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Start do „VII Biegu do Słońca” o Puchar Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tegoroczne  wakacje uraczyły nas słońcem do syta. 
Nawet nie ruszając się z miasta na krok – czuliśmy 
się, jak na dalekiej wyprawie na Czarnym Lądzie. 

Nic dziwnego, że tego lata zaplanowane przez kluby 
atrakcje w plenerze nie mogły się nie udać. Odbyło 
się wiele wycieczek, a jeżeli były też przewidziane 
zajęcia klubowe – to i tak niejednokrotnie decydowano 
się urządzić je „pod gołym niebem”, gdyż żal było nie 
korzystać z możliwości pobytu na świeżym powietrzu, 
gdy słońce słało uśmiechy z błękitnego nieba. A obok 
setek klubowych imprez tradycyjnie odbył się – po raz 
siódmy –„Bieg do Słońca” o puchar prezes Zarządu KSM, 
no i wielkim akordem wieńczącym lato był XXXIV 
Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych 
Województwa Śląskiego z metą w Orlim Gnieździe, 
w Szczyrku, z udziałem 141 turystów z KSM.

O kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych wydarze-
niach „Lata’2015” szeroko piszemy wewnątrz naszego 
czasopisma. Uczestnikom imprez przypominamy mile 
spędzony czas. Niektórzy zapewne odnajdą się na licz-
nych, zamieszczanych zdjęciach.      

Imprez w spółdzielczych klubach było tak wiele - jak 
słońca tego lata

SuPERWAKACJE!

Turyści z KSM na mecie Złazu Rodzinnego  
w Orlim Gnieździe w Szczyrku

Seniorzy z „Centrum” podziwiają z wieży kopalnianej 
przy Muzeum Śląskim widoki na 150-letnie Katowice 
–  na pierwszym planie widzą KSM-owskie Gwiazdy

W skwarne lato dzieciom z Giszowca do ochłody  
musiał wystarczyć deszcz baniek mydlanych

W cyklu: CZTEROLECIE 
LAT OSIEDLOWYCH – prezen-
tujemy w tym wydaniu dorobek 
samorządu spółdzielczego w Osie-
dlu im. J. Kukuczki w artykule 
zatytułowanym „Przeobrażają 
całe Bogucice”

(czytaj na str. 3)
… Nie tak dawno, w ferworze 

dyskusji nad kwestią „zatkania 
się” osiedli autami, jeden ze spół-
dzielczych samorządowców rzucił 
myśl: – gdybyż tak, jak na skraju 
os. im. Ściegiennego, udało się nam 
zbudować wielopoziomowe garaże 
w pozostałych osiedlach?! Ale skąd 
na to pieniądze? No i jak wykroić 
grunt pod takie inwestycje, które 
zielone tereny zlikwidować, by 
nie było protestów, a powszech-
na akceptacja? To nie retoryczne, 
a bardzo życiowe pytania...

– pisze prezes Zarządu KSM 
Krystyna Piasecka

(czytaj na str. 4)
… może przykłady zdarzeń zaist-

niałych w bliskim sąsiedztwie skło-
nią Państwa do refleksji i poprawią 
czujność oraz troskę o bezpieczeń-
stwo własne i współmieszkańców 
(...)w mieszkaniu usytuowanym 
w wysokim budynku w osiedlu Za-
wodzie, wyposażonym w gazowy 
podgrzewacz wody znaleziona 
zostaje w wannie młoda kobieta, 
ofiara śmiertelnego zatrucia cza-
dem. Prawdopodobne przyczyny 
nieszczęścia, to: w niesprawny 
piecyk łazienkowy powodujący 
niepełne spalanie gazu, w brak 
ciągu w przewodzie spalinowym 
spowodowany upalną pogodą i zbyt 
małą różnicą temperatury pomiędzy 
mieszkaniem i otoczeniem powo-
dujący brak wystarczającego pod-
ciśnienia dla odprowadzenia spalin 
ponad dach budynku, w widoczne 
uszkodzenia przewodu spalinowego 
łączącego piecyk z kominem... 

– przestrzega wiceprezes Za-
rządu – Zbigniew Olejniczak

 (czytaj na str. 5)
... We wrześniu 2005 roku 

w Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej powstała Fundacja. Jej 
inicjatorem i fundatorem zarazem 
– był Zarząd Spółdzielni. Celem 
Fundacji KSM – jak czytamy w jej 
statucie – jest prowadzenie dzia-
łalności społecznie użytecznej na 
rzecz członków i mieszkańców 
KSM. Liderowanie Fundacji za-
proponowano Beacie Drozdek-
-Twardowskiej. Była i jest znaną 
działaczką społeczną na niwie sa-
morządowej i społecznej w różnych 
stowarzyszeniach, działa i jest wo-
lontariuszką w Międzynarodowej 
Organizacji Pozarządowej Dress 
for Success, jest członkiem KSM, 
ale nigdy nie pracowała zawodo-
wo w naszej Spółdzielni. Zapro-
ponowano jej pracę, ale społeczną. 
I podjęła się tego trudnego zadania 
bycia prezeską Zarządu Fundacji 
KSM, bo dla niej pomaganie lu-
dziom będącym w różnorakiej po-
trzebie – to naturalny ludzki odruch, 
życiowe credo.

 – relacjonuje Urszula Wę-
grzyk

 (czytaj na str. 24)
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ZARZĄD i DYREKCJA 
KSM: 40-168 Katowice, 
ul. Klonowa 35c, e-mail: 
zarzad@ksm.katowice.pl 
katowickasm@gmail.com 
GODZINY PRACY: po-

niedziałki, 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 pre-
zesa (sekretariat): 32 20 84 -800, Zastępca Pre-
zesa Zarządu, Główny Księgowy (sekretariat): 
32 20 84 - 819, Pełnomocnik Zarządu, zastępca 
dyrektora do spraw technicznych  (sekretariat): 
32 20 84 - 849, Dział Członkowsko-Mieszkanio-
wy: 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 Re-
montów 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, Samodziel-
ne stanowisko do spraw pomocy członkom i wo-
lontariatu: 32-20 84 777, Agencja UNIQA - daw-
niej „FILAR” w siedzibie KSM: 32 20 84 - 743. 
ZAKŁADY CELOWE: MIESZKANIOWE 
BIURO POŚREDNICTWA (w siedzibie Dyrek-
cji KSM, ul. Klonowa 35c): 32 20 84 - 739 do 
740; SERWIS TECHNICZNY i Zakład Sprzę-
tu i Transportu (ul. Brzozowa 50): tel. całodo-
bowe: 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; Giszo-
wiec 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. Po-
niatowskiego 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. Korfan-
tego 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. Ła-
będzia 19, tel. 32 25 15 614.
KLUBY OSIEDLOWE: „Centrum” ul. Gra-
żyńskiego 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. Roździeń-
skiego 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

Z Budżetem Obywatelskim 
(czyli tzw. partycypacyjnym) 
na rok 2016 ruszono w Kato-

wicach już w marcu br. Do wydania 
na realizację projektów zgłoszonych 
przez katowiczan jest – zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta – okrągłe 
20 milionów złotych. To dwa razy 
tyle, o co walczono przed rokiem, 
a teraz już jest zrobione albo właśnie 
jest urzeczywistniane. Po zgłoszeniu 
projektów, ich weryfikacji, zakwalifi-
kowaniu do „finału” najlepszych za-
dań, prezentowaniu ich w dzielnicach 
– przed mieszkańcami decyzja: – co 
tak naprawdę zostanie zrobione?! 

Nie podejmą jej urzędnicy. Nie 
przegłosuje Rada Miasta. Nie roz-
strzygnie prezydent Katowic.

Muszą zdecydować sami miesz-
kańcy – poprzez głosowanie 
w dniach od piątku 18 do ponie-
działku 21 września br. Oczywi-
ście nie jedynie ci, którzy zgłosili 
te ciekawe i przydatne społecznie 
propozycje, ale ogół katowiczan. 
A do pójścia do urn uprawnieni są 
wszyscy zamieszkali w naszym mieś- 
cie, którzy ukończyli 16 rok życia. 
W głosowaniu (należy pamiętać o za-
braniu z sobą do okazania dowodu 
tożsamości ze zdjęciem i numerem 
PESEL) można będzie opowiedzieć 
się odrębnie za realizacją zadania 
ogólnomiejskiego oraz lokalnego 
(tylko z dzielnicy swego zameldo-
wania – w której działa jedna z 22 
istniejących Jednostek Pomocniczych 
Miasta Katowice). 

Głosować nad wyborem pro-
jektów do realizacji można będzie 
w dowolnym z 57 lokali na terenie 

Katowicki Budżet Obywatelski na rok 2016

ZDECYDuJ, CO BęDZIE ZROBIONE!

Boisko szkolne w Osiedlu Gwiazdy, kiedyś bardzo ładne,  
jest zniszczone – wyjaśnia Witold Starowicz. – Wymaga nowego  

zagospodarowania i wyposażenia. Po dawnych urządzeniach zostały 
tylko słupki. Obiekt trzeba też ogrodzić, by chronić go przed  

nocnymi dewastacjami. Proszę niechaj mieszkańcy Gwiazd poprą  
swoimi głosami tę propozycję. Przecież nie dla mnie, a dla swoich dzieci 

czy wnuków. Dzieci będą na pewno bardzo wdzięczne. 

całego miasta. Punkty głosowania 
zlokalizowane w filiach Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Miejskich 
i Młodzieżowych Domach Kultury, 
Muzeum Historii Katowic i MOSiR 
czynne będą 18 (piątek) i 21 (ponie-
działek) września w godzinach od 800 
do 1900, zaś 19 i 20 (sobota i niedzie-
la) września w godzinach od 900 do 
1700. Punkty głosowania w szkołach 
oraz w Centrum na Mariackiej czynne 
będą 19 i 20 września w godzinach 
od 900 do 1700.

Pośród projektów, nad którymi 
mieszkańcy będą głosować, znaleź-
liśmy 9 autorstwa członków Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
Jeśli uzyskają wielkie poparcie – będą 
zrealizowane i będą dobrze służyć  
zarówno spółdzielcom, jak innym 
okolicznym mieszkańcom. Nadto 

jest sporo dalszych propozycji, które 
wniesione zostały przez inne osoby, 
ale także będą wielce użyteczne dla 
mieszkańców naszych osiedli, zlo-
kalizowane są bowiem w ich bez-
pośrednim sąsiedztwie.

A oto nasza dziewiątka propozycji 
(prezentowana w wielce skrótowym 
ujęciu) do Budżetu Obywatelskie-
go 2016:

Wielki orędownik takiego budżeto-
wania i bezpośredniego decydowania 
mieszkańców o tym, co naprawdę 
im potrzeba – Witold Starowicz, 
członek Rady Osiedla Gwiazdy, wi-
ceprzewodniczący Miejskiej Rady 
Seniorów Miasta Katowice – jest 
autorem dwu propozycji:
l remont zespołu boisk sporto-

wych przy Szkole Podstawowej nr 2 

im. Jan III Sobieskiego, przy al. Roź-
dzieńskiego 82, w osiedlu Gwiazdy,
l doposażenie i uzupełnienie zu-

żytego wyposażenia Domów Opieki 
Społecznej w Katowicach.

Marian Domagalski – sekretarz 
Rady Osiedla Giszowiec – zapropo-
nował aleję spacerową za budynka-
mi przy ul. Wojciecha 19-19d oraz 
7a-7h w kierunku Gimnazjum nr 16 
i hali sportowej.

Wykonanie murali na budynkach 
w osiedlu Janów zgłosiła Anna Ja-
dwisczok – zastępczyni przewodni-
czącego Rady Osiedla.

Autorką dwu propozycji jest Mo-
nika Piórecka-Karolak – członkini 
Rady Nadzorczej KSM i Rady Osie-
dla im. Ściegiennego, a są nimi:
l budowa parkingu na 20 miejsc 

w rejonie ul. Józefowskiej 84, 86 
wraz połączeniem z istniejącym już 
parkingiem KSM,
l remont schodów na skarpie 

i chodnika pomiędzy budynkami przy 
ul. Mikusińskiego 24, 26 łączących 
ciąg pieszy przy Mikusińskiego, 
a także w rejonie ul. Kotlarza 17-
17b, 19-19b.

Kompleksową modernizacje 
schodów na skarpie pomiędzy ul. 
Bytomską 8a oraz Józefowska 118a 
zaproponowała Sabina Zając – 
mieszkanka os. im. Ściegiennego, 
członkini KSM.

Bezpieczny ciąg spacerowy i bu-
dowę chodnika na terenie zielonym, 
przyległym do MDK Koszutka - Filia 
Dąb, przy ul. Krzyżowej, placu za-
baw, ul. Jabłoniowej, wraz z rewi-

(Dokończenie na str. 14)
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PRZEOBRAżAJą CAłE BOguCICE
Osiedle imienia Jerzego Kukuczki

Pierwsze powakacyjne spotka-
nie Rady Osiedla imienia 
Jerzego Kukuczki, odbyło 

się już 26 sierpnia. Członkowie RO, 
zgromadzeni w siedzibie Admini-
stracji Osiedla, z uwagą i aktywnie 
komentując, wysłuchali sprawozda-
nia przewodniczącego Rady Piotra 
Michalskiego z czteroletniej działal-
ności. Rada Osiedla im. J. Kukuczki 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej działała w latach 2011-2015 na 
podstawie stosownych przepisów 
Statutu KSM i Regulaminu RO. 
Ten 9-osobowy organ samorządu 
spółdzielczego ukonstytuował się  
14 marca 2011 roku po bezpośred-
nich wyborach spośród członków 
KSM – mieszkańców osiedla, na 
zebraniu osiedlowym. To społecz-
ne gremium ściśle przez cały czas 
współdziałało ze służbami KSM, 
a przede wszystkim z Administracją 
Osiedla. 

CZTEROLETNIE  
DOKONANIA

Osiedle należy do grona tych wiel-
kich w KSM: 22 budynki (99 klatek 
schodowych), 1656 lokali mieszkal-
nych z około 4230 mieszkańcami, 64 
lokale użytkowe. Jest częścią składo-
wą Bogucic – jednej z historycznych 

Rada Osiedla im. J. Kukuczki (od lewej): Józef Zimmermann, Andrzej Sadowski, Leszek Warias,  
Marek Wiora, Piotr Michalski, Justyna Adamus-Kowalska, Zofia Kuc, Barbara Polak, Andrzej Jakubowski 

oraz kierownik Administracji Sławomir Sztyler.

Rada Osiedla

Piotr Michalski – przewodniczący RO, Andrzej Sadowski – zastępca 
przewodniczącego RO, przewodniczący Komisji Budżetowej, Leszek 
Warias – zastępca przewodniczącego RO, przewodniczący Komisji Tech-
nicznej, Marek Wiora – zastępca przewodniczącego RO, przewodniczący 
Komisji Społeczno–Kulturalnej, Justyna Adamus–Kowalska – sekretarz 
RO, członkowie RO – Zofia Golonka, Andrzej Jakubowski, Barbara 
Polak, Józef Zimmermann.

Rada Osiedla została wybrana podczas Zebrania Grupy Członkowskiej 
Osiedla im. Jerzego Kukuczki, 14 marca 2011 roku, na czteroletnią ka-
dencję.

kolebek dzisiejszych, metropolital-
nych Katowic. W ogromny sposób 
zmieniło i nadal przeobraża życie 
tej części miasta. W latach 2011-
2015 (do sierpnia br.) odbyły się 54 
posiedzenia plenarne Rady Osiedla, 
w tym 9 przeglądów osiedla i 21 
posiedzeń komisji problemowych. 
Na posiedzeniach przedstawiono 
420 spraw wniesionych, zgłoszo-
no 189 wniosków, zaproszono 487 
osób zalegających w opłatach za 
lokale mieszkalne. Zorganizowano 
4 Zebrania Osiedlowe, z których 
przyjęto 32 wnioski mieszkańców 
osiedla. Na spotkaniach omawiano 

zagadnienia dotyczące infrastruktury 

osiedla, realizacji planów remon-

towego, eksploatacji i działalności 

społeczno-kulturalnej oraz rozwią-

zywano sprawy bieżące.

Rada Osiedla przyjmowała ze 

strony mieszkańców uwagi i pro-

pozycje w zakresie usprawnienia 

funkcjonowania osiedla. Ponadto 

wytyczono i monitorowano działa-

nia Administracji Osiedla w zakre-

sie kosztów eksploatacji osiedla, 

stanu technicznego infrastruktury 

osiedlowej, przeglądów substancji 

osiedlowej, remontów bieżących 

i okresowych budynków, instalacji, 

dźwigów i innych elementów infra-

struktury, kontaktów z mieszkańcami 

osiedla, kontynuowania współpracy 

z władzami miasta w celu rozwią-

zania istotnych problemów dotyczą-

cych społeczności osiedlowej.

ZREALIZOWANO  
Z FUNDUSZU „B”

Bieżące i okresowe przeglądy in-
frastruktury osiedla były podstawą 
do skonstruowania planu remontów 
finansowanego z funduszu remon-
towego część „B”. Spośród wielu 
zgłaszanych problemów przyjęto 
do realizacji zadania: kapitalnego 
remontu balkonów i elewacji bu-
dynków przy ul. Lubuskiej, Ku-
jawskiej i Wiślanej, modernizację 
dróg dojazdowych oraz chodników 
przy ulicach Podhalańskiej, Karpac-
kiej, Lubuskiej, Kujawskiej wraz ze 
zwiększeniem ilości miejsc posto-
jowych, kontynuację modernizacji 
śmietników według ujednolicone-
go projektu, remontów bieżących 
i okresowych budynków, instala-
cji, dźwigów i innych elementów 
infrastruktury, ogrodzenie terenu 
bezpośrednio przylegającego do bu-
dynku przy ulicy Wróblewskiego, 
modernizację wyłazów dachowych, 
wymianę pokryć dachowych, re-
fundację kosztów wymiany stolarki 
okiennej w lokalach mieszkalnych, 
zabudowę nowych wymienników 
ciepła w budynkach przy ul. Wro-
cławskiej 32-38, 40-44, 46-48, ul. 
Sandomierskiej 5-15, 6-10a, 17-25, 
ul. Łużyckiej 2-4, ul. Karpackiej 1-15 
i ul. Wróblewskiego 28-34.

Według Sławomira Sztylera, 
kierownika Administracji Osiedla, 
najważniejsze wydają się dosyć duże 

kompleksowe inwestycje czyli re-
mont balkonów (łącznie z wymianą 
balustrad) i malowaniem elewacji. 
Pierwszym budynkiem, w którym to 
zrealizowano był 11-kondygnacyjny, 
8-klatkowy blok przy ul. Lubuskiej 
7-21, potem w niższych: ul. Lubu-
ska 4-14. W tym roku zakończono 
te prace w 7-klatkowym budynku 
przy ulicy Kujawskiej 1-1c oraz Wi-
ślanej 2-2a. Do tego trzeba dodać 
renowację całej elewacji z malowa-
niem włącznie.

Zrealizowany w latach poprzed-
nich harmonogram termomoderni-
zacji budynków przyniósł wymierne 
korzyści mieszkańcom w zakresie 
zmniejszenia zużycia energii cieplnej 
w lokalach i sprzyja racjonalnemu 
podejściu do problemu szeroko ro-
zumianej oszczędności. 

