robert Wu

Andrzej Dopierała:

Już starszy pan
zamieszkiwany
przez chłopca…
dwa podwórka wcześniej – licząc od Rynku, przy
którym posadowiony jest Teatr Śląski – przy ul. 3
Maja 7 ma swoją siedzibę kultowe kino „Światowid”. A przy ul. 3 Maja 25, już niedaleko Placu
Wolności, działa Galeria Teatru Lalki „Ateneum”.
Taki ciąg miejsc związanych z kulturą mógłby
być przeciwwagą dla ulokowanej przy dworcu,
handlowej Galerii Katowickiej i nadać reprezentacyjnej ulicy 3 Maja w Katowicach, barwniejszy
charakter. Były przecież nie tak dawno marzenia
o Europejskiej Stolicy Kultury…
Kiedy 30 października 1948 roku, przecięciem
wstęgi dokonanym przez prezydenta Katowic

... i z uwodzicielską Agnieszka Radzikowską
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Andrzej Dopierała
w „Diabelskim młynie” Erica Assousa – sam...

Foto: Krzysztof Lisiak
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Aleksandra Willnera, otwarty został przy ul. 3
Maja 11 Państwowy Dom Towarowy (pierwszy
taki obiekt w Polsce Ludowej – jak dumnie donosiły katowickie gazety) – nikt się nie przejmował
własnością gruntów. Współcześnie, to jednak tak
ważny i skomplikowany problem, że od czerwca
minionego roku, gdy przejęto lokale, po dziś
dzień nie udało się dojść do porozumienia z obecnym właścicielem dawnego „Pedanta” w sprawie ustanowienia służebności drogi dojazdowej
od ul. 3 Maja na teatralne podwórko. Życzliwe
kulturalnym inicjatywom Miasto postanowiło
utworzyć na czas remontów tymczasowy ciąg
komunikacyjny dla Teatru Bez Sceny przez ulicę
Stawową i… boisko tamtejszej szkoły. Jedna
z przeszkód pokonana. Tylko siedem miesięcy
czekania. Na inne utrudnienia – niezbędne są
grube pokłady cierpliwości.
Andrzej Dopierała ma swoje wizjonerskie plany, które na materię budowlaną przekładają (w
społecznym zaangażowaniu) przyjaciele – Anna
i Andrzej Nigborowie właściciele BNS Projekt.
Jak długo potrwa materialne urzeczywistnianie
tych koncepcji i projektów – nie wiadomo, bo
zakres prac ogromny, z wyburzaniem filarów
i poszerzaniem sali, ze stawianiem ścian przeciwpożarowych, z urządzaniem (bardzo ważne!) sanitariatów, szatni itd. A wszystko przy zachowaniu
wszelakich aktualnych przepisów budowlanych,
przeciwpożarowych, wentylacyjnych, bhp i innych. No i koszt wcale niebagatelny. Szkoda, że
dawne pomieszczenia kinowe nie zachowały się,
tylko zostały w pionie i poziomie poszatkowane
na cele handlowo-magazynowe.
(Dokończenie na str. 23)
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