PRIORYTETEM PARKING 
I REMONTY ULIC

Priorytetem w działalności Rady 
Osiedla była i jest sprawa uzyskania 
dodatkowych miejsc postojowych 
oraz remont ciągów pieszo-jezdnych. 
Szczególnie akcentowano taki re-
mont ulic Kurpiowskiej i Łużyckiej, 
aby dostosować je do parametrów 
normatywnych. Złożono wniosek 
do Urzędu Miasta Katowice o za-
gospodarowanie terenu miejskiego 
przy ekranach akustycznych wzdłuż 

(Dokończenie na str. 7)
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ŹdŹbło i belka
sąsiadują z sobą

Sierpień dobiega końca, gdy pi-
szę te słowa. Dotrą do Państwa 
w połowie września. Teraz na 

naszych osiedlach samochody jakoś 
się mieszczą, wielu mieszkańców 
jeszcze urlopuje. Ale wkrótce wszyst-
ko wróci do „normy”. A właściwie 
do nienormalnej sytuacji codziennej 
walki o skrawek miejsca do parko-
wania. Do tej codziennej przyczyny, 
jednej z wielu, konfliktów międzysą-
siedzkich. Bo nawet, jeśli o miejsce 
parkowania zmagamy się nie z są-
siadem bezpośrednio zza ściany, to 
nawet gdy jest to ktoś z przeciwle-
głego bloku, to przecież i tak jest 
sąsiadem osiedlowym.

Motoryzacja w naszym kraju, 
wzorem Zachodu, jest zdomino-
wana indywidualnym posiadaniem 
własnego pojazdu. Komunikacja 
zbiorowa (przecież wydajniejsza 
ilościowo i tańsza dla poszczegól-
nych użytkowników) jest na drugim 
miejscu. Obok jej różnorodnych man-
kamentów – terminowości, jakości 
pojazdów drogowych i szynowych 
– zaważyła powszechna chęć posia-
dania własnego auta. I dorobienia się 
wreszcie czegoś (obok mieszkania!) 
po niebogatej epoce. No i teraz – jako 
społeczeństwo – „mamy za swoje”: 
wszędzie ciasno, własne cztery kółka 
są, ale brak dla nich kilku metrów 
gruntu do bezpiecznego i wygodne-
go postawienia. Tutaj, jako dygre-
sję, wskazuję na Japonię (mieliśmy 
taką drugą zostać, a potem drugą 
Irlandią!), w której każdy, kto ma 
auto, automatycznie płaci nie tylko 
za jego ubezpieczenie, ale także za 
parkowanie. No bo przecież gdzieś 
parkuje. Obojętnie czy na swojej, czy 
cudzej ziemi, ale parkuje, więc obo-
wiązkowo daninę taką musi uiszczać, 
niezależnie od późniejszych opłat 
w parkomatach itp.

W latach, kiedy powstawały osie-
dla naszej Spółdzielni obowiązywały 
– tak jak zresztą i obecnie – ściśle 
określone ilościowe normatywy 
miejsc parkingowych – np. w latach 
70-tych ub. wieku było to 1 miejsce 
postojowe na 80 mieszkań (a przecież 
w tamtym dziesięcioleciu zbudowano 
tysiące mieszkań). Z dzisiejszego 
punktu widzenia (szczególnie dla 
pokoleń wchodzących teraz w dorosłe 
życie) był to poziom niewyobrażalnie 
i niezrozumiale niski. Dzisiaj inwes- 
tor, jeśli nie zapewni dostatecznej 
ilości miejsc postojowych (norma 
to 150 miejsc na 100 mieszkań), nie 

może liczyć, że uzyska pozwolenie na 
budowę. Obecnie jest również tak, że 
niemal na każde mieszkanie przypada 
„osobówka”. Oczywiście niektórzy 
jej nie mają, ale inni są posiadacza-
mi dwu i więcej aut. Statystycznie 
więc „oddziedziczony” z przeszłości 
deficyt miejsc jest oczywisty. Nowe 
normatywy dopiero współcześnie 
znajdują zastosowanie w naszych 
nowych zasobach, jak w „Małym 
Stawie” przy ul. Pułaskiego, na skraju 
Doliny Trzech Stawów, gdzie dla 
każdego mieszkania przypisane 
jest podziemne miejsce postojowe  

(a oprócz tego są do dyspozycji miejs- 
ca na naziemnym parkingu przy bu-
dynku). Tego nie jesteśmy w stanie 
zapewnić gdzie indziej.

Dodatkowo tereny naszych 
osiedli są zapychane przez 
ogromną ilość samochodów 

„przyjezdnych”. Być może sytuacja 
się poprawi i ten tak uciążliwy ich 
natłok zelży, kiedy w Katowicach 
powstaną obiecywane od lat tzw. 
centra przesiadkowe. Przyjeżdżający 
„osobówkami” do Katowic będą mieli 
wreszcie możliwość zostawiać tam 
swoje auta i kontynuować podróż po 
mieście – tramwajami i autobusami 
KZK GOP. Ostatnio włodarze nasze-
go miasta poinformowali, że wielopo-
ziomowych miejsc przesiadkowych 
zbudowanych zostanie aż siedem 
(pokazano wizualizacje czterech) – 
w ścisłym centrum miasta przy ul. 
Sądowej, w Zawodziu, w Brynowie 
przy pętli tramwajowej, w Ligocie, 
w Piotrowicach i Podlesiu w pobliżu 
tamtejszych stacji kolejowych, a tak-
że w Kostuchnie (na końcu mającej 
dopiero powstać nowej linii tram-
wajowej). Pierwsze „przesiadacze” 
mają być gotowe w 2017 roku. Oby te 
ambitne plany ziściły się ku zadowo-
leniu stałych mieszkańców Katowic, 
a i osób przyjezdnych również.

Wiążę z tym także osobiście duże 
nadzieje, jako że dzięki temu mają 
szansę ulec likwidacji przynajmniej 
niektóre spośród licznych ognisk 
nieustannych konfliktów i sporów 

sąsiedzkich, rozstrzygnięcia których 
antagoniści domagają się od Spół-
dzielni – kierując swoje oczekiwania 
i żądania głównie do Zarządu i ad-
ministracji Spółdzielni oraz lokal-
nych Rad Osiedlowych. Oczywiście 
owe centra przesiadkowe całkowicie 
problemu parkowania aut w mieście 
z pewnością do końca nie rozwiążą, 
ale problem chociaż złagodzą. Nie 
tak dawno, w ferworze dyskusji nad 
kwestią „zatkania się” osiedli autami, 
jeden ze spółdzielczych samorządow-
ców rzucił myśl: – gdybyż tak, jak 
na skraju os. im. Ściegiennego, udało 
się nam zbudować wielopoziomowe 
garaże w pozostałych osiedlach?!

Ale skąd na to pieniądze? No i jak 
wykroić grunt pod takie inwestycje, 
które zielone tereny zlikwidować, by 
nie było protestów, a powszechna ak-

ceptacja? To nie retoryczne, a bardzo 
życiowe pytania. Od kilku lat przy-
gotowywany jest przez Spółdzielnię 
projekt realizacji wielopoziomowego 
parkingu z miejscami postojowymi na 
os. im. Kukuczki – osiedlu bodaj naj-
bardziej dotkniętym brakiem takich 
miejsc i ciasnotą przestrzenną. Jeśli 
nie zdarzy się nic nieprzewidzianego 
jego budowa rozpocznie się – jako 
inwestycja w majątek Spółdzielni – 
w roku przyszłym.

Ale życie dowodzi, że od terenów 
osiedlowych jeszcze ciaśniejsze są 
mieszkania. Choćby nie wiem jak 
duże, najczęściej zawsze są za małe. 
Za małe – na to wszystko co posiada-
my, co uważamy do życia niezbędne. 
Zatem niedobrym, nie do zaakcepto-
wania zwyczajem stała się praktyka 
wypychania pewnych przedmiotów 
z mieszkania na korytarze. Dotyczy to 
np. niektórych mebli, półek z butami, 
sprzętów, rowerów, wózków dziecię-
cych, a nawet worków ze śmieciami 
(„w mieszkaniu nie mam niemiłego 
zapaszku, a wyniosę rano wycho-
dząc z domu”). W mieszkaniu nam 
zawadzają – a na korytarzu już nie?

Pomyślmy – po co są korytarze 
i jaką pełnią funkcję? To nie 
komórki. I nie należą tylko 

do nas – to część wspólna nierucho-
mości. Każda taka – podana przy-
kładowo – czynność zawłaszczania 
wspólnej, wewnętrznej przestrzeni 
budynku na swoje potrzeby jest rów-

nocześnie zarzewiem niepotrzebnych 
konfliktów z sąsiadami. I nie tylko 
o estetykę tych wspólnych przestrzeni 
chodzi, o naruszenie ładu przed wejś- 
ciami do naszych mieszkań, bowiem 
– co gorsza – tego typu „doposażenie” 
korytarzy (w tym dróg ewakuacyj-
nych, wnęk, itp.) stanowi zagrożenie 
dla wspólnego i osobistego bezpie-
czeństwa (pożary i inne sytuacje 
alarmowe naprawdę się zdarzają!). 

Owocować może także – a nie-
stety niejeden mieszkaniec 
już się o tym przekonał, 

o czym donosiły też m. in. „Wspól-
ne Sprawy” – karą finansową, jaką 
nakładają funkcjonariusze Straży 
Pożarnej podczas obowiązkowych 
kontroli zarządzanych przez Spół-
dzielnię budynków mieszkalnych.

Do listy „naruszeń wolności” in-
nych osób – dokonywanych w pełni 
świadomie lub po prostu bez myślenia 
o ich skutkach dla innych współ-
mieszkańców, dodać mogę (opierając 
się na zgłaszanych w różnej formie 
interwencjach) dziesiątki najróż-
niejszych przykładów: l uciążliwe  
(ze względu na częstotliwość lub gło-
śność) remonty w lokalach od świtu 
do późnej nocy – we wszystkie dni 
tygodnia, bez wyłączenia niedzieli; 
l intensywne ćwiczenia sporto-
wo-rekreacyjne w mieszkaniu (np. 
„odbijanie godzinami piłki” czy „ska-
kanie na skakance”); l imprezowanie 
z nadmiernie nagłośnioną muzyką 
niemal o każdej porze dnia i nocy; 
l chałupnicza produkcja (czegoś 
tam) powodująca przez całą dobę ryt-
miczne stuki, piski, itp.; l godzinami 
wyjące w mieszkaniu lub na balkonie 
psy; l wypuszczanie czworonogów 
samopas na korytarze (niech sobie 
psina zbiegnie po schodach, ktoś na 
pewno go na dwór wypuści), a wtedy 
często bywa, że na klatce schodowej 
pozostają psie „pamiątki”; l grilowa-
nie i palenie na balkonach papierosów  
(w skutkach: zadymienie „zasmradza-
nie” atmosfery, upuszczanie niedo-
pałków wprost na niższe balkony lub 
przydomowy chodnik albo trawnik); 
l nieumiejętne zamiatanie i mycie 
balkonów w taki sposób, że brudy 

(Dokończenie na str. 14)
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(Dokończenie na str. 15)

Ekstremalnie gorące lato mija, 
ale pozostawiło po sobie 
wspomnienia nie tylko rados- 

nego urlopowania, ale i nieszczęś- 
liwych zdarzeń, jakich nie można 
pominąć w rubryce „Gorący temat”. 
Publikatory niemal codziennie infor-
mowały o różnych przypadkach za-
istniałych w mieście, województwie 
czy też w kraju. Znaczna część ludzi 
bagatelizuje tego typu doniesienia, 
bo to przecież zdarzyło się gdzieś 
tam daleko, a do tego komuś ano-
nimowemu.

Z jakiegoś powodu całkiem niema-
ła liczba ludzi nie wyciąga wniosków 
z tych informacji, nie staje się bar-
dziej czujna i nie podejmuje działań 
zapobiegających lub ograniczających 
powstanie okoliczności sprzyjających 
zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowia, 
a nawet życia. Na nic zdają się ogól-
nie dostępne informacje, komunikaty 
doraźne i apele o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności przy używaniu 
urządzeń gazowych w okresie ano-
malii pogodowych. Skoro te odle-
głe przypadki nie robią wrażenia, to 
może przykłady zdarzeń zaistniałych 
w bliskim sąsiedztwie skłonią Pań-
stwa do refleksji i poprawi czujność 
oraz troskę o bezpieczeństwo własne 
i współmieszkańców. 

Przypadek I: w mieszkaniu usy-
tuowanym w wysokim budynku 
w osiedlu Zawodzie, wyposażonym 
w gazowy podgrzewacz wody, zna-
leziona zostaje w wannie młoda ko-
bieta, ofiara śmiertelnego zatrucia 
czadem. Prawdopodobne przyczyny 
nieszczęścia, to: w niesprawny piecyk 
łazienkowy powodujący niepełne 
spalanie gazu, w brak ciągu w prze-
wodzie spalinowym spowodowany 
upalną pogodą i zbyt małą różnicą 
temperatury pomiędzy mieszka-
niem i otoczeniem powodujący brak 
wystarczającego podciśnienia dla 
odprowadzenia spalin ponad dach 
budynku, w widoczne uszkodzenia 
przewodu spalinowego łączącego 
piecyk z kominem!

Przypadek II: w mieszkaniu usytu-
owanym w niskim budynku wieloro-
dzinnym w osiedlu im.  Ściegiennego 
wyposażonym w gazowy podgrze-
wacz wody uległy zatruciu czadem 
dwie osoby (matka i córka), a ich stan 
zdrowia wymagał pobytu w szpitalu. 
Prawdopodobne przyczyny to: w brak 
ciągu w przewodzie spalinowym spo-
wodowany upalną pogodą i zbyt małą 
różnicą temperatury pomiędzy miesz-
kaniem i otoczeniem powodujący 

CZAD, GAZ, PRĄD
Potencjalni zabójcy w naszych mieszkaniach

Zapamiętaj i stosuj zasady bezpieczeństwa!

brak wystarczającego podciśnienia 
dla odprowadzenia spalin ponad dach 
budynku, w niesprawny piecyk ła-
zienkowy powodujący niepełne 
spalanie gazu! W tym przypadku 
zdumiewające jest to (na co zwrócił 
uwagę pracownik naszego Serwisu 
Technicznego wezwany przez inter-
weniującą na miejscu straż pożarną), 
że według słów jednego z domow-
ników – znajdujący się w łazience 
nowoczesny piecyk wyposażony 
w odpowiednie czujniki zasygnali-
zował niebezpieczeństwo, wyłącza-
jąc dopływ gazu, ale pomimo tego 
ostrzeżenia piecyk uruchomiono, 
nie bacząc na sygnalizowane za-
grożenie.

Przypadek III: W jednym z miesz-
kań usytuowanym w wysokim bu-
dynku w osiedlu im. Kukuczki 
z powodu zaległości w opłatach za 
gaz został zdemontowany gazomierz 
i odcięty dopływ gazu. Lokatorzy 
tego mieszkania wbrew obowiązują-
cym przepisom i grożącym niebezpie-
czeństwom postanowili użytkować 
gaz propan-butan dostarczany 
w 11-kilogramowych butlach, nawet 
nie zadając sobie trudu wymiany dysz 
w palnikach kuchenki. Dzięki infor-
macji od sąsiadów i zdecydowanej 
reakcji pracowników administracji 
zlikwidowano źródło zagrożenia 
zatruciem lub nawet wybuchu bu-
tli, które mogły narazić na szwank 
zdrowie i życie ludzi, nie wspomi-
nając już o możliwych stratach 
majątkowych. 

Wszystkie te przypadki zaist-
niały tylko w ostatnich kilkunastu 
dniach i to w naszym najbliższym 
sąsiedztwie. Ani jedno ze zdarzeń 
nie obyło się bez udziału człowieka. 
Wypadkom można było zapobiec, 
nie dopuścić do nich. Wystarczyło 
nie bagatelizować sytuacji, wykazać 
więcej wyobraźni, czujności i zapo-
biegliwości.

Skoro takie sytuacje się zdarzają 
przypomnieć muszę po raz kolej-
ny podstawowe zasady zachowa-
nia bezpieczeństwa.

1. W ZAKRESIE  
EKSPLOATACJI

URZĄDZEŃ GAZOWYCH:

w  używaj urządzeń gazowych po-
siadających krajowe atesty i do-
puszczenia,

w  używaj odbiorników gazowych 

z wyłącznikiem przeciwczado-

wym i przeciwwypływowym,

w  zlecaj kontrolę sprawności i re-

gulację odbiorników gazowych 

(kuchenka, podgrzewacz) przy-

najmniej raz do roku osobom 

posiadającym stosowne upraw-

nienia, 

w  zalecane jest używanie atestowa-
nych detektorów gazu i czadu, 
które alarmując mogą uratować 
zdrowie i życie użytkowników 
mieszkań z odbiornikami gazu,

w  nie zatykaj przewodów wen-
tylacyjnych w urządzeniach 
gazowych, w przypadku braku 
wystarczającej ilości powietrza, 
nastąpi niezupełne spalanie gazu, 
którego produktem może być 
trujący, niewyczuwalny tlenek 
węgla (CO),

w  nie zatykaj przewodów spalino-
wych oraz zadbaj o ich szczelne 
połączenie z piecykiem i komi-
nem,

w  niesprawne technicznie urzą-
dzenie gazowe jest śmiertelnym 
zagrożeniem dla jego użytkowni-
ka przede wszystkim dlatego, że 
może spalać część gazu ziemnego 
do tlenku węgla nawet wtedy, 
kiedy ilość dostarczanego po-
wietrza jest wystarczająca, 

w  warto wiedzieć, że praca pie-
cyków łazienkowych pogarsza 
się też przy dużej wilgotności 
powietrza, ponieważ zmniejsza 
się zawartość tlenu w powietrzu,

w  skrajne warunki atmosferyczne 
– silne mrozy, wiatry, a także 
upały są bardzo niekorzystne dla 
prawidłowej pracy wentylacji 
i odprowadzania spalin, 

w  w okresie upałów bardzo znacz-
nie maleje wielkość podciśnienia 
wytwarzanego przez system ko-
minowy, która jest zależna od 
różnicy temperatur powietrza 
zewnętrznego i spalin w przewo-

dach spalinowych. Często – nie-

stety – znikomy ciąg kominowy 

staje się niewystarczający do od-

prowadzenia spalin z budynku 

i stwarza śmiertelne zagrożenie, 

w  w okresie silnych mrozów, a tak-

że przy silnych wiatrach należy 

ostrożnie, z rozwagą korzystać 

z piecyków gazowych,

w  silne wiatry mogą znacząco 
utrudnić odprowadzenie spalin 
na zewnątrz budynku, a nawet 
wtłaczać spaliny z kanałów spa-
linowych do mieszkań – szcze-
gólnie najwyżej położonych, 

w  korzystaj zawsze z nawiewni-
ków, mikrouchyłu lub – w sta-
rych oknach – uchylaj skrzydło 
okienne w trakcie kąpieli (uży-
wania piecyka gazowego),

w  nie wolno zmniejszać kubatury 
łazienek w których pracują pie-
cyki gazowe poniżej 8,0 m3,

w  jeżeli w łazience pracuje urzą-
dzenie gazowe nie wolno zmniej-
szać w jakimkolwiekk stopniu 
powierzchni otworów w dolnej 
części drzwi łazienkowych poni-
żej 220 cm2 dla zabezpieczenia 
prawidłowego dopływu powie-
trza.

w  wskazane jest nie włączanie 
kuchni gazowej w trakcie pracy 
piecyka łazienkowego.

w  wskazane jest przygotowywanie 
kąpieli w wannie „wcześniej” 
przy otwartych drzwiach łazienki.

w  warto ponadto – jeżeli tylko to 
jest możliwe – korzystać z kąpie-
li zawsze w obecności naszego 
„pomocnika” w przypadku za-
istnienia sytuacji wymagającej 
pomocy z zewnątrz, 

w  przy wymianie kratek wenty-
lacyjnych na ścianach łazienki 
i kuchni należy stosować wy-
łącznie kratki bez jakichkolwiek 
dodatkowych elementów umoż-
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PROblemy 
osiedlowych  spo Łecz no œci

Os. im. J. Kukuczki:
URZĄD MIASTA OSTRZEGA

Przepisy tzw. ustawy śmieciowej 
(o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw – patrz 
Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), 
wprowadziły w życie selektywne gro-
madzenie odpadów. W osiedlu, jak 
w cały mieście,  stoją różnokolorowe 
pojemniki. Do zielonych – ma trafiać 
szkło, do żółtych – tworzywa sztuczne, 
do niebieskich – papier, do różowych 
– metale, do brązowych – odpady bio-
degradowalne. Pozostałe po selekcji 
odpady można składować w czarnych 
pojemnikach – kontenerach, jako 
„zmieszany odpad komunalny”.

Miasto ustaliło odpłatności na wy-
wóz śmieci. Inne za segregowane, 
inne gdy tej selekcji brak. A zasady 
odpłatności przewidują, że w przy-
padku niedotrzymywania rygorów 
selektywnego gromadzenia, całość 
śmieci może być uznana za zmieszany 
odpad komunalny i wywóz obciążony 
będzie wyższą opłatą.

Urząd Miasta Katowice wystoso-
wał do KSM w połowie sierpnia br. 
ostrzeżenie, że w trakcie prowadzo-
nych kontroli stwierdzono na terenie 
os. im. J. Kukuczki „zaleganie odpa-
dów zbiórki selektywnej w pojemni-
kach do gromadzenia zmieszanych 
odpadów komunalnych”. Dotyczy to 
nieruchomości przy ulicach – Kar-
packiej 2-14, Kujawskiej 6-6B, Kur-
piowskiej 1-7 oraz 11-13, Lubuskiej 
7-21, Sandomierskiej 6, 8, 10A oraz 
17-25, Wrocławskiej 46-48.

Urząd Miasta przestrzega, że 
w przypadku ponownego stwierdzenia 
takich nieprawidłowości w selekcjo-
nowaniu odpadów – nastąpić może 
zwiększenie opłaty za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
dla tychże nieruchomości.

Kontrole oczywiście prowadzone 
są w całym mieście i warto wskazane 
wyżej przypadki potraktować jako 
przestrogę dla wszystkich.   

Janów:
NAJPIęKNIEJSZE BALKONY

I OGRóDKI

Zakończyła się V edycja konkursu 
na najładniejszy balkon i ogródek 
przydomowy organizowany wspólnie 
przez Radę Osiedla i Administrację 
Osiedla Janów. 

Po dwukrotnym przeglądzie, w lip-
cu i sierpniu, wytypowano laureatów. 
Ich lista przedstawia się następująco: 
n  w kategorii najładniejszy balkon 

– I miejsce Anna K. - ul. Zam-
kowa 47, II miejsce Ewa i Józef 
S. ul. Zamkowa 53, III miejsce 
Urszula P. - ul. Zamkowa 81, 
Ewa B. - ul. Zamkowa 81;

n  w kategorii najładniejszy ogródek 
przydomowy – I miejsce Anna 
K. - ul. Zamkowa 47, II miejsce 
P. Teresa C. - ul. Zamkowa 51, 

Irena i Eugeniusz B. - ul. Zam-
kowa 61, III miejsce Tadeusz R. 
- ul. Zamkowa 69, Kurt W. - ul. 
Zamkowa 47.

Na słowa uznania zasługują loka-
torzy bloków z największą ilością 
ukwieconych balkonów, a mianowi-
cie przy ul. Zamkowej 81, 53 i 47 - po 
9 szt., przy ul. Zamkowej 49 - 8 szt., 
przy ul. Zamkowej 89 i 51 - 7 szt. 
Na całym osiedlu było ukwieconych 
w sumie 88 balkonów i 16 ogródków.

Zawodzie:
PIERWSZE DNI DZIELNICY

W roku jubileuszu 150 lat praw 
miejskich Katowic zorganizowane 
zostały I Dni Zawodzia. Głównym 
animatorem imprez trwających od 
1 do 5 września br. był Miejski 
Dom Kultury „Bogucice - Zawo-
dzie”. Było moc atrakcji dla osób 
w każdym wieku. Spośród nich dość 
wymienić zestaw koncertów: Orkie-
stry Komendy Wojewódzkiej Policji, 
Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego 
oraz „naszych” zespołów – Arkor-
deonistów „Katowice - Kleofas”, 
a także  Śląskiego Ludowego Ze-
społu Śpiewaczego „Zawodzianki”. 
Bardzo ciekawą okazała się (nadal 
do oglądania) wystawa fotografii 
Wojciecha Kukuczki – „Światła 
i cienie” w MDK „Zawodzie” przy 
Marcinkowskiego 13a.

Os. im. F. Ścigały:
PROBLEM Z PSAMI

Najczęściej problem z psami za-
mieszkałymi w blokach sprowadza 
sie do tego, że pozostawione przez 
wiele godzin same sobie – wyją, 
a wyprowadzane na spacer – za-

nieczyszczają trawniki, chodniki, 
a niekiedy już i klatkę schodową, zaś 
ich opiekunowie nie spieszą z usu-
waniem nieczystości.

W osiedlu im. Ścigały, w domu 
przy ul. Wajdy, mieszkańcy skarżą się 
na samą ilość psów przebywających 
w jednym z mieszkań. Właściciel 
przewozi je kilkakrotnie każdego 
dnia windą osobową, w której – po 
opuszczeniu jej przez czworonogi 
– utrzymuje się przez dłuższy czas 
niemiły fetor, tak uciążliwy, że miesz-

kańcy nie mogą z niej korzystać. Psy 
są rasowe. Lokatorzy uważają, iż 
w mieszkaniu prowadzona jest ich 
hodowla. Potwierdzać zda się to napis 
na samochodzie będącym własnością 
posiadacza psów, głoszący: „Hodow-
la psów rasy basset”.

Liczby psów, które można po-
siadać w mieszkaniu, nie ustala 
spółdzielczy „Regulamin porządku 
domowego”. Związek Kynologiczny 
w Polsce wydał „Regulamin hodowli 
psów rasowych”, ale i w nim brak 
postanowień w tej kwestii. Życie nie 
po raz pierwszy rozmija się z legisla-
cyjnymi ustaleniami.

Ale przecież obowiązuje §1, pkt 3. 
„Regulaminu porządku domowego” 
głoszący: „Użytkownik lokalu jest 
obowiązany korzystać z lokalu, 
budynku i jego otoczenia w zgodzie 
z dobrymi obyczajami i w sposób 
nie utrudniający korzystania z nie-
ruchomości przez inne osoby”. I ze 
złamaniem tego postanowienia mamy 
w tym przypadku do czynienia. A już 
zupełnie inną kwestią jest to, że bas-
sety to bardzo sympatyczne psy.

Na zdjęciu: wnuczka zwyciężczyni w obu kategoriach, na tle kwiatów 
wyhodowanych przez babcię

Za nami dwa letnie miesią-
ce do bilansu szkód ja-
kie zostały wyrządzone 

w naszym spółdzielczym majątku 
przez bezmyślnych niszczycieli 
i złodziei. Pieniądze, jakie z tego 
powodu tracimy, pochodzą z naszych 
comiesięcznych opłat i mogłyby być 
wykorzystane na zupełnie inne cele. 
A nazbierało się tego sporo, bo aż 
na łączną kwotę 12.852,52 zł. To 
bardzo dużo.

Niszczyciele naszego 
mienia „wyżywali się”

OSIEDLA 
PONIOSłY

SPORE STRATY
Lipiec bezszkodowo zakończyło 

9 osiedli: Centrum-I, Graniczna, 
Haperowiec, Murcki, Ligota, Su-
perjednostka, im. Ściegiennego, 
Wierzbowa, Zawodzie. Straty 
odnotowano w 8 osiedlach: Giszo-
wiec - 1326 zł (kradzież lamp LED 
z czujnikiem ruchu i konieczność 
usunięcia pseudograffiti), Gwiazdy 
- 3800 zł (koszt dewastacji windy 
Roździeńskiego 90 i usuwanie zadra-
pań w kabinie windy Uniwersytec-
ka 29), Janów - 1000 zł (usunięcie 
pszudograffiti na domach przy ul. 
Zamkowej), im. Kukuczki - 180 
zł (zniszczone drzwi przy Sando-
mierskiej 5), Szopienice - 1200 zł 
(zamalowywanie pseudograffiti na 
elewacjach), im. Ścigały - 775 zł 
(uszkodzenia drzwi wejściowych, 
samozamykaczy, zamków, urwane 
gałki w wielu budynkach), Śródmie-
ście - 1478 zł (koszt uszkodzonego 
szlabanu na podwórko Wojewódzka - 
Kobylińskiego). Czyli razem: 9759 zł.

Innego rodzaju wydatek poniosło 
os. im. Zgrzebnioka, gdzie 8 lipca 
wichura połamała drzewa przy ul. 
Kolibrów i Łabędziej. Usunięcie ich 
kosztowało prawie 2060 zł. Kwoty 
tej nie wliczamy jednak do sumy 
strat poniesionych z niszczycielsko 
- złodziejskich rąk.

Sierpień był dobry i bezszkodowy 
w 10 osiedlach: Centrum-I, Hapero-
wiec, Janów, im. Kukuczki, Ligota, 
Murcki, Superjednostka, Szopie-
nice, Wierzbowa, im. Zgrzebnio-
ka. Wydatki na usuwanie skutków 
dewastacji i kradzieży odnotowano 
w 7 osiedlach: Giszowiec - 420 zł 
(wymiana zamków - drzwi wejścio-
we Wojciecha 53a, kontenerowiska 
Wojciecha 51 i Karliczka 3, plac 
zabaw ul. Miła), Graniczna - 700 
zł (5 wybitych szyb w drzwiach ul. 
Graniczna 63-63c), Gwiazdy - 800 
zł (usuwanie spreyowych napisów 
w klatce schodowej Uniwersytecka 
25), im. Ściegiennego - 700 zł (stłu-
czone lustro w windzie - Józefowska 
118a i zniszczone drzwi szybowe 
windy - Józefowska 88), im. Ści-
gały - 132,52 zł (zniszczone zamki 
w drzwiach wejściowych Ścigały 44, 
47c oraz Markiefki 39), Śródmieście 
- 217 zł (Reymonta 3 zdewastowana 
skrzynka reklam, Drzymały 17 de-
wastacja oświetlenia zewnętrznego), 
Zawodzie - 124 zł (naprawa ogrodze-
nia placu zabaw Racławicka - 1 Maja, 
naprawa drzwi wejściowych - BMC 
12). Łącznie: 3093,52 zł. 
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PRZEOBRAżAJą CAłE BOguCICE
(Dokończenie ze str. 3)

ulicy Lubuskiej oraz zasugerowano 
budowę parkingu.

Niestety służby miejskie nie po-
pisały się, gdyż nie zrealizowały re-
montów jezdni i ulic (Kurpiowska, 
Łużycka) i chodników którymi zarzą-
dzają. Także budowa parkingu przy 
ekranach akustycznych wciąż czeka 
na swoją kolej. Wspomniane prace re-
montowe (wynika to z korespondencji 
Rady Osiedla z Miejskim Zarządem 
Ulic i Mostów) miały zostać zakoń-
czone w 2014 roku. Radni miejscy 
Maciej Biskupski i Damian Stępień 
na spotkaniach z RO wyjaśnili, że 
miastu brakło środków finansowych 
na ten cel. Wiadomo – zawsze i wszę-
dzie są jakieś priorytety.

Rada Osiedla przedstawiła radnym 
Miasta Katowice także kwestię za-
gospodarowania terenu osiedla przy 
skwerze im. Józefa Kocurka. Były 
propozycje na przebudowę tego 
miejsca (np. obiekt sportowo-rekre-
acyjny). Zgłoszono także taki projekt 
do Budżetu Obywatelskiego na rok 
2015. Niestety po weryfikacji kosz-
tów został odrzucony. Z funduszu 
remontowego osiedla RO zdecydo-
wała o częściowym zakresie prac 
remontowych na skwerze (chodniki, 
ławki, renowacja zieleni), które mają 
na celu wyeksponować to miejsce 
zgodnie z przeznaczeniem. Działania 
te były prowadzone etapowo przez 
dwa ostatnie lata. Teraz kolej na mia-
sto, by dołączyło i zagospodarowało 
pozostały teren.

PRężNE DZIAŁANIE  
3 KOMISJI  

PROBLEMOWYCH

W Radzie Osiedla działają trzy 
komisje problemowe, które przygo-
towują i analizują sprawy dotyczące 
funkcjonowania osiedla.

Komisja Techniczna Rady Osie-
dla, której przewodniczy Leszek Wa-
rias zajmowała się wyborem ofert 
w zakresie prac remontowych i eks-
ploatacyjnych, odbiorami technicz-
nymi wykonanych prac, przeglądami 
gwarancyjnymi i innymi pracami 
związanymi z rozliczeniem poszcze-
gólnych inwestycji,opiniowaniem 
rocznych planów eksploatacyjnych 
i remontowych osiedla pod wzglę-
dem merytorycznym.

Komisja Budżetowa Rady Osie-
dla pod przewodnictwem Andrzeja 
Sadowskiego prowadziła okresową 
analizę kosztów eksploatacji osiedla, 
rozliczania kosztów wykonanych prac 
remontowych, analizę odpłatności 
z tytułu najmu lokali użytkowych, 

opiniowanie rocznych planów eks-
ploatacyjnych i remontowych osiedla 
pod względem kosztowym.

Komisja Społeczno-Kulturalna 
Rady Osiedla, której szefuje Ma-
rek Wiora nadzorowała działalność 
Klubu „Juvenia” (jest czym się po-
szczycić!), zajmowała się dopasowa-
niem oferty dotyczącej działalności 
społeczno-kulturalnej do aktualnego 
zapotrzebowania społeczności osie-
dlowej, opiniowaniem rocznego pla-
nu działalności społeczno-kulturalnej 
osiedla pod względem merytorycz-
nym i kosztowym.

NAJNIżSZE OPŁATY  
NIE LIKWIDUJĄ ZADŁUżEŃ

Najistotniejsze i warte podkreśle-
nia jest to – i tym się osiedle im. J. 
Kukuczki wyróżnia wśród innych 
w KSM, co podkreśla przewodni-
czący Michalski – że dzięki działa-
niom pro-oszczędnościowym Rady 
i Administracji Osiedla mieszkańcy 
tego osiedla uiszczają (statystycznie) 
najniższe opłaty za lokale mieszkalne 
w KSM. To ogromna satysfakcja. 
Potrzeby takiego osiedla są duże, 
ale ograniczone środki finansowe 
(także skalą opłat) nie pozwalają na 
wykonanie wszystkich, koniecznych 
zadań. Kolejne będą realizowane 
w następnych latach.

Jednakże, podobnie jak w innych 
osiedlach KSM, tak i tutaj są przy-
padki narastającego zadłużenia, spo-
wodowane brakiem systematycznego 
wnoszenia opłat miesięcznych za 
posiadane lokale mieszkalne i użyt-
kowe. Rada Osiedla zapraszała za-
legających z płatnościami na swoje 
posiedzenia, a każdy przypadek prze-
analizowano indywidualnie. Jedni 
przychodzili – deklarując konkretne 
sposoby spłaty powstałego zadłuże-

nia, inni nie reagowali. Wobec nich 
wdrażano wewnątrzspółdzielczą pro-
cedurę windykacyjną.

GORĄCE DYSKUSJE 

W trakcie dyskusji nad sprawozda-
niem oraz realizując pozostałe punkty 
posiedzenia Rady, poruszano wiele 
spraw. Andrzej Jakubowski mówił 
o referendum, które zorganizowano, 
aby poznać opinię mieszkańców do-
tyczącą zagospodarowaniu terenu 
przy skwerze im. J. Kocurka. Jed-
nak – niestety – zainteresowanie tym 
tematem było znikome. Raptem 10% 
wyraziło swoją opinię. To i tak dużo 
skoro – jak stwierdził A. Sadowski – 
na zebrania członkowskie przychodzi 
tylko 2% mieszkańców.

Na tym osiedlu i przyległych do 
niego terenach – co podkreślał M. 
Wiora – sen z powiek spędza nam 
brak miejsc parkingowych. Miasto 
nie pomaga w rozwiązaniu tego dy-
lematu. Brakuje informacji o tym, 
co w kwestii wielopoziomowego 
parkingu zamyśla Zarząd KSM. 
Sprawa jest pilna, gdyż niebawem 
przestaną istnieć tereny po dawnym 
OPAM-ie, gdzie obecnie parkują 
samochody i fale pojazdów zaczną 
blokować ulice.

Budowa parkingu, akcentował P. 
Michalski, to priorytetowa sprawa. 
Większość mieszkańców osiedla im. 
J. Kukuczki jest za tym przedsię-
wzięciem, za wyjątkiem niektórych 
z ulicy Kurpiowskiej, którym garaż 
może przysłonić widok na otacza-
jącą zieleń.

Kierownik S. Sztyler przedstawił 
całą paletę spraw do rozpatrzenia 
i zaopiniowania. Problematyczną była 
skarga wniesiona przez lokatorkę 
jednego z bloków dotycząca gło-
śnego zachowania się jej sąsiadów. 

Rozstrzygnięto to w ten sposób, iż ta 
pani oraz jej (ponoć) hałaśliwi sąsie-
dzi zaproszeni zostaną na spotkanie, 
w którym mediatorem będzie Zofia 
Kuc, członkini RO.

Ale wtedy wywiązała się burzliwa 
dyskusja o uciążliwym sąsiedztwie. 
Podkreślano fakt, iż wielu mieszkań-
ców nie zna (lub udaje, że nie zna) 
i nie stosuje na co dzień podstawo-
wych zasad kulturalnego współżycia. 
Nie pamiętają o tym, iż obok nich, 
nad nimi i pod nimi mieszkają ludzie, 
którzy mają prawo do ciszy i wypo-
czynku! A przecież – co zaakcento-
wano – nawet małe dziecko można 
oduczyć kilkugodzinnego uderzania 
piłką o ścianę w mieszkaniu. Takich 
przykładów jest mnóstwo.

Jak dawać odpór chamstwu i wan-
dalizmowi – to kolejna poruszana 
ważna sprawa. Hałas w oparach 
alkoholu nagminnie występuje na 
terenie obok placu zabaw przy uli-
cy Sandomierskiej, usytuowanym 
tuż obok sklepu „Żabka”. Niestety 
to teren prywatny i Administracja 
Osiedla nie ma na to bezpośredniego 
wpływu. Józef Zimmermann zgłosił 
wniosek, aby zwrócić się do prezy-
denta Katowic o cofnięcie koncesji 
na alkohol w tym sklepie. Tylko, że 
obok są inne sklepy podobnej branży, 
więc nie wiadomo, czy to rozwiąże 
problem. 

Wskazywano na częste przypadki 
wandalizmu, W osiedlu niszczone są 
drzwi wejściowe do klatek, samo-
chody, kosze na śmieci itp. Sytuacja 
być może poprawi się po założeniu 
monitoringu. Piotr Michalski za-
proponował złożenie w tej sprawie 
w przyszłym roku wniosku do Budże-
tu Obywatelskiego Katowic.

Zrelacjonowała:
URSZULA  WĘGRZYK

Osiedle imienia Jerzego Kukuczki
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Imprez w spółdzielczych klubach było tak wiele – jak słońca tego lata

Superwakacje!

Wycieczka z „Centrum”  
przed Pałacem Kawalera w Świerklańcu

Z KLUBU „CENTRUM”  
NA WYCIECZKOWE SZLAKI

„Centrum” na wakacyjne spędzanie wolnego cza-
su zaprosiło zarówno dzieci, jak również dorosłych 
i seniorów. Pod hasłem „Bliżej natury” organizowało 
spacery i wędrówki po Parku Muchowiec w Ka-
towicach, po Parku Budnioka, po terenie Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich, 
gdzie wysłuchało Koncertu Muzyki Wokalnej. 
Klubowicze zawędrowali też do Ośrodka Rekre-
acyjnego „Rybaczówka” na Giszowcu, przemierzali 
ścieżki leśne, wypoczywali nad stawami „Janina” 
i „Barbara”.

Miłe wspomnienia pozostawił pobyt w Paproca-
nach, zwiedzenie podczas spaceru wzdłuż brzegu 
zalewu zameczku w Promnicach. – Wypoczywając 
nad tym dużym zbiornikiem wodnym odnosiliśmy 
wrażenie pobytu i relaksu na nadmorskiej plaży. 
Z roku na rok ośrodek rekreacyjny w Paprocanach 
pięknieje dając duże możliwości relaksu dla każdej 
grupy wiekowej. Wspaniała odskocznia od zatłoczo-
nego miasta –podsumowała ten wypad pani Irena.

Kolejne wyprawy zawiodły wędrowców z „Cen-
trum” do Ośrodka Wypoczynkowego „Dolina 
Górnika” w Chorzowie oraz nad stawy w Zespole 
Przyrodniczo-Krajobrazowym „Żabie Doły” na 
granicy miast Bytomia i Chorzowa. Podziwiali tam 
m.in. miejsca gniazdowania licznych gatunków 
ptaków wodno-błotnych oraz bogatą i różnorodną 
roślinność. Park w Świerklańcu, to kolejny cel 
eskapady. Obecnie w nowej szacie prezentuje się 
imponująco. –  Odwiedziliśmy Pałac Kawalera, 
zwiedzając jego wnętrza i poznając historię nieist-
niejącego już Zamku zwanego Małym Wersalem 
oraz dzieje dawnych właścicieli parku, rodu Henckel 
von Donnersmarck. Podziwialiśmy: obelisk z części 
parku zwanego „Remizą Agnieszki”, który upamięt-
nia pobyt Cesarza Wilhelma II i ustrzelenia białego 
bażanta; usytuowany w centrum parku, odnowiony 
taras pałacu z odrestaurowanymi rzeźbami walczą-
cych zwierząt, będącymi jedynym w Polsce zbiorem 
rzeźb francuskiego artysty Fremieta oraz główną 
i największą rzeźbę parku – fontannę „Trzy Gracje” 
– wspominają uczestnicy wycieczki. 

Ośrodek Rekreacyjny „Rzęsa” w Siemianowicach 
Śl., zapisał się w pamięci, jako świetny relaks nad 
wodą połączony z pieczeniem kiełbasek i krupnio-
ków, zwiedzeniem nowo powstałej atrakcji ośrodka 
– Doliny Dinozaurów. Prezentowane prehistoryczne 
zwierzęta wzbudzały zainteresowanie, a ich rozmiary 
robiły wrażenie nie tylko na dzieciach. Podczas 
spacerów po terenie ośrodka, jeden z wybranych 
szlaków zaprowadził wycieczkowiczów z „Centrum” 
na Cmentarz Żołnierzy Niemieckich z obu wojen 
światowych. Klub z Koszutki organizował także 
różnego rodzaju rozgrywki umysłowo-logiczne 
i zajęcia ruchowe na zielonej trawce – gry w bule 
oraz ćwiczenia na przyrządach plenerowych siłowni, 
odwiedzał także kregielnię.

Jednym z punktów programu tegorocznej Akcji 
Lato było zwiedzanie Strefy Kultury w Katowicach, 
m. in. Muzeum Śląskiego –  obserwacja obchodzą-
cych właśnie 150-lecie praw miejskich Katowic 
z punktu widokowego na wieży szybowej, spacer 
po zielonym dachu  Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego. Zwiedzając będące na światowym 
poziomie Muzeum Śląskie, obok laboratorium prze-
strzeni teatralnych, galerii sztuki polskiej, wśród 
ciemności byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Ka-
towice”, przybysze z „Centrum” znaleźli światło 
historii – prezentacje ukazujące Górny Śląsk na 
przestrzeni dziejów. 

Gdy upał dawał się już za bardzo we znaki „Cen-
trum” organizowało różnego rodzaju zajęcia i spo-
tkania w klubie. Raz w tygodniu odbywały się letnie 
rozgrywki w brydżu dla dorosłych; kąciki kulinarne, 
spotkania towarzyskie, spotkania dyskusyjne na 
tematy filmowe i spotkania z cyklu: „Moje podróże”. 
Podczas tych spotkań odkrywano na nowo miejsca, 
które warto odwiedzić. Relacja z pobytu na Krecie 
połączona była z prezentacją fotograficzną i stała 
się niejako oknem na piękno zakątków jakie można 
spotkać na świecie. Opowieść z udziału w „Święcie 
Kwitnącej Azali”, jakie zaistniało w Ogrodach Poka-
zowych w Pisarzowicach wzbudziła w uczestnikach 
podziw dla piękna natury. A na spotkaniu zatytu-
łowanym „Roztocze – zielona kraina – słoneczny 
biegun Polski”, bywalcy Centrum poznali m.in. 
prawdziwą perełkę roztoczańską – słynny szlak 
“Szumów na rzece Tanwi”.

„GWIAZDY” W KOPALNI SREBRA
Uczestnicy „Akcji Lato’2015” z Klubu „Pod 

Gwiazdami” chętnie brali udział w specjalnie dla 
nich przygotowanych warsztatach plastycznych 
i teatralnych, ale jeszcze bardziej radośnie wyruszali 
razem naprzeciw przygodzie. Odwiedzali Dolinę 
Trzech Stawów, Park Śląski z jego atrakcjami: 
kolejką linową – popularną Elką – gdzie z wyso-
kości gondoli oglądali obsadzone kwiatami rabaty 
i róże w Rosarium. W letnie poniedziałki dzieci 
zapraszał ciągle rozbudowywany Górnośląski Park 
Etnograficzny, czyli popularny Skansen. Tam każ-
dego roku Gwiazdy wyszukują nowe obiekty. Tym 
razem były to tworzone, stawy rybne i przepływy 
strumyków a także wioska rybacka. Bardzo udana 
była wyprawa do ZOO, w którym choć nie było 
słoni pojawiły się małe, brązowe pandy i młode 
gepardy. W Parku Kościuszki młodzież uczestni-
czyła w zorganizowanych dla nich podchodach oraz 
konkursie turystycznym. Gwiazdowicze odwiedzili 
także najładniejszy w okolicy plac zabaw czyli 
kompleks w Paprocanach. Dotarli do zabudowań 
„Szybu Wilsona” po drodze spędzając czas przy 
Stawie Upadowym, gdzie organizowali biwaki. Byli 
także kilka razy w kręgielni „Grawitacja”.

W kinie, w lipcu dzieci obejrzały film „W głowie 
się nie mieści” i szukające rodziny „Minionki”,  
a w sierpniu milusińskim zaproponowano pełen 
przygód i magii film „Mały Książe” oraz film „Ups! 
Arka odpłynęła”, dzięki któremu dzieci przyjrzały 
się wielu egzotycznym zwierzętom i zobaczyły, jak 
radzą sobie w trudnych sytuacjach przedstawiciele 
tajemniczego gatunku pluszczaków. MDK „Za-
wodzie” zaprosił dzieci na wakacyjny, bezpłatny 
poranek filmowy.

Zaprosiła je także „Trzynastka”. Wspólnie ogląda-
no pokaz modelingu, w wykonaniu modelki Klaudii 
Chajdugi. Dobra pogoda pozwoliła na odwiedzenie 
boiska „Słowian”. Sportowe zmagania odbywały się 
również w klubie przy stole tenisowym, ze skakanką 
lub hula-hopem także na Dolinie Trzech Stawów. 

Sporej porcji wiedzy dostarczyły dzieciom letnie 
wyjazdy rekreacyjne: na lotnisko do Pyrzowic i do 
Tarnowskich Gór – pod ziemię, do kopalni srebra. 
Równie ciekawe były różnorodne warsztaty teatralne 

„Centrum”:  
czas relaksu nad wodą

Jeden ze wspaniałych festynów
zorganizowanych przez „Juvenię”

... a potem je pałaszowali 
ze smakiem

My i Kopernik – bywalcy „Juvenii”  
przed Planetarium Śląskim

W GCK malcy sami zrobili
pyszne owocowe sałatki...
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... oraz seniorzy z „Centrum”  
podczas gry w kręgle

Imprez w spółdzielczych klubach było tak wiele – jak słońca tego lata

Superwakacje!

przy grach planszowych, rysując, wycinając kolaże 
i lepiąc figurki z masy solnej. Dzieci cieszyły się 
piękną słoneczną pogodą oraz spotkaniami w gronie 
dawnych i nowych kolegów.

„JUvENIA” BAWIŁA SIę  
I PIEKŁA BUŁECZKI

40 imprez – oto wakacyjny bilans„Juvenii”. Wśród 
nich znalazły się – a jakże – tak lubiane przez tutejsze 
dzieci festyny na świeżym powietrzu z udziałem 
także lubianych na tych festynach, klownów Ruperta 
i Rico. A tu na dodatek pojawiła się jeszcze również 
uwielbiana przez dzieci (nie tylko z „Juvenii”), wata 
cukrowa i na dodatek darmowa.

Po słodkich, cukrowych chmurkach na patykach, 
dzieci z „Juvenii”, poszybowały w „przestworza” 
Nibylandii, by poszaleć w jej specjalnie do gustów 
dzieci przystosowanych wnętrzach.

Bardzo podobała się wizyta w kręgielni i nawet 
dla malców nie były przeszkodą mające swoją – 
niemałą – wagę kule. Wszyscy wykrzesali z siebie 
maksimum krzepy, aby móc wziąć udział w poje-
dynku. Świetnie było w Planetarium na wycieczce 

placówkami. Klaudia opowiedziała jak zaczęła się 
jej przygoda z modelingiem. Została zauważona 
na castingu w Silesia City Center organizowanym 
przez międzynarodową agencję Elite Model Look. 
Następnie pojechała do Warszawy na kurs dla mo-
delek, gdzie uczyła się chodzić na bardzo wysokich 
obcasach i pozować do zdjęć. Teraz pracuje dla 
polskiej agencji Model Plus. Wyjeżdżała już do 
Londynu i Japonii, gdzie miała sesje zdjęciowe dla 
różnych projektantów mody. W Japonii wzbudzała 
na ulicach duże zainteresowanie, bo jest wysoką 
blondynką. Uczestnicy spotkania oglądali jej zdjęcia 
i filmiki z pokazów, a potem wszystkie dziewczyny 
zrobiły sobie zdjęcia z modelką i zadawały różne 
pytania. Na zakończenie Klaudia rozdawała auto-
grafy, chociaż jest osobą nieśmiałą i nie była na 
to przygotowana.

Kilkukrotne wyjścia do Parku Śląskiego, Skanse-
nu i ZOO, przejazd ELKĄ dopełniły wakacyjnych 
uciech. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 
wyjazdy do Paprocan na wodny i tradycyjny plac 
zabaw, na którym są tyrolki, drewniany statek i różne 

zwiedzanie Międzynarodowego Portu Lotniczego 
w Pyrzowicach. 

– W czasie wakacji to bardzo przydatna i poucza-
jąca wycieczka. Przewodnik zapoznał nas z zasadami 
korzystania z lotniska. Mieliśmy możliwość obser-
wowania startujących i lądujących samolotów, pa-
kowania i rozładowywania bagaży oraz tankowania 
samolotu, a także przyglądaliśmy się pracownikom 
naziemnym obsługującym lotnisko. Po zwiedzeniu 
lotniska pojechaliśmy na warsztaty ekologiczne do 
Rogoźnika – opowiada o tej wakacyjnej przygodzie 
pani Alicja.

Wycieczka do zabytkowej Kopalni Srebra w Tar-
nowskich Górach stanowiła kolejną, ciekawą propo-
zycję spędzenia wakacyjnego czasu. Po zapoznaniu 
się z historią kopalni Trzynastkowicze zjechali 
windą górniczą na dół i idąc korytarzami poznawali 
ciężkie warunki pracy dawnych górników. Jeden 
odcinek przepłynęli łodziami, co oczywiście doda-
wało jeszcze więcej uroku tej eskapadzie. W drodze 
powrotnej pojechali do Świerklańca, żeby odpocząć 
i zobaczyć Pałac Kawalera.

Podobnie, jak inne kluby KSM „Trzynastka” także 
nie odmówiła sobie zwiedzenia nowego Muzeum 

Klubowicze z „Juvenii” z wizytą
w Nibylandii

Juniorzy 
z „Trzynastki”...

„Józefinka”: nie boimy się groźnych
(na szczęście betonowych) dinozaurów...

Klubowicze z GCK przed drewanianym
kościółkiem w Parku Kościuszki

w Muzeum Miasta Katowice prowadzone w formie 
zabaw i artystycznych działań. W Muzeum Pawła 
Stellera odbyły się warsztaty graficzne, które zaowo-
cowały poznaniem nowej techniki oraz ciekawymi 
pracami. Zajęcia plastyczne kontynuowano z powo-
dzeniem we własnym klubie. Klubowicze odwiedzili 
dwukrotnie nową siedzibę Muzeum Śląskiego na 
terenach byłej kopalni „Katowice”. To upalne lato 
ciągnęło jednak młodzież przede wszystkim na 
basen. Kilkakrotnie odwiedzały Gwiazdy kryty 
basen Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz 
kąpielisko „Bugla”, gdzie aktywnie można spędzić 
cały dzień. Te wyprawy najczęściej odbywane były 
wspólnie z Klubem KSM „Trzynastka”. Tam od 
lat dzieci z Gwiazd poznają nowych przyjaciół, 
z którymi wędrują letnimi ścieżkami. W gościnnych 
progach tego klubu dzieciom bardzo podobały 
się zajęcia kulinarne i własnoręcznie przygotowa-
ne kanapki.

Wakacyjne zajęcia były urozmaicone zgodne 
z oczekiwaniami młodzieży, która poznając okolicę 
z przyjaciółmi z osiedla miała świetną zabawę nawet 

wśród gwiazd i planet, wspaniale było w ZOO, wśród 
zwierzaków – naszych „małych braci”.

Na długo w pamięci pozostanie uczestnikom 
wycieczki wizyta w skansenie, gdzie można było 
samodzielnie upiec bułeczki, a jeszcze na dodatek 
usłyszeć bardzo ciekawą opowieść pani kustosz 
o chlebie. Wizyta u królów puszczy – żubrów 
w Pszczynie też przysporzyła mnóstwa wrażeń.

– Podczas tych wakacji w naszej klubowej grupie 
pojawiły się nowe buzie. Bardzo nam było z tego 
powodu miło i mamy nadzieję, że te buzie będą się 
nadal u nas pojawiały –  powiedziała pani Wiola.

 „TRZYNASTKA” NA… WYBIEGU
Tegoroczne wakacje pod hasłem „Nie siedź 

w domu, przyjdź do klubu” miały za zadanie 
zmotywowanie dzieci i młodzieży do aktywnego 
i kulturalnego spędzania czasu wolnego. Czas lata 
upłynął pod znakiem słonecznych i gorących dni. 
Najbardziej cieszyły się dzieci z wyjścia na basen 
do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz 
na kąpielisko „Bugla”. Byliśmy tam aż 14 razy. 
Nie zabrakło innych atrakcji. Jedną z nich było 

Śląskiego. Bardzo podobała się młodym zwiedza-
jącym wystawa multimedialna poświęcona dziejom  
Górnego Śląska oraz wizyta na wieży widokowej. 
Zwiedzanie Działu Grafiki im. Pawła Stallera dostar-
czyło dodatkowych emocji, a to za sprawą udziału 
w warsztatach plastycznych pt. „Wakacyjna łąka”. 
Najpierw malowano kartkę kredkami świecowymi, 
potem pokrywano tuszem i gdy wyschła, to wydra-
pywano patyczkami różne obrazki. Prace były bardzo 
ciekawe, gdyż na wakacyjnych łąkach pojawiały się 
wytwory wielkiej dziecięcej wyobraźni. 

Zwiedzono  również Muzeum Historii Katowic, 
uczestniczono w warsztatach plastycznych. Wyko-
nywano prace „Portret w krzywym zwierciadle”. 
Następne warsztaty były w Teatrze Ateneum, zaty-
tułowane „Muzyczna podróż po świecie”, stanowiły 
zajęcia ruchowe z wykorzystaniem elementów 
tanecznych. „Trzynastka”chodziła też na filmy 
„W głowie się nie mieści”, „Mały Książę” oraz 
„Ups! Arka odpłynęła”.

Spotkaniem z modelką Klaudią Chajdugą klub 
z Zawodzia „podzielił się” z innymi spółdzielczymi 

Józefinkowicze karmią sarenki
na wycieczce w Ustroniu
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sznurowane konstrukcje. Bardzo podobały się zaję-
cia kulinarne, podczas których powstały owocowe 
sałatki i wesołe kanapki z warzywami.

STRACHY „JóZEFINCE”  
NIESTRASZNE 

Wycieczki autokarowe to jest to, co tygrysy lubią 
najbardziej. Dzieci z Józefinki – zdecydowanie też 
i dlatego panie Agnieszka i Kasia nie szczędziły 
trudu, aby sprostać ich oczekiwaniom. Najpierw 
„Józefinka” pojechała do Mikołowa, gdzie wzięła 
udział w zajęciach edukacyjnych „Śladami Smoka 
Przyrodnika” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym. 
Dzieci spacerowały po lesie w poszukiwaniu listów, 
które pozostawił im Smok Przyrodnik. Rozwiązy-
wały zadania, obserwowały teren przez lornetki, 
miały też możliwość zapoznania się z życiem pszczół 
oraz ze znaleziskami pochodzącymi z dawnego 
kamieniołomu. Było super!

Już następnego dnia Józefinkowicze wyruszyli 
do Ogrodzieńca, aby spędzić cudowny dzień w Par-
ku Miniatur. Po oglądnięciu makiet zamków Jury 
Krakowsko-Częstochowskiej wycieczkowicze udali 
się do Domu Legend i Strachów. Zapytane, czy się 
nie boją, wszystkie chórem odrzekły, że wchodzą. 
Jednak, gdy zamknęły się za nami wrota i nasta-
ła zupełna ciemność, niektórym „zuchom” miny 
zrzedły, a po chwili ogarnęła ich totalna histeria. 
Najbardziej bały się dziewczynki. Każde pojawiające 
się legendarne straszydło, władające pewnie do 
dziś w murach jurajskich zamków, wywoływało 
paniczny strach wyrażany piskiem i krzykiem. 
Na szczęście wszyscy ocaleli, a lody przywróciły 
uśmiechy na buziach.

– W Parku Doświadczeń Fizycznych mogliśmy 
dotykać, uderzać, krzyczeć, kręcić i poruszać – czyli 
doświadczać na własnej skórze praw fizyki, których 
na co dzień sobie nie uświadamiamy. Natomiast 
prawdziwe szaleństwo odbyło się wewnątrz ogrom-
nego dmuchanego zamku w Parku Rozrywki. Na 
koniec wycieczki każdy uczestnik zjeżdżał po torze 
saneczkowym, niektórzy z ogromną szybkością i już 
bez cienia strachu – zapewnia pani Agnieszka..

Kolejna eskapada zawiodła „Józefinkę” do Po-
kazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. Odbyła się 

tam lekcja przyrodnicza, a potem dzieci, spacerując 
po zagrodzie, oglądały jej mieszkańców: żubry, 
daniele, sarny, kaczki i łabędzie, żyjące w prawie 
naturalnych warunkach. Zwiedziły też ekspozycję 
stałą w pawilonie edukacyjnym oraz obejrzały film 
o historii żubrów pszczyńskich.

Spacerując po utrzymanym w stylu angielskim 
parku, nasi wycieczkowicze mijali urocze stawy, 
mostki, podziwiali przepiękną roślinność, aż dotarli 
do perły parku – rezydencji książęcej. Stąd już było 
blisko na rynek, gdzie zaspokojono niezmienny 
apetyt na lody.

Po tej ochłodzie nastąpił spacer do Skansenu 
Zagrody Wsi Pszczyńskiej. Dzieci miały sposobność 
na własne oczy zobaczyć szopę na siano, stodołę, 
masztarnię, kuźnię, wozownię, pasiekę, spichlerz, 
młyn z wiatrakiem, młyn wodny, studnię, kapliczkę 
oraz chałupę mieszkalną. Oczywiście wycieczka nie 
byłaby ważna bez zakupu pamiątek.

Park Leśnych Niespodzianek w Ustroniu – który 
był celem następnej wycieczki – to niekonwencjo-
nalny ogród zoologiczny, pozwalający doświadczać 
natury w jej dzikiej postaci. Muflony i daniele 
swobodnie przemieszczają się wśród zwiedzają-
cych i można je karmić z ręki specjalną karmą. 
W zagrodach przebywają żubry, jelenie szlachetne, 
sarny, dziki, żbiki, jenoty i szopy pracze. Jednak 
bezsprzecznie największą atrakcją jest sokolarnia 
i sowiarnia, gdzie wykwalifikowani sokolnicy pre-
zentują ptaki drapieżne podczas lotów. 

Gdy dodać do atrakcji Parku aleję bajkową 
z ruchomymi ekspozycjami znanych bajek oraz 
rozbudowany plac zabaw, to jasne jest, że naszym 
klubowiczom było żal wracać!

Grzechem byłoby nie odwiedzić niedawno otwar-
tej wspaniałej siedziby Muzeum Śląskiego – stwier-
dziły panie z „Józefinki” i oczywiście zaprowadziły 
tam swoich podopiecznych, którzy z zaciekawieniem 
poznawali historię swej małej ojczyzny. Wielokrot-
nie odwiedzano baseny, szczególnie kąpielisko 
„Bugla” MOSiR-u, które zapewnia dzieciom wiele 
atrakcji. Baseny dostosowane są do wieku i umie-
jętności pływackich, a zjeżdżalnie robią prawdziwą 
furorę! Dzięki temu dzieciaki z „Józefinki” były 
uszczęśliwione i opalone.

Wśród wakacyjnych propozycji „Józefinki” dla 
małych klubowiczów znalazły się również: wi-

zyta w Planetarium Śląskim na seansie „Podróże 
Małego Księcia”; wyjście do Kinoteatru Rialto na 
filmy: „Asterix i Obelix: osiedle bogów”, „Baranek  
Shoun”, „Ups! Arka odpłynęła!” i „Sekrety morza”; 
wyjścia do Pałacu Młodzieży na warsztaty grafi-
ki komputerowej, zajęcia plastyczne w pracowni 
malarskiej oraz film „Rechotek” oraz spacery po 
Parku Śląskim – po Ogrodzie Zoologicznym, Parku 
Etnograficznym, gdzie odbywały się gry i zabawy.

W nieliczne tego lata pochmurne dni wytchnienie 
od upałów znajdowano w klubie, gdzie panie or-
ganizowały ciekawe zabawy, konkursy – zarówno 
sprawnościowe, jak i intelektualne. Były warsztaty 
origami, quillingu, lepienia z plasteliny, malowa-
nia farbami, kolorowania mandali oraz konkursy 
plastyczne. Każdy wysiłek był doceniony i uho-
norowany nagrodą.

Dzieci z „Józefinki” jednogłośnie orzekły, że 
były to bardzo udane wakacje w mieście i długo 
będą je wspominać.

GCK WŚRóD... NIETOPERZY
Dzieciaki z Giszowieckiego Centrum Kultu-

ry miały tak wiele atrakcji, że wprost nie sposób 
wszystkich spisać. Basen (kryty i otwarty), kino, 
zabawy plenerowe a przede wszystkim wycieczki 
dalekie i bliskie. Pewnie dlatego przez całe 2 miesią-
ce frekwencja dopisywała i w zajęciach przeciętnie 
uczestniczyło 18-20 osób.

– Trzeba przyznać, że przygotowanie 9 tygodni 
zajęć dla takiej grupy, zróżnicowanej wiekowo (od 
7 do 12 lat) to całkiem spora robota logistyczna 
przed i niemały wysiłek organizacyjno-pedagogiczny 
w trakcie realizacji – wyznaje pani Iwona – Przez 
całe wakacje nasi podopieczni korzystali z zajęć na 
basenach 11 razy, 3 razy byliśmy w kinie, 3 razy na 
warsztatach rękodzieła w „Wiejskiej Chacie” w Boj-
kowie koło Gliwic i „Osikowej Dolinie” w Koziegło-
wach. Były też warsztaty ogrodnicze w mikołowskim 
Ogrodzie Botanicznym. Jak co roku odwiedziliśmy 
gliwicką Palmiarnię, chorzowski Park Etnograficzny, 
Planetarium Śląskie i Galerię w „Szybie Wilson”. 
Trzykrotnie uczestniczyliśmy w zabawach z anima-
torami w amfiteatrze parku Zadole.

Ciekawą propozycją w lipcu był pobyt w pracow-
ni przyrodniczej Pałacu Młodzieży. Pani Mirella 
opowiedziała ciekawostki z życia zwierząt m.in. 

GCK: karuzelowe szybowanie
w Energylandii w Zatorze...

... i wodne zabawy
na kąpielisku...

... oraz odwiedziny
w Telewizji Silesia

Spotkanie z modelką Klaudią Chajdugą
w „Trzynastce”

... a „Centrum”, w kulinarnym poczęstunku
postawiło na konkrety...

(Dokończenie ze str. 9)

Wesołe kanapki to dzieło
młodych trzynastkowiczów...
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Imprez w spółdzielczych klubach było tak wiele – jak słońca tego lata

Superwakacje!

PRZED NAMI
n CENTRUM: 18.09 - wyjazd do Ogrodów Ka-

pias w Goczałkowicach.; 22.09, godz. 1400 - Zdrowie 
a nasze stopy - spotkanie z lekarzem podologiem 
dla seniorów, 28.09, godz. 1700 - powakacyjne 
spotkanie integracyjne dla osób niepełnosprawnych 
narządu ruchu.
n JóZEFINKA: 18.09, godz. 1600 - Imieniny 

„Józefinki” - uroczyste rozpoczęcie działalności 
sekcji i form stałych, zapisy do sekcji, klubów 
i kół zainteresowań form stałych, spotkanie rodzi-
ców z instruktorami; 23.09. godz. 1500 - warsztaty 
plastyczne dla dzieci i dorosłych, kwiaty, liście, 
latawce, wiatraczki, itp. Zabawy ruchowe z wiatrem; 
23.09, godz. 1800 - „Piąta strona świata” - wyjście 
do Teatru Śląskiego; 24.09., godz. 1500 - Powitanie 
astronomicznej jesieni - spacer „Trzech Poko-
leń po Parku Śląskim”. Przejazd kolejką linową 
ELKA; 25.09, godz. 600 - wyjazd na grzybobranie 
w lasy lublinieckie.
n JUvENIA: 23.09, godz. 1600 - Festyn – dla 

dzieci i mieszkańców KSM. Gry i zabawy. Plac 
zabaw ul. Sandomierska 5.

sekcję tańca z elementami rytmiki dla najmłodszych 
oraz gimnastyki dla pań. 7 września już po raz piąty 
organizujemy 2-tygodniowy turnus wypoczynkowy 
dla seniorów nad morzem. W tym roku w Jarosław-
cu odpoczywać będzie 46 osób. Od 14 września 
zapraszamy do zwiedzania wystawy malarstwa 
Łukasza Szostkiewicza, absolwenta katowickiej 
ASP, do niedawna zamieszkałego na Giszowcu. 
Przygotowaliśmy również wystawę fotografii 
z naszych bogatych imprez wakacyjnych, na którą 
zapraszamy zainteresowanych czyli uczestników 
Akcji Lato w GCK.
n OSIEDLE LIGOTA: 29. 09. (sobota), godz. 

16-21, Pożegnanie lata - dla mieszkańców osiedla 
integracyjne ognisko przy placu zabaw. W pro-
gramie poczęstunek grochówką, zabawa taneczna 
oraz pieczenie kiełbasek przy muzyce biesiadnej, 
a będzie także: tuste, ogórki, herbata, kawa. Na 
zabawę tę zaprasza Rada Osiedla wraz z pracow-
nikami Administracji. 

Zebrała:
EWA  ŻARKOWSKA

a następnie w pobliskich Jerzmanowicach zwiedził 
Jaskinię Nietoperzową.

– Pierwszy tydzień sierpnia to głównie baseny 
(upał!), ale braliśmy także udział w zajęciach bi-
bliotecznych w giszowieckiej Filii nr 15 MBP i w 
seansie w Planetarium Śląskim. Nie zwolniliśmy 
obrotów, wręcz przeciwnie, chociaż temperatury 
niejednokrotnie zmuszały do modyfikacji programu, 
bo zdrowie dzieci było dla nas najważniejsze – re-
lacjonuje pani Iwona.

Niewątpliwą atrakcją było zwiedzanie siedziby 
Telewizji Silesia. Pani redaktor pokazała dzieciom 
najważniejsze pomieszczenia TVS. Dzieci poznały 
także tajemnicę „zielonej ściany” i podpowiadaczy 
czyli prompterów.

W drugim miesiącu wakacji dzieci z Giszowca 
otrzymały wspaniały prezent od Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 17. Dzięki osobistym staraniom 
jej przewodniczącego Grzegorza Augustyna mali 
mieszkańcy Giszowca mogli wybrać się na dwie 
wycieczki marzeń i to zupełnie za darmo, bowiem 
koszty tych wypraw ponosił samorząd katowicki. 

13 sierpnia dwudziestka podopiecznych i opie-
kunowie wraz z podobną grupą z giszowieckiej 

„Trzynastka”; warsztaty przyrodnicze
w Rogoźniku

Młodzi klubowicze z GCK w Dolinie Osikowej 
tworzą barwne cudeńka

Wycieczka z „Trzynastki” do kopalni
srebra w Tarnowskich Górach

Z „Józefinki” do parku miniatur  
w Ogrodzieńcu, gdzie można błyskawicznie 

zwiedzić całą Polską...
Klubowiczów z GCK w Muzeum Śląskim

zainteresowały multimedialne gry historyczne...
... a w Skansenie Śląskim 

etnograficzne zabytki przeszłości

o zjawisku mimetyzmu czyli obronnego upodab-
niania się zwierząt do otoczenia, jednak prawdziwa 
niespodzianka czekała na giszowian w pokoju obok, 
w którym pani Basia – wielka miłośniczka stwo-
rzeń wszelkich, przechowywała pytona, gekona, 
pająka ptasznika, ogromne karaluchy peruwiańskie 
i kilka innych trudnych do nazwania dziwactw. 
Wszystkiego można było dotknąć (dla odważnych) 
czy pooglądać z bliska. Jeśli dodać do tego słodką 
znajdę – psa Miśka, który ze stoickim spokojem 
przyjmował pieszczoty całej grupy to nie ma wąt-
pliwości, że taka wizyta pozostanie na długo nie 
tylko w głowach ale i w sercach naszych dzieci.

GCK nie odmówiło sobie zwiedzenia nowej 
siedziby Muzeum Śląskiego. Historia, historią, ale 
dzieciaków wciągnęły tam edukacyjne, mutimedialne 
gry. Odwiedzono Park Kościuszki, gdzie zwiedzono 
zabytkowy drewniany kościółek św. Michała oraz 
poznano losy harcerzy z Wieży Spadochronowej.

W pierwszym miesiącu wakacji klub pojechał 
do Ojcowa gdzie obejrzał nowe Centrum Eduka-
cyjno-Muzealne Ojcowskiego Parku Narodowego, 

filii Miejskiego Domu Kultury udała się do parku 
rozrywki Energylandia w Zatorze, a 19 sierpnia 
50-osobowa grupa (w tym 27 osób z GCK) zwie-
dziła JuraPark i Park Nauki i Ewolucji Człowieka 
w Krasiejowie. Obie wycieczki były wspaniałym 
prezentem wakacyjnym, tym cenniejszym, że koszt 
ulgowego wstępu do każdego z parków oscyluje na 
granicy 50 zł, co dla wielu rodziców jest barierą 
nie do pokonania.

Ostatni tydzień wakacji zakończono z prawdzi-
wym przytupem – wyjazdem do Leśnego Parku 
Niespodzianek w Ustroniu, gdzie oprócz zwierząt 
w zagrodach obserwowano pokazy ptaków dra-
pieżnych oraz pokazy umiejętności łowieckich 
sów. Ponownie odwiedzono strażaków z Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Szopienicach. Te wizyty 
należą do ulubionych punktów programu, nieza-
leżnie od płci i wieku dzieci. 20-osobowa grupa 
zwiedzała Międzynarodowy Port Lotniczy Kato-
wice w Pyrzowicach. Ostatniego dnia tradycyjnie 
pożegnano dzieci zabawą, wręczono wszystkim 
dyplomy i drobne upominki. 

n POD GWIAZDAMI: 23.09, godz. 1200 - wyj-
ście do kina Kosmos; 24.09, godz. 1600 - „Salonik 
Pod Gwiazdami” - letnie wspomnienia - prowa-
dzenie M. Czechowicz; 25.09, godz. 1500 - Zdrowie 
w naszych rękach – pogadanka z dietetykiem 
p. A. Błaszczyk; 29.09, godz. 1600 - „Kreatyw-
ni” - rozpoczęcie sezonu w Klubie Kreatywnych;  
30. 09, godz. 1500 - „Dzień Chłopaka” - w klubie.
n TRZYNASTKA: 22.09, godz. 630 - wyjazd na 

grzybobranie w lasy lublinieckie; 23.09, godz. 1600 
- „Sałatki jesienne” - zajęcia kulinarne dla dzieci. 
Przynosimy swoje warzywa i owoce; 23.09, godz. 
1900 - „Piąta strona świata” - wyjście do Teatru 
Śląskiego; 24.09, godz. 1500 - „Pożegnanie lata” - 
biesiada w ogródku grillowym DUET; 30.09, godz. 
1200 - Wyjazd do Paprocan i Promnic - spacer 
z kijkami.
n GISZOWIECKIE CK: Wrzesień – zaczynamy 

swoją działalność w klubie. Zbieramy zgłoszenia 
do poszczególnych sekcji, słuchamy propozycji 
mieszkańców. Zainteresowanych prosimy o kontakt, 
bowiem w drugiej połowie września uruchamiamy 
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Pogoda jak zwykle dopisała biega-
czom-amatorom. Bez spiekoty, ale 
i bez deszczu – po wielodniowych, 

sierpniowych upałach, ale także niekiedy 
w promieniach słońca – 103 zawodników 
uczestniczyło w Parku Śląskim, w sobo-
tę, 22 sierpnia 2015 roku, w kolejnym 
„biegu do słońca” o Puchar Prezesa 
katowickiej spółdzielni Mieszkaniowej, 
na dystansie 10 kilometrów. Ta – jak zwy-
kle – bardzo udana impreza, która weszła 
już na stałe do kalendarza masowych 
imprez biegowych, odbyła się już po raz 
siódmy. Była to VII edycja coraz bardziej 
popularnego współzawodnictwa biegaczek 
i biegaczy-amatorów, uprawiających ten 
sport dla zdrowia i własnego – oraz całych 
rodzin zadowolenia.

Duchowymi ojcami i praktycznymi ani-
matorami tej cyklicznej imprezy są od 
samego jej początku: august jakubik 
z KRS TKKF „Jastrząb” z Rudy Śląskiej 
wraz z rodziną, szczególnie z małżonką 
krystyną oraz andrzej łogiewa z Klu-
bu Biegacza „Józefinka” KSM, którym 
– jak i współpracującemu logistycznie  
WOKiS „Stadion Śląski” w Parku Śląskim 

VII Bieg do Słońca o Puchar Prezesa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Krystyna Piasecka inauguruje w imieniu KSM 
„VII Bieg do Słońca”

WSPANIAłA IMPREZA
W PARKu ŚLąSKIM

Zwycięzcy 
klasyfikacji generalnej

Najstarszy 
i najmłodszy uczestnik 

Najszybsze biegaczki spośród 26 uczestniczek Tegoroczne mistrzynie ... ... i mistrzowie Klubu Biegacza „Józefinka” 

Krystyna Piasecka uhonorowała również  
organizatorów biegu

w Chorzowie – należą się wielkie brawa 
i podziękowania za organizację siódmej 
edycji tej niepowtarzalnej imprezy (zara-
zem mistrzostw KB „Józefinka”).

W klasyfikacji generalnej biegu zwy-
ciężył Paweł Cieślik  (Alphawoolf) przed 
Grzegorzem szymurą (Leszczyny) i Ro-
chem Pająkiem (Harpagon Sosnowiec). 
Kolejne miejsca zajęli: dawid Gołyś (MO-
SiR Łaziska Górne), Przemysław basa 
(KRS TKKF „Jastrząb” Ruda Śląska), 
karol Ryszka (Gomola Trans Airco Ka-
towice).

i agnieszka sosna (KB „Józefinka” Ka-
towice).

„VII Bieg do Słońca” o Puchar Prezesa 
KSM stanowił zarazem – jak zawsze - 
mistrzostwa KB „Józefinka”, szczycącego 
się prowadzeniem wspaniałej działalno-
ści rekreacyjno-sportowej w Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Pierwsze miejsca w kategorii męż-
czyzn mistrzostw KB „Józefinka” zajęli: 
1) łukasz Pilarczyk, 2) Marek salbert, 3) 
Franciszek Pendolski, 4) Piotr księżyk 
i 5) krzysztof Paradowski. Natomiast 

(MOSiR Piekary Śl.) oraz najmłodszego 
uczestnika imprezy kajusa schrödera, 
rocznik 2012 (Katowice), który dystans 
biegu pokonał w wózku.

Warto odnotować także, że okolicz-
nościowymi podarkami uhonorowani 
zostali przez KSM główni organizatorzy 
Biegu – august jakubik z rodziną i an-
drzej łogiewa.

Uczestników VII Biegu żywo 
dopingowały, wspierały – podając chłodzą-
ce napoje – wręczały puchary oraz bardzo 
liczne – także ufundowane przez KSM - 
nagrody rzeczowe: krystyna Piasecka 
– prezes Zarządu Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej i Halina bryła – kierownik 
Działu Społeczno-Kulturalnego KSM. 

Relację z „VII Biegu do Słońca” o Puchar 
Prezesa KSM wraz z pełnymi oficjalny-
mi wynikami oraz łączem (http://1drv.
ms/1UpVEAY) do obszernego serwisu 
fotograficznego zamieszczamy także we 
wrześniowej  internetowej edycji „Wspól-
nych Spraw” (http://ursa.as.net.pl). 

Tekst i zdjęcia:
ANTONI DOMAŃSKI

Spośród zawodniczek pierwsze miejsce 
zajęła sandra Mikołajczyk (Silesia Run-
ners Club/Decathlon Katowice), drugie 
– dorota Wyleciał (Truchtacz Mysłowice), 
trzecie – Maja banaś (Bytom). Kolejne 
pozycje zdobyły: Celestyna aksamit-
-Mika, anna Romanek (Night Runners) 

wśród zawodniczek najlepsze były: 1. 
agnieszka sosna, 2. Małgorzata sosna, 
3) Wioletta jończyk, 4) bogusława ku-
pibida i 5) ewa szylewska.

Specjalnymi pucharami wyróżniono 
także najstarszego biegacza kazimie-
rza łopatkę z Piekar Śl., rocznik 1935 
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Trzy autokary wiozące 141 tu-
rystów wyruszyły sobotnim 
rankiem, 5 września, spod 

Klubu KSM „Trzynastka”. Pogoda 
dopisywała. Kierunek – Szczyrk. 
Zaraz po wyjeździe „szefowe” po-
szczególnych ekip – Irena Borówka 
(kierowniczka „Centrum”), Alicja 
Bytom (kierowniczka „13”) i Sylwia 
Seweryn (z Działu Społeczno-Kultu-
ralnego) wręczyły podróżnym oko-
licznościowe koszulki z logo KSM 
(szare, więc niezauważalne) oraz 
czapki (koloru fosforyzującej żółci) 
dostrzegalne z odległości kilkuset 
metrów. Jeden autobus jechał wpierw 
do Cieszyna, a dwa do Goczałkowic. 
Według upodobania poznawano któ-
reś z tych miast, by razem spotkać 
się na mecie XXXIv Rodzinnego 
Złazu Mieszkańców Osiedli Spół-
dzielczych Województwa Śląskiego. 
A miejscem jej było Orle Gniazdo.

W Goczałkowicach zajechano pod 
popularne Ogrody do Zwiedzania 
(dla wszystkich zawsze bezpłatnego!) 
prowadzone przez rodzinę Kapias. 
W obu ogrodach - starym i nowym, 
na powierzchni znacznie powyżej 
4 hektarów - chociaż jeszcze lato, 
ale króluje już jesień i jej czerwono-
-złociste barwy. Zwiedzający byli 
zachwyceni urodą miejsca i jego 
niezwykle pieczołowitym i staran-
nym zagospodarowaniem. Kupowano 
rośliny, takie na parapet lub do przy-

XXXIV Rodzinny Złaz Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego

WSZYSTKIE DROgI WIODłY
DO ORLEgO gNIAZDA

W zielonych Ogrodach Kapias   
wędrowano przez mostek

Wręcz tysiące kolorowych roślin zachwycało. 
To naprawdę Ogrody do Zwiedzania! Na goczałkowickim deptaku.

Turyści już na górce. 
W tle fotografii dominuje masyw Skrzycznego

5-letni Kacper (dzierżący 
„przydziałową” kiełbasę) był  

najmłodszym wędrowcem z KSM

Najliczniejsza rodzinna reprezentacja w ekipie KSM – Stefania, Jacek, 
Katarzyna i Alicja Mollowie oraz Kajetan Wojcieszuk,  

mieszkańcy Giszowca.

Apetyt dopisywał wszystkim
Dzieciaki wprost szalały  

w nadmuchiwanych zamkach

Na polanie Orlego Gniazda  
tańczyli i radośnie bawili się  

i starsi i młodsi.

Pośród 19 spółdzielni  
uczestniczących w złazie była  

Chorzowska SM - licząca już 107 lat.  
To zdjęcie dedykujemy wszystkim  
historycznym niedoukom, którzy  

dopatrują się rodowodu  
spółdzielczości dopiero w latach PRL

domowego ogródka, korzystano ze 
smakowitej oferty gastronomicznej.

A potem spacerowano goczałko-
wickim deptakiem aż nad jezioro. 
Któraś z pań wspominała, że... o, 
z tamtego okna w „Stokrotce” pa-
trzyłam na ten deptak podczas kuracji 
sanatoryjnej. Zatrzymano się przy 
fontannie z rybami, nie tylko dla pa-
miątkowej fotografii, ale także by 
posłuchać przy niej czytania „Lalki” 
Bolesława Prusa, które przecież w tę 
sobotę odbywało się jak Polska długa 
i szeroka.

Na parkingu przed Orlim Gniaz-
dem z autokarów „wysypywało się” 
co niemiara uczestników złazu. I już 
tam pierwsza, ważna, wspólna foto- 

(Dokończenie na str. 16)
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ŹdŹbło i belka
sąsiadują z sobą

(Dokończenie ze str. 4)

nie są zmiatane czy wycierane, lecz 
po prostu wygarniane za balustradę, 
w dół.

 Dość. Przykładów incydentów 
sobiepaństwa i braku elementarnej 
kultury jest znacznie więcej, Pań-
stwo je sygnalizujecie jako ludzie 
zbulwersowani, bezsilni wobec takich 
zachowań i nie jest moim zamiarem 
ich propagowanie, bo to sprawy wsty-
dliwe. Szczęśliwie są to właśnie tylko 
incydenty. Ale jakże dokuczliwe dla 
tych, którzy odczuwają ich skutki. 
Spróbujmy więc spojrzeć na wszelkie 
nasze zachowania, zwłaszcza na te 
zasygnalizowane sprawy – z punktu 
widzenia sąsiadów, wczuć się w ich 
odbiór i stosunek do tego co robimy. 
Zostawmy miejscom stanowiącym 
zbiorową współwłasność, mimo że 
do nich mamy w ramach współwła-
sności prawo – ich roli, takiej – jaką 
przewidział, projektując te miejsca, 
architekt, projektant obiektu – mając 
na względzie, zarówno nasze, jak 
i sąsiadów dobro i godziwe warunki 
bytowania we współwłasności.

Źródeł konfliktów i niesnasek 
w osiedlach nie tylko nie brakuje, 
ale życie przynosi coraz to nowe. 
Sprzyja temu m. in. coraz większa, 
w imię obrony naszej prywatności, 
anonimowość mieszkańców, zdejmo-
wanie tabliczek z drzwi, domowe spi-
sy mieszkańców z pustymi rubrykami 
na nazwiska – jako jeden z efektów 
wprowadzonej (skądinąd słusznie) 
ochrony danych osobowych. Nawet 
administracja nie może ujawniać 
informacji (poza ściśle określony-
mi przypadkami), kto mieszka po 
sąsiedzku, jeśli ten ktoś nie wyraża 
na to zgody. Zatem bywa, że ktoś 
w domu się awanturuje, ale kto? 
Właściciel mieszkania chyba nie, 

bo mieszka nie w Katowicach, a np. 
w Lublinie (tam ma adres korespon-
dencyjny, bez podania telefonu), zaś 
ten lokal (czasem ich kilka) zakupio-
ny na „wolnym rynku” (od byłego 
członka KSM) podnajmuje (ma takie 
prawo), nie interesując się zanadto 
w jaki sposób osoba (osoby), któ-
rym lokal udostępnił przestrzegają 
obowiązujący regulamin domowy.

Uciążliwy użytkownik wywołu-
je reakcję interwencyjną sąsiadów 
przez oczekiwanie, ba żądanie, by to 
Spółdzielnia, Rada Osiedla, Policja 
zajęły się wyegzekwowaniem prze-
strzegania norm współżycia społecz-
nego, bo interwencja na wprost – do 
właściciela – jest niemożliwa, skoro 
brak informacji kto to, a poza tym po 
co narażać się na popsucie stosunków 
sąsiedzkich, przecież sąsiad nie musi 
wiedzieć, że to „coś” przeszkadza 
akurat mnie, bo może komu innemu 
też. Administracja, członkowie samo-
rządu osiedlowego, policja, zamiast 
wykonywać w danym czasie swe 
podstawowe obowiązki z zakresu 
administrowania, zarządzania nie-
ruchomościami, itp., są zmuszeni 
zajmować się czynnościami (cza-
sochłonnymi i często niestety mało 
skutecznymi) zmierzającymi do usu-
nięcia problematycznych zachowań, 
„wyprostowania” nadwyrężonych 
relacji społecznych między dorosłymi 
(i zdawało by się odpowiedzialnymi) 

ludźmi – właścicielami mieszkań 
i innymi współmieszkańcami. Jeśli 
ktoś z Państwa tego doświadczył, to 
wie, że nie jest to ani proste ani łatwe. 

Barier formalnej niemocy wobec 
zdarzających się konfliktów tego typu 
jest sporo. Wynikają zarówno z na-
tury prawnej (niedoprecyzowane lub 
nieskuteczne przepisy), z bezwład-
ności działań służb mundurowych, 
z nieustannych braków finansowych 
(liczonych niekiedy w milionach, 
a niekiedy tylko w paru setkach zło-
tych) na naprawdę potrzebne ludziom 
inwestycje i rozwiązania.

Szukajmy zatem sami innych 
sposobów. Czy są możliwe? Tak! 
I to prowadzące do wyeliminowania 
zarzewi wielu konfliktów właściwie 
od ręki. Wszystko zależy od każdego 
z nas. Od rzeczywistych lub poten-
cjalnych uczestników najróżniejszych 
zdarzeń. Od kultury osobistej, od woli 
i umiejętności życia we wspólnocie 
rodzinnej, we wspólnocie sąsiedzkiej, 
we wspólnocie obywatelskiej miasta 
i kraju, czasem od większej tolerancji 
i wyrozumiałości dla incydentalnych, 
odbiegających od normy zachowań 
i od osobistego dobrego przykładu – 
jako wzorca, że można inaczej.

Drzwiami wiodącymi ku pożądanej 
sytuacji jest otwarcie na drugą oso-
bę. Poznanie się z nią. Na początek 
wystarczy uśmiech skierowany do 
mijanej w budynku osoby, zaraz po-

tem zwyczajne: dzień dobry. I we-
wnętrzna refleksja – czy ja jestem 
dobrym sąsiadem dla innych? Czy nie 
przeszkadzam komuś? Czy zapew-
niając sobie wolność i swobodę życia 
komukolwiek nie ograniczam tych 
samych praw? Tak, tak – przypowieść 
o źdźble w oku bliźniego i belce we 
własnym wcale nie straciła na aktu-
alności. Pośród obcujących ze sobą 
osiedlowych sąsiadów ma się wcale 
dobrze. Ale trzeba ją przypominać nie 
tylko temu „za ścianą”, ale w pierw-
szym rzędzie może sobie? Wiem, że 
nie jest łatwo, że życie większości 
z nas nie rozpieszcza, serwując zbyt 
często różne kłopoty i problemy. Czy 
warto zatem przysparzać sobie i in-
nym dodatkowych stresów? Pomóc 
nam może wspomniana wcześniej 
wyrozumiałość i większe otwarcie 
na innych. Niektórzy, a znam liczne 
przykłady, już taki etap osiągnęli, 
stając się bardziej pogodni i zado-
woleni z życia.

Życzę wszystkim, by i Państwa – 
Czytelników „WS” – udziałem stało 
się „dobre sąsiedztwo”. Dosłownie 
i w przenośni. Byśmy byli postrzega-
ni jako wspaniali sąsiedzi i w swoim 
otoczeniu mieli podobnych nam, czyli 
dobrych, niekonfliktowych sąsiadów.

Z poważaniem
KRYSTYNA  PIASECKA

Katowicki Budżet 
Obywatelski na rok 2016

(Dokończenie ze str. 2)

talizacją terenu zielonego zaproponował Jerzy 
Syrkiewicz – I. zastępca przewodniczącego Rady 
Osiedla im. Ściegiennego. 

Mieszkanka os. Zawodzie, członkini KSM He-
lena Guzik-Boniecka, złożyła wniosek o budowę 
Strefy Aktywności Fizycznej na wolnym powie-
trzu, wraz z modernizacją nawierzchni przy placu 
zabaw przy ul. Łącznej. 

Jeśli mieszkańcy tychże osiedli pójdą gre-
mialnie do głosowania i poprą zgłoszone pro-
jekty – to bez ponoszenia kosztów z ich kieszeni  
(z budżetu Spółdzielni) wiele dobrego dla nich 
zostanie w przyszłym roku zrobione. Wystar-
czy chcieć, być aktywnym, zagłosować. To tak 
niewiele – a jak dużo zarazem.  

Najbliżej osiedli KSM punkty głosowania są 
pod adresami: Filia nr 11 MBP, ul. Grażyńskiego 
47; IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Katowicka 
54; Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Iłłakowiczów-
ny 13; Filia nr 1 MBP, ul. Ligonia 7; Filia nr 4 

MBP, ul. Poniatowskiego 14; Filia nr 30 MBP,  
ul. Rybnicka 11; Filia nr 35 MBP, ul. Słowackiego 
20; Filia nr 13 MBP, ul. Młyńska 5; Centrum na 
Mariackiej, ul. Mariacka 10; Szkoła Podstawowa 
nr 15, ul. Adamskiego 24; Filia nr 16 MBP, ul. 
Wajdy 21; Filia nr 22 MBP, ul. Słowiańska 1; 
Filia nr 33 MBP, ul. Markiefki 44a; Filia nr 24 
MBP, ul. Roździeńskiego 88a; Filia nr 31 MBP, 
ul. Marcinkowskiego 13; Zespół Szkół nr 1, ul. 
Staszica 2; Filia nr 23 MBP, ul. Paderewskiego 
65; Filia nr 8 MBP, ul. Brynowska 53a; Szkoła 
Podstawowa nr 65, ul. Kukułek 2a; Filia nr 7 
MBP, ul. Franciszkańska 25; MOSiR „Zadole”, 
ul. Wczasowa 8; Szkoła Podstawowa nr 67, ul. 
Zielona 5; Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Panewnicka 
127; Gimnazjum nr 23, ul. Medyków 27; Filia nr 3 
MBP, ul. Gliwicka 93; Młodzieżowy Dom Kultury, 
ul. Gliwicka 214; Filia nr 17 MBP, ul. Krzyżowa 

1; Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Sportowa 
29; Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. 
Bytomska 8a; Hala Sportowa, ul. Józefowska 40; 
Filia nr 19 MBP, ul. Obrońców Westerplatte 10; 
Filia nr 36 MBP, ul. Gen. Hallera 28; Filia nr 21 
MBP, ul. Zamkowa 45; Oddział Muzeum Historii 
Katowic - Dział Etnologii Miasta, ul. Rymarska 
4; Ośrodek Tenisowy, ul. Szopienicka 1; Filia nr 
15 MBP, ul. Przyjazna 7a; Gimnazjum nr 16, ul. 
Wojciecha 9; Filia nr 26 MBP, ul. Samsonowicza 
27; Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Bielska 14.

Zgodnie z „Regulaminem Budżetu Obywatel-
skiego” wyniki głosowania opublikowane będą do 
końca września na oficjalnej stronie internetowej 
Urzędu Miasta Katowice, stronie internetowej 
Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Katowice 
oraz w lokalnych punktach głosowania. Gdy wśród 
wybranych projektów znajdą się te nasze – napi-
szemy o tym także na łamach „Wspólnych Spraw”.
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CZAD, GAZ, PRĄD
Potencjalni zabójcy w naszych mieszkaniach

Zapamiętaj i stosuj zasady bezpieczeństwa!

(Dokończenie ze str. 5)

liwiających zmienianie ich prze-
kroju czynnego, 

w  przy wymianie rury spalinowej 
(odprowadzającej spaliny od pie-
cyka łazienkowego do przewodu 
spalinowego) należy pamiętać 
o zakupie właściwej rury spa-
linowej. Wymagana jest w tym 
przypadku rura kwasoodporna 
ze stali, którą często trudno 
odróżnić od bardzo podobnych 
wykonanych z aluminium. Stal 
kwasoodporna ma swoje zalety 
i eliminuje niebezpieczeństwo 
procesu korozji w kontakcie 
rury ze spalinami o kwaśnym 
odczynie. Ma jeszcze jedną zaletę 
– znacznie większą sztywność 
i twardość, która nie pozwala na 
ewentualne rozciągnięcie i zagię-
cie, powodujące zmniejszenie 
przekroju roboczego. 

w  nie ogrzewaj pomieszczeń kuch-
nią gazową – takie praktyki mogą 
się skończyć poważnym zatru-
ciem organizmu, 

w  w mieszkaniu w budynku wielo-
rodzinnym nie przechowuj i nie 
używaj butli gazowych, 

w  nie przechowuj butli w pomiesz-
czeniach usytuowanych poniżej 
poziomu terenu (np. w piwni-
cach), ponieważ gaz propan-bu-
tan jest cięższy od powietrza, 
może zalegać w pomieszczeniu 
grożąc wybuchem. 

2. GDY POCZUJESZ GAZ:

w  zawiadom jak najszybciej pogo-
towie gazowe i administrację, 

w  powiadom sąsiadów, 

w  nie włączaj światła ani nie uru-
chamiaj żadnych urządzeń elek-
trycznych, 

w  nie zapalaj zapałek czy zapalni-
czek, 

w  zamknij zawór gazu w mieszka-
niu, 

w  otwórz szeroko okna, wyjdź na 
zewnątrz budynku. 

3. W ZAKRESIE 

EKSPLOATACJI

URZĄDZEŃ 

ELEKTRYCZNYCH:

w  nie stosuj bezpieczników o więk-
szej mocy niż dopuszczalna, nie 
naprawiaj ich, 

w  używaj tylko tyle odbiorników 
prądu elektrycznego na ile obli-

czono moc instalacji elektrycznej 
- nadmierne obciążenie instalacji 
powoduje przegrzewanie się ka-
bli i przewodów oraz wypalanie 
styków w gniazdkach i puszkach 
rozgałęźnych; jednoczesne włą-
czenie opiekacza, żelazka i czaj-
nika powoduje duże obciążenie 
eksploatowanej instalacji, 

w nie używaj urządzeń uszkodzo-
nych, 

w  zlecaj przeglądy techniczne urzą-
dzeń elektrycznych wyłącznie 
osobom uprawnionym do ich 
wykonywania, 

w  nie ustawiaj sprzętu telewizyj-
nego i radiowego w nie wenty-
lowanych regałach, na półkach 
obłożonych książkami i innymi 
materiałami palnymi, bo przez 
powolne i długotrwałe nagrze-
wanie zakurzonych przedmiotów 
może dojść do ich zapalenia, 

w  nie wykonuj prowizorycznych 
podłączeń do instalacji elektrycz-
nej, 

w używaj tylko urządzeń elektrycz-
nych posiadających krajowe ate-
sty i dopuszczenia, 

w nie ustawiaj elektrycznych urzą-
dzeń grzewczych w pobliżu ma-
teriałów palnych (mebli, firanek, 
itp.) – zachowaj odległość mini-
mum 50 cm. 

4. GDY OPUSZCZASZ  
MIESZKANIE:

w  sprawdź czy zostały wyłączo-
ne wszystkie odbiorniki prądu 
i gazu, 

w  przed opuszczeniem domu na 
dłuższy czas odłącz zasilanie prą-
dem elektrycznym oraz zakręć 
zawory wody i gazu, 

w  u sąsiadów pozostaw informację, 
gdzie będziesz przebywać oraz 
podaj kontakt. 

5. W ZAKRESIE  
POSŁUGIWANIA SIę

OGNIEM OTWARTYM:

w  dopilnuj, by dzieci nie bawiły 
się ogniem, materiałami piro-
technicznymi czy urządzeniami 
elektrycznymi, nigdy nie pozo-

stawiaj małoletnich dzieci bez 
opieki, 

w  nie pal śmieci w śmietnikach 
i nie dopuść do zaprószenia ognia 
w zsypie, 

w  nie pal papierosów w łóżku – 
ludzie giną nie tylko w pożarach 
obejmujących całe mieszkanie; 
zdarza się, że zaprószenie ognia 
niedopałkiem papierosa po za-
śnięciu, prowadzi do śmiertel-
nego zatrucia, 

w  nie zapalaj świec w pobliżu ma-
teriałów łatwo zapalnych, 

w  nie pozostawiaj włączonej ku-
chenki bez dozoru – odparowa-
nie wody z garnka z jedzeniem 
może doprowadzić do zwęglenia 
pozostałości potrawy, zapalenia 
jej i silnego zadymienia mieszka-
nia, szczególnie niebezpiecznego 
dla śpiących osób; przypadkowe 
wygaszenie kuchenki podczas 
gotowania może również dopro-
wadzić do ulatniania się gazu 
i wybuchu mieszaniny gazowo-
-powietrznej, 

w  przestrzegaj zakazu używania 
wyrobów pirotechnicznych w po-
mieszczeniach, 

w przestrzegaj instrukcji obsługi 
wyrobów pirotechnicznych, 

w  przestrzegaj wymagań prawa lo-
kalnego w zakresie stosowania 
wyrobów pirotechnicznych, 

w  wyposaż koniecznie mieszkanie 
w gaśnicę proszkową, minimum 
2-kilogramową; taką gaśnicą bę-
dziesz mógł bezpiecznie gasić 
palące się urządzenia elektryczne 
pod napięciem, 

w  wyposaż mieszkanie w autono-
miczną czujkę pożarową, alarmu-
jącą o powstaniu dymu (podczas 
każdego pożaru wydzielają się 
duże ilości dymu). 

6. GDY POWSTANIE  
POżAR:

w  zadzwoń do straży pożarnej pod 
numer 998 z telefonu stacjonar-
nego lub z telefonu komórkowe-
go pod numer 112,

w  staraj się zejść na piętro poni-
żej palącego się mieszkania lub 
wyjść na zewnątrz budynku – 
pamiętaj, że dym unosi się do 

góry, nie zjeżdżaj windami, nie 
otwieraj drzwi, przez które wydo-
bywa się dym, gdyż dostarczenie 
większej ilości tlenu może spo-
wodować szybki rozwój pożaru 
i płomienie mogą nas poparzyć, 

w  jeżeli nie możesz opuścić miesz-
kania, nie otwieraj drzwi prowa-
dzących na korytarz, uszczelnij 
je, wzywaj krzykiem pomocy, 
wykonuj polecenia strażaków, 

w  nie gaś wodą urządzeń elek-
trycznych, grozi to porażeniem 
prądem; staraj się wyciągnąć 
z gniazdka przewód zasilają-
cy (np. drewnianym kijem od 
szczotki), można wykręcić bez-
pieczniki by odłączyć dopływ 
prądu do mieszkania, 

w  powiadom o zagrożeniu sąsia-
dów, 

w  nie wdychaj dymu – zasłoń usta 
mokrą tkaniną, jeżeli to możli-
we – zmocz swoje ubranie lub 
owiń ciało mokrą grubą tkaniną 
z naturalnych materiałów (z lnu, 
wełny, bawełny itp.). 

7. ZADBAJ O WARUNKI

 DO EWAKUACJI

 NA WYPADEK POżARU:

w  nie stosuj krat w drzwiach 
i oknach, na klatkach schodo-
wych i przejściach między nimi 
oraz wyjściach na dach – krata 
utrudni ewakuację podczas po-
żaru oraz wydłuży czas ocze-
kiwania na pomoc strażaków; 
jeżeli musisz, zakładaj kraty, któ-
re można otworzyć od wewnątrz. 
Klucz przechowuj w miejscu, 
znanym wszystkim domowni-
kom, pamiętaj, że podczas poża-
ru może być tylko jedyna droga 
ewakuacji, 

w  nie zastawiaj sprzętami koryta-
rzy i dojść do mieszkań – może 
to utrudnić ewakuację oraz doj-
ście ratowników.

I nade wszystko: pamiętaj – życie 
masz tylko jedno!
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PORADY z SZUFLADY

Człowiek jest 
istotą stadną

No i po wakacjach. Pewnie, że szkoda, 
ale były piękne i będziemy wspo-
minać na zdjęciach widoki, zabyt-

ki, rozległe pola, piękne miasta i wsie, a przede 
wszystkim morze i plaże. Kąpiele w morzu i opa-
lanie się w słońcu to clou wakacyjnych rozkoszy, 
totalny wypoczynek ciała i duszy. Plaża i morze, aż 
trudno uwierzyć, że to wynalazek zaledwie sprzed 
ponad 100 lat. Jak poprzednie pokolenia mogły 
żyć bez wypoczynku na plaży i kąpieli w morzu? 
Wprawdzie też, jak wielu z nas, nie wyjeżdżałam 
gdzieś daleko na wakacje, nie lubiąc się tułać 
po obcych kątach, mimo to mam spostrzeżenia 
„plażowe”, które mnie zastanowiły. Serwowane 
przez telewizję obrazki z upalnych dni sierpnio-
wych pokazywały polskie plaże nad Bałtykiem. 
Były to plaże zastawione szczelnie parawanami 
z przeróżnych szmat, spoza których nie było widać 
nic, ani piasku, ani wody. Widoki gdzie indziej 
niespotykane. Wczesnym rankiem panowie – głowy 
rodzin – budowali ogrodzenia zarezerwowane 
dla swoich trzódek. A potem wszyscy plażowali 
tylko w swoim gronie. Zastanawiające. Czy aż 
tak nie lubimy obcych ludzi, że aż nie możemy na 
nich patrzeć? Czy aż tak musimy się izolować od 
innych? Już nie ma dawnego zwyczaju proszenia 
sąsiada z plaży: proszę mi popilnować ubrania 
i zegarka, bo idę do wody, zrewanżuję się?

Piszę te słowa w dniach, kiedy we wszystkich 
mediach aż wrze od nawoływań do budowania 
wspólnoty, ale ciekawe, że bez podawania sobie 
rąk i poprzez odwracanie się do siebie plecami. 
Jako żywo nasuwa się tu odniesienie do zwykłego 
codziennego, wspólnotowego przecież, bo spół-
dzielczego życia w blokach mieszkalnych. Tu też, 
z reguły, nikt nie zabiega o zażyłe, przyjazne relacje 
z tymi, którzy żyją drzwi w drzwi. Czy zatem należy 
się dziwić, że ten nasz polski indywidualizm, zaha-
czający o egoizm i troszczenie się tylko o własne 
sprawy, znajduje swe odzwierciedlenie w posta-
wach ludzi, którzy biją się o swoje być, albo nie 
być, na szczytach walki o władzę? Przykład idzie 
z góry. Skoncentrowanie się wyłącznie na sobie 
wyklucza takie wartości jak lojalność, trwanie 

mocno w swoich przekonaniach, uczciwość, a w 
konsekwencji eliminuje wiarygodność i szacunek. 
Czy chcesz mieć takiego sąsiada? A może po prostu 
jest ci to obojętne?

Onegdaj zbierałam materiał dotyczący warun-
ków życia w dużym bloku. Zaczęłam od parteru. 
Właścicielka mieszkania powiedziała, że nic nie 
może na ten temat powiedzieć, ponieważ nigdy 
u nikogo piętro wyżej nie gościła. Nie wtrącam 
się – powiedziała. I była dumna ze swojego po-
dejścia do sąsiadów. Byłam zniechęcona do tego 
tematu już na samym starcie, ale podreptałam 
wyżej. Na którejś z wyższych kondygnacji, ku 
swemu zdumieniu, dowiedziałam się, że dwie 

sąsiadki stale opiekują się trzecią, która wpadła 
w depresję. Noszą jej herbatę, kawę i pod tym 
pretekstem czuwają, by nic złego sobie nie zrobiła.

Zadaję sobie do dziś pytanie, jakie postawy 
dominują w naszym społeczeństwie? Chyba 
jednak te pierwsze. Za mało na naszych 

twarzach uśmiechu, okazywania uczuć, życzliwości. 
Mówią o tym od lat cudzoziemcy odwiedzający 
Polskę. Poczucie strachu, niepewności, nieufności 
tak zniewalająco budowane w nas przez media, 
powoduje, że zamykamy się w sobie, nie chcemy 
uczestniczyć w życiu publicznym, że decydujący 
głos w sprawach kraju mają ci, którzy nie idą do 
wyborów parlamentarnych. Nieco lepiej sprawy 
się mają w wyborach samorządowych, ponieważ 
ludzie już wiedzą, że na tym poziomie mają realny 
wpływ na to, jak będzie wyglądało ich życie w spo-
łeczności lokalnej. Człowiek nie jest stworzony do 
życia w samotności, jest istotą stadną. Ci, którzy 
nie godzą się na życie w izolacji i przerażeniu 
światem, na szczęście znajdują w spółdzielczych 
wspólnotach klimat sprzyjający zamanifestowaniu 
swej otwartości na życie, na realizowanie się, 
zwłaszcza w podeszłym wieku, wśród ludzi takich 
samych, jak oni.

Wracając zatem do wakacyjnego grodzenia 
się na plażach, można dojść do wniosku, że jest 

to signum temporis. Internet, zalew informacji 
płynący z mediów, powoduje pogłębianie się po-
czucia alienacji, nawet rodzi uczucie lęku o własne 
terytorium. Przekonanie, że nadrzędną wartością 
jest „bić się o swoje” zatacza coraz szersze kręgi 
w świadomości ludzi. Ale, mam, nadzieję, do 
pewnych granic.

Te same media zauważyły, że nie tylko na stra-
chu można żerować. Coraz częściej podawane 
nam są budujące przykłady ludzkiej wrażliwości 
i solidarności – tak było na przykład w przypadku 
przerażającego zabójstwa 10-letniej dziewczynki 
w Kamiennej Górze, kiedy to w pogoń za mordercą 
ruszyli zwykli, nieuzbrojeni mężczyźni z ulicy. Nikt 

tak do końca nie wie, jacy jesteśmy. Znieczulica 
i obojętność to jedna strona medalu. Drugą jest to 
wszystko dobre, co buduje poczucie prawdziwej, 
a nie wydumanej przez polityków, wspólnoty. 
Okruchy serca, odejmowania sobie od ust, by 
pomóc innym, to także rewers tego medalu. Wy-
pada tylko pomarzyć, by te nasze dobre cechy 
obroniły się w codziennym życiu, a nie zostały 
cynicznie wykorzystane.

Kiedy więc widzisz, że sąsiad, sąsiadka 
nie pojawia się na schodach – po prostu 
zapukaj, spróbuj się dowiedzieć, jak się 

miewa. Nic ci to nie zaszkodzi, tym bardziej, że nie 
jesteś sam. Na całym świecie ludzie odkrywają, że 
ich wrażliwość na sprawy najbliższego otoczenia, 
troska o innych, tych przez ścianę, to nie problem, 
a powód do poczucia w sobie szacunku dla siebie 
samego. Oby więc plażowe grodzenie się nie stało 
się dominującym stylem życia, a pozostało tylko 
egzotycznym, przemijającym epizodem. Tu chodzi 
o szerszą przecież skalę. O jej rozmiarze – w kon-
tekście gigantycznej fali migracyjnej zalewającej 
Europę, będącej także u granic Polski – nie da się 
napisać w kilku zdaniach... 

SĄSIADKA

(Dokończenie ze str. 13)

WSZYSTKIE DROgI WIODłY
DO ORLEgO gNIAZDA

grafia, bo w tle widać było wyso-

ką górę – Skrzyczne, 1250 m nad 

poziomem morza. Jeszcze dojście 

przez warowne zabudowania Orlego 

Gniazda i już meta, na której wędrow-

ców witali m.in. Urszula Smykowska 

i Zbigniew Olejniczak. wiceprezesi 

Zarządu KSM, Jerzy Doniec, prze-

wodniczący Rady Nadzorczej oraz 

Halina Bryłowa, kierowniczka Działu 

Społeczno-Kulturalnego. Z wszyst-

kich 19 spółdzielni mieszkaniowych 

uczestniczących w złazie dotarło do 
celu 1400 turystów.     

 Zaznaczyć trzeba, że niektórzy (co 
młodsi) uczestnicy złazu nie zadowa-
lali się miejskimi wędrówkami (bo 
spacerowano także po Bielsku-Białej 
i Wiśle), ale maszerowali prawdziwy-
mi górskimi szlakami, wiodącymi (w 
zależności od wariantu trasy) m.in. 
przez Dębowiec, Szyndzielnię, Klim-
czok, Magurę, Salmopol, Kotarz, 
Beskidek, Skrzyczne.

A na czterogodzinnym popasie na 
mecie były pozdrowienia dla tury-
stów od organizatorów (Regionalnego 

Związku Rewizyjnego, spółdzielni 
mieszkaniowych – wśród nich KSM, 
Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czo-Turystycznego, Towarzystwa 
Ubezpieczeń UNIQA), nagrody dla 
najstarszych (z Tarnowskich Gór pan 
Robert, 89-latek!) i najmłodszych 
(dwuletnia Wiktoria z Zawiercia), 
zabawy, śpiewy, tańce, no i solidny 
posiłek – obfity żurek i kawał kieł-
basy z rożna.

Pośród uczestników z KSM ju-
niorem był 5-letni Kacper Zieliński, 
mimo swego młodziutkiego wieku już 
od kilku dni uczeń I. klasy. Obdaro-

wany został sympatyczną, pluszową 
maskotką. Najliczniejsza w ekipie na-
szej Spółdzielni, 5-osobowa rodzina, 
przybyła z osiedla Giszowiec. Prze-
wodziła jej seniorka Stefania Moll, 
był jej syn Jacek z żoną Katarzyną, 
a także nastoletnie (gimnazjaliści) 
wnuki Alicja Moll i Kajetan Woj-
cieszuk.

Do zobaczenia za rok – na jubile-
uszowym, już XXXV Złazie!

Słowem 
i obiektywem złaz utrwalił:
ZBIGNIEW P. SZANDAR
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Horoskop oD 15 WrZEŚNIA 
Do 15 pAŹDZIErNIkA 2015

BARAN (21.03 – 19.04) We wrze-
śniu twoje sprawy układać się będą 
jak po maśle, aż do jego ostatnich 
dni: pod koniec miesiąca (25-29) i na 
początku października staną przed 
tobą trudne zadania. Jeśli naprawdę 
jesteś na swojej drodze, znajdziesz 
rozwiązania. Ale dla niektórych z was 
wycofanie się lub zmiana kierunku 
będzie najlepszym wyjściem. Przy 
okazji dostrzeżesz, że izolacja od 
innych nie popłaca. W pracy i w ży-
ciu często bywasz solistą: wszystko 
lubisz robić według własnej recepty. 
Teraz zobaczysz, że twoje powodze-
nie zależy od tego, jak ci się ułoży 
współpraca i czy dogadasz się z oto-
czeniem. Przełknij kompromis jak 
pigułkę, a zobaczysz, że dobrze na 
tym wyjdziesz, z czasem zaś docenisz 
racje np. partnera czy wspólnika. 6-8 
października nie podejmuj ważnych 
decyzji, bo możesz się mylić.

BYK (20.04 – 22.05) Dobry czas! 
Zwłaszcza dni 22-25 września – wte-
dy spotkasz szczęśliwy traf, los się 
uśmiechnie. Działają Uran i Wenus, 
więc możliwa miłość od pierwszego 
wejrzenia i przyśpieszenie w życiu to-
warzyskim. I choć rozsądek zapewne 
zaprotestuje, to czasem warto go uci-
szyć i iść za sercem, za impulsem... 
W pracy pójdziesz przebojem, dzięki 
sile przebicia, którą zawdzięczasz 
Wenus w znaku Lwa. Wykorzystaj 
drobne sukcesy, idź za ciosem! Bę-
dzie też okazja, by wyrwać się jeszcze 
na wakacje na kilka dni – koniecznie 
z niej skorzystaj. 10-13 października, 
nie porzucaj swoich planów. Saturn 
założy ci czarne okulary pesymisty, 
ale za kilka dni one spadną. Niczego 
nie zmieniaj, z niczego nie rezygnuj!

BLIŹNIęTA (23.05 – 21.06) 
W połowie września Twój patron, 
Merkury, przejdzie w ruch wstecz-
ny, więc w twoich sprawach może 
zapanować zastój. Być może musisz 
jeszcze nadrobić pewne zaległości, 
uzupełnić coś z przeszłości? Nie iry-
tuj się, czasem trzeba zrobić krok do 
tyłu po to, by zaraz postąpić dwa do 
przodu. 24-26 września bądź czujny: 
słodki uśmiech może pokrywać nie-
szczere intencje, bądź więc bardziej 
krytyczny. W I dekadzie paździer-
nika powinieneś szczególnie zadbać 
o dobrą organizację w codziennym 
życiu. W pracy lub w życiu osobistym 
możesz zostać przyciśnięty do muru, 
usłyszysz „wóz albo przewóz – de-
cyduj się”. W podjęciu ostatecznej 
decyzji pomoże ci pewna osoba, która 
zobaczy twój problem z zupełnie in-
nej perspektywy. 13- miły początek 
nowej znajomości.

RAK (22.06 – 22.07) 25-28 wrze-
śnia stosuj zasadę ograniczonego za-
ufania. Nie podpisuj umów, przełóż 
ważne rozmowy. Dbaj wtedy bardziej 
o zdrowie, bo stres możesz mocno 
poczuć w ciele. W tym miesiącu 

mieć będziesz szczęście do ludzi, 
możesz np. spotkać pomocne osoby, 
życzliwych znajomych. Ale ważny 
jest moment poznania się: postaraj 
się zrobić dobre wrażenie. Nie snuj 
czarnych wizji, nie narzekaj!  Banan 
na twarz i do przodu, a wyżalić się 
możesz rodzinie lub przyjacielowi. 
W październiku mieć będziesz dobrą 
rękę do większych zakupów i domo-
wych inwestycji. Ale w dniach 6-8, 
11-12 nie przeciążaj się, dbaj o zdro-
wie. Wykorzystaj 13 października 
– to najlepszy dzień na rozpoczęcie 
współpracy, kontrakt, podpisanie 
umowy itd.

LEW (23.07 – 23.08) Sprzyjają Ci 
Mars i Wenus, więc sukcesy w pracy, 
finansach i w miłości. Czegóż chcieć 

więcej? Ktoś jednak może patrzeć 
krzywo na twoje powodzenie. Nie 
brak zazdrośników, ale ty się nie 
przejmuj, tylko postaraj się, aby tych 
powodów do zazdrości mieli jeszcze 
więcej. Twoje najlepsze dni września 
to 22-25 – decyzje które podejmiesz, 
będą trwałe i mądre, możesz także 
odnieść powodzenie w material-
nych, praktycznych sprawach. Na 
początku października spodziewaj 
się dobrych okazji, zaproszeń, będą 
szanse na miłe znajomości. Przy-
jemności, rozrywki, relaks będą dla 
ciebie ważniejsze niż konkretne zy-
ski i może nawet zrezygnujesz dla 
nich z możliwości dorobienia.11-13 
października – coś się gwałtownie 
zakończy, ale natychmiast na gruzach 
starego powstanie nowe.

PANNA (24.08 – 22.09) To twój 
czas! Świetne zdrowie i samopo-
czucie, a jeśli coś ci dolega, twój 
organizm zyska większą zdolność 
regeneracji. Możesz trafić na mą-
drego lekarza lub terapeutę. Uważaj 
tylko 24-26 września – Merkury i Plu-
ton zabraniają ci zawierać wówczas 
umów oraz większych transakcji. 
Umowa może mieć drugie dno, 
drobny druk, którego nie zauważysz. 
Październik zapowiada się bardzo 
korzystnie: pod opieką Wenus, Jo-
wisza i Marsa zrzucisz z siebie troski 
i zmartwienia, ujrzysz za to nowe, 
atrakcyjne perspektywy, nowe ścieżki 
rozwoju, kariery, nauki. Samotność 
nie będzie już twoim problemem, 
Jowisz bowiem lubi, gdy ludzie łą-
czą się w pary. Twoje najlepsze dni 
nastąpią po 9 października. 

WAGA (23.09 – 22.10) Pod opie-
kuńczymi skrzydłami Słońca, Wenus, 
Merkurego, Saturna i Urana będzie 
ci się żyło jak u pana Boga za pie-

cem Bezpiecznie, ale nie nudno! Już 
22-25 września czeka cię jakaś miła 
niespodzianka – życie cię zaskoczy 
prezentem, dobrą okazją lub spełni 
się jakieś twoje marzenie. Zapewne 
wykorzystasz jeszcze ciepłe dni na 
wypad za miasto lub weźmiesz udział 
w imprezie plenerowej. Baw się do-
brze i ciesz się beztroską, bo w II 
dekadzie października trzeba będzie 
spojrzeć na różne sprawy z większą 
dozą krytycyzmu. 10-13 nastąpią 
trudniejsze dni: widać ochłodzenie 
w uczuciach, zwątpienie. Nowe 
związki czeka chwilowy kryzys. 
W pracy przydadzą się twoje talenty 
do współpracy z różnymi osobami, 
kompromisy i stawianie osobistych 
korzyści na drugim planie.

SKORPION (23.10 – 21.11) 
Masz w sobie to „coś”, wabik, któ-
ry działa na ludzi, przyciąga... Ale 
jednocześnie dość łatwo będzie cię 
okpić, oszukać. Uważaj zwłaszcza 
24-26 – nie wchodź w żadne gierki, 
rozgrywki zakulisowe, sam graj fair, 
ale też nie daj się oszukać innym. 
Zobowiązania towarzyskie, przyjęte 
zaproszenia, wcześniej wykupione bi-
lety na podróż lub imprezę oderwą cię 
od tego, co teraz najważniejsze. Mars, 
Jowisz i Pluton stwarzają ci bowiem 
dobre warunki do realizowania ma-
rzeń i planów, do konkretnej pracy, 
wysiłku. Myśli, pragnienia i mgliste 
plany możesz teraz przekuć w rzeczy-
wistość. Mieć z tego będziesz trwałe, 
konkretne zyski. Może więc nawet 
warto w imię takich celów odłożyć 
na później planowane przyjemności?

STRZELEC (22.11 – 21.12) 
Towarzyszyć ci będzie zmienne 
powodzenie. Wiele spraw trzeba 
będzie uporządkować i dokończyć. 
Tymczasem we wrześniu twoje sa-
mopoczucie może być gorsze (uważaj 
12-13, 26-27 września). Od końca 
września zacznie ci sprzyjać Słońce, 
więc poprawi się zdrowie, ale Mars 
dokręci śruby, a więc będzie wię-
cej obowiązków, przeszkód, a także 
konfliktów. Ale jednocześnie bę-
dziesz bardziej zmobilizowany do 
działania, więc na pewno staniesz 
na wysokości zadania. Otrzymasz 
wiele próśb i propozycji, i musisz 
zdecydować, komu pomóc, dla kogo 
warto się nawet poświęcić, a z czego 
zrezygnować. Najpierw myśl – potem 
rób, bo całego świata przecież nie 
zbawisz. To, co na pewno warto teraz 
robić, to zakupy, urządzanie domu, 
inwestowanie we własne zdrowie 
i urodę (zwłaszcza w dniach 11-17 
października szczęście ci tu dopisze).

KOZIOROżEC (22.12 – 19.01) 
Wykorzystaj 23-25 września na spra-
wy organizacyjne i partnerskie. Spręż 
się, bierz byka za rogi! Jeśli prze-
śpisz ten czas, przeszkody spiętrzą się 
i przez kolejne dni będziesz przez nie 
skakać.  Począwszy od końca wrze-
śnia dużo rzeczy łatwo Ci przyjdzie, 
„zrobi się sama”. W pracy zajmiesz 
się tym, na czym się dobrze znasz. 
Zobaczysz rezultaty czegoś, na co 
wcześniej pracowałeś, np. w posta-
ci pieniędzy, wizytówki czy szyldu 
ze swoim nazwiskiem, uznania sze-
fa, klientów itd. Wyzwaniem będą 
nowe kontakty i układy towarzyskie.  
Nie krytykuj i nie wytykaj słabych 
punktów, jeśli cię o to nie proszą 
(zwłaszcza 10-13 października staraj 
się trzymać język za zębami i być 

dyplomatą). Powstrzymaj się od 
oceniania innych, surowości. Dawaj 
wsparcie, zamiast podcinać skrzydła!

WODNIK (20.01 – 18.02) 22-25 
września to twoje dobre dni. Możesz 
wówczas liczyć na szczęście w mi-
łości i w ogóle powodzenie wśród 
ludzi, a także dobre okazje finansowe, 
ale trzeba działać z refleksem, nie 
ociągać się. Słońce, Merkury i Sa-
turn niosą ci spokój w sercu, dobre 
zdrowie i miłe poczucie, że jesteś 
w życiu na swoim miejscu i robisz 
coś sensownego. Przyszłość będzie 
jasna, pociągająca, zrozumiesz, jak 
wiele w niej zależy od ciebie. Jej pla-
nowanie stanie się twoją nową pasją! 
Praca, kariera, nauka – to twoje pole 
do popisu. Partner życzliwie będzie 
cię wspierać, choć nieraz zamarzy mu 
się więcej namiętności. 5-6, 14-15 
października to dla was najlepsze dni 
na namiętne randki i wspólne noce. 
Bawcie się dobrze!

RYBY (19.02 – 20.03) Przez 
cały czas, ale zwłaszcza 21-22, 
25-27 września nie bądź, Ryb-
ko, łatwowierna, zwłaszcza 
w kontaktach damsko-męskich. 
Nie wierz zwłaszcza komuś, kto 
już raz nadużył twojego zaufa-
nia. Ukażą ci się nowe możliwoś- 
ci , ale aby je wykorzystać, powinnaś 
narzucić sobie dyscyplinę, lepiej się 
zorganizować, być może też zrezy-
gnować z jakichś przyjemności. Coś 
za coś: np. nowa szczupła sylwetka 
za cenę porannego wylegiwania się, 
więcej pieniędzy za cenę dłuższe-
go ślęczenia przed komputerem 
lub uciążliwego dojazdu. Decyzja 
właściwie już zapadła - nie możesz 
odrzucić tych szans, a więc do dzieła! 
6-8 października zaciśnij zęby, nie 
rezygnuj z tego, co robisz, trzymaj 
się swojej drogi. 
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poniedziałki i czwartki od 800 do 1600,  

wtorki i środy od 800 do 1700, piątki od 830 do 1430

www.ksm.katowice.pl

INFORMACJA – OFERTA

SZANOWNI PAńSTWO, 
Serdecznie zapraszamy do korzystania z usług 

świadczonych przez spółdzielcze – Mieszkaniowe Biuro 
Pośrednictwa. uprzejmie informujemy, że zajmujemy się 
sprzedażą oraz wynajmem różnego rodzaju nieruchomo-
ści (mieszkania, domki, działki, sklepy, lokale handlowe, 
obiekty komercyjne, powierzchnie biurowe, magazyny, 
działki gruntowe itp.), w szczególności:

F pośredniczymy i działamy w imieniu i na rzecz naszych 
klientów – zainteresowanych nabyciem lub zbyciem lo-
kali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości grunto-
wych itp.;

F posiadamy interesujące oferty z własnych inwestycji 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie  lo-
kali mieszkalnych, nowych domków jednorodzinnych  
(w atrakcyjnych dzielnicach Katowic) – możliwość ne-
gocjowania ceny, warunków zapłaty, decydowania o ro-
dzaju ich wykończenia i wyposażenia;

F oferujemy do nabycia lokale spółdzielcze (z wtórnego 
obrotu i z „odzysku”) w ramach przetargów na ustano-
wienie odrębnej własności tychże lokali;

F zajmujemy się wynajmowaniem lokali użytkowych na 
prowadzenie działalności usługowej, handlowej, biuro-
wej itp., wydzierżawianiem terenów na cele usługowe, 
i inne;

F przeprowadzamy procedury zakładania ksiąg wieczy-
stych dla właścicieli domów i mieszkań, a także posia-
daczy spółdzielczych praw do lokali;

F pomagamy w regulowaniu stanów prawnych nieru-
chomości oraz w uzyskaniu stosownych dokumentów 
i pozwoleń koniecznych do obrotu nieruchomościami; 
współpracujemy z geodetami, architektami, kancelaria-
mi notarialnymi;

F pomagamy w uzyskaniu korzystnych ofert dla kredytów 
bankowych, zwłaszcza hipotecznych;

F realizujemy usługi w zakresie rzeczoznawstwa mająt-
kowego;

F oferujemy kompleksową profesjonalną obsługę pośred-
nictwa w kupnie, sprzedaży i wynajmie lokali z zaso-
bów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz innych,  
w tym na zlecenie osób fizycznych.

LOKALE MIESZKALNE Z NOWEJ INWESTYCJI KSM 
„REKREACYJNA DOLINA-MAŁY STAW”  

DO SPRZEDAżY ZA GOTóWKę – NA RATY 
– DO WYNAJęCIA

1. UL. PUŁASKIEGO             84,49 m2       4 pok.           III piętro
2.  UL. PUŁASKIEGO              69,67 m2            3 pok.              II piętro
3. UL. PUŁASKIEGO                56,78 m2        2 pok.                 I piętro

MIESZKANIA DO SPRZEDAżY OD OSóB FIZYCZNYCH
1.  UL. KOLIBRóW                 33,12 m2       2 pok.             II piętro
2. UL. JABŁONIOWA              38,60 m2        2 pok.              II piętro
3. UL. MORAWA                     37,90 m2       2 pok.                parter
4. UL. KARLICZKA                  34,22 m2        2 pok.             IX piętro
5. UL. OSIEDLOWA               57,60 m2       3 pok.         vII piętro
6. UL. PIASKOWA                    51,32 m2        2 pok.              v piętro
7. UL. ŁĄCZNA                        55,70 m2        3 pok.               I piętro
8. UL. ŁUżYCKA (Kraków)   58,00 m2       3 pok.      vIII piętro

GARAżE DO SPRZEDAżY OD OSóB FIZYCZNYCH
UL. ZGRZEBNIOKA                15,33 m2       na powierzchni
UL. ZGRZEBNIOKA                15,33 m2       na powierzchni
 UL. MORELOWA               13,20 m2       w budynku

LOKALE  U¯YTKOWE  
DO  WY NA JÊ CIA  LUB SPRZEDAżY

W    PAWILONIE WOLNOSTOJĄCYM
 Osiedle „Wierzbowa”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11) 
1. BRZOZOWA 50   121,50 m2 parter
 Osiedle „Janów”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
2. ZAMKOWA 45   127,22 m2 I piętro
3. ZAMKOWA 45   21,02 m2 I piętro
 Osiedle „Gwiazdy”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
4. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A  16,80 m2 parter
5. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A  133,90 m2 I p.

MIESZKANIA DO WYNAJęCIA OD OSóB FIZYCZNYCH

1.  UL. BRZOZOWA                 53,40 m2              2 pok.                   II piętro

2.  UL. B. M. CASSINO             44,80 m2              2 pok.                   vI piętro

NOWE MIESZKANIA DO WYNAJęCIA  

„OD ZARAZ” - POD KLUCZ” OD KSM

1. UL. PUŁASKIEGO                           70,00 m2               3 pok.                     

2. UL. PUŁASKIEGO                           57,00 m2               2 pok.
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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

Pośród osób (prosimy o podawanie do wiadomości redakcji swego peł-
nego adresu – to znaczy ulicy, nr domu i mieszkania), które do 1 paź-
dziernika 2015 roku dostarczą – prześlą do redakcji lub Sekretariatu KSM 
prawidłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI WRZEŚNIOWEJ” 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  WAKACYJNEJ” (NR 292-3)

Nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo URSA, za prawidłowe 
rozwiązanie „KRZYŻÓWKI WAKACYJNEJ” z nr 292-3 „Wspólnych Spraw”, drogą 
komisyjnego losowania otrzymują: Stanisław Gawron – ul. Markiefki, Iwona 
Sobczak  – ul. Wojciecha, Piotr Kozłowski – ul. Lubuska, Zofia Przepaśniak – ul. 
Zamkowa, Roman Ciołka – ul. Markiefki. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy 
po odbiór książek do Sekretariatu w siedzibie Zarządu KSM (ul. Klonowa 35c).

Hasła – poziomo: ufność, zdrój, mżenie, bańka, wykaz, jędza, woźny, atest, taksa, 
Hektor, optyk, plafon; pionowo: czubajka, broń, ujma, niewygoda, śliwa, Krzysztof, 
zmywarka, trefl, tron, kąty.

KRZYŻÓwKa  
wRZEŚNIOwa

W BUDYNKU MIESZKALNYM
 Osiedle „Superjednostka”, Adm. tel. 203-75-46, 203-63-41
6. AL. KORFANTEGO 16               46,40 m2 podziemie
7. AL. KORFANTEGO 18   18,47 m2 XV p.
8. AL. KORFANTEGO 18   37,89 m2 tunel 
      garażowy
9. AL. KORFANTEGO 18   28,70 m2 parter
10. AL. KORFANTEGO 24   18,47 m2 IV p.
11. AL. KORFANTEGO 24   28,85 m2 parter
12. AL. KORFANTEGO 30   31,87 m2 wys. par.
13. AL. KORFANTEGO 30   18,47 m2 X p.
14. AL. KORFANTEGO 30   41,20 m2 wys. par.
 Osiedle „Giszowiec”, Administracja tel. 256-03-38, 209-25-19
15. MIŁA 5    15,10 m2 parter
16. MIŁA 5    30,00 m2 parter
17. MIŁA 14    12,50 m2 parter
18. MIŁA 16    12,50 m2 parter
19. MIŁA 22    12,87 m2 parter
20. MIŁA 28    107,80 m2 parter
21. MIŁA 30    14,00 m2 parter
22. WOJCIECHA 7D   22,10 m2 X p.
23. MYSŁOWICKA 22   5,40 m2 parter
 Osiedle „Ściegiennego”, 
 Administracja tel. 250-06-52, 250-29-26
24. ŚCIEGIENNEGO 90   52,80 m2 piwnica
25. JABŁONIOWA 42   38,60 m2 piwnica
26. ROŻANOWICZA 1   66,00 m2 parter
27. JÓZEFOWSKA 96   12,80 m2 parter
28. JÓZEFOWSKA 116A   30,40 m2 parter
29. JÓZEFOWSKA 118A   30,85 m2 parter
 Osiedle „HPR/Śródmieście”, 
 Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
30. SOKOLSKA 33   30,81 m2 XI p.
31. SOKOLSKA 33   30,84 m2 XI p.
 Osiedle „Kukuczki”, Administracja tel. 203-81-92, 258-41-02
32. LUBUSKA 8    58,10 m2 parter
33. LUBUSKA 8    55,10 m2 parter
34. KARPACKA 6    58,20 m2 parter
35. SANDOMIERSKA 21-23  121,30 m2 parter
 Osiedle „Gwiazdy”, Administracja tel. 258-74-59
36. ROŹDZIEŃSKIEGO 86   26,80 m2 parter
37. ROŹDZIEŃSKIEGO 88   24,00 m2 parter
38. ROŹDZIEŃSKIEGO 88   27,03 m2 parter
 Osiedle „Zawodzie”, Administracja tel. 255-20-52, 255-57-29
39. ŁĄCZNA 2-4    41,10 m2 parter
40. BOH. MONTE CASSINO 3  32,31 m2 parter
 Osiedle „Ścigały”, Administracja tel. 203-82-58
41. ŚCIGAŁY 8A    72,66 m2 parter
42. MARKIEFKI 32   63,71 m2 parter
43. WAJDY 27    24,20 m2 parter
 Osiedle „Centrum”, Administracja tel. 259-68-97
44. GRAŻYŃSKIEGO 7A   12,00 m2 parter
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE pok. 10, 10a, 16 

TEL. 208-47-09 (10, 11)

1 2 3

4 5 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

NAGRODA ZA TRAFNE ROZWIĄZANIE
ROZRYWKI DLA NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKóW

Zestaw nagrodowy otrzyma tylko jedna osoba - Kamil Sikora, klasa 6, 
z ul. Karpackiej - bo tylko jego rozwiązanie, pośród nadesłanych, było 
prawidłowe. Podkreślić trzeba, że rozwiązania nadeszły tylko poprzez 
internet. Laureata także zapraszamy po odbiór książki i innych upo-
minków do Sekretariatu w siedzibie Zarządu KSM (ul. Klonowa 35c).
Hasła ukryte w fotografiach brzmią: Teatr, Spodek, Katedra, Haperowiec, 
Nikiszowiec, Drapacz chmur, Superjednostka, Biblioteka Śląska.

 PIONOWO:
2.  po lecie została nam na skórze, 
3.  miejscowość kurortowa,
4.  najlepsza jest z Łącka,
5.  ... mp3, mp4, mkv, DVD,
6.  pracownik przygotowujący 

paczki do wysłania. 
 POZIOMO: 
1.  gdy komuś brak go w głowie - to 

bardzo źle,
4.  centrum koła,
7.  sprzedaż lub wymiana dóbr 

i usług,
8.  razem z nim Ob ma aż 5570 

km długości,
9.  neutralna liczba,
10.  drzwi w stodole,
11.  grzybowy symbol zdrowia,

12.  pokryte jest nimi ciało panto-
felka,

13.  z jednego będzie chleb, z inne-
go bułka,

14.  przecina rzekę,
15.  hasło ukryte w cytacie lite-

rackim, wielce aktualnym 
we wrześniu:

 Grzybów było w bród: chłopcy 
biorą krasnolice,

 Tyle w pieśniach litewskich 
sławione lisice,

 Co są godłem panień-
stwa, bo ..... ich nie zjada,  
I dziwna, żaden owad na nich 
nie usiada. 
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skup

samochodów

660-476-276

BUD–MAJ
n	usługi wod-kan, 

gaz,

n	centralne ogrzewa-
nie,

n  sucha zabudowa 
 tynków,

n gładzie malowane,

n ka fe lkowan ie ,  
panele.

791-964-415

CzyszCzENIE

dywANów

TApICEREk

wykładzin

sOlIdNIE

606-274-056

REMONTY

KUCHNIE

ŁAZIENKI

TEL.

797 270 660

SEZAM
NIERUCHOMOŚCI

kupno, sprzedaż,  
wynajem

mieszkań, domów 
i działek

tel. 693 24 74 24
507 15 54 15

NASZE BIURO:

ul. Ułańska 11
40-887 Katowice

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

OGŁOSZENIA DROBNEREMONTY-SOLIDNIE! 
Szybko, sprawnie i tanio: 
gładź, malowanie, sufity 
podwieszane, ścianki dzia-
łowe, tynki dekoracyjne, pa-
nele, wykładziny, wieloletnie 
doświadczenie, doradztwo 
w wyborze materiałów, tel. 
789-395-211.
CAŁODOBOWO-awarie, 
naprawy pieców gazowych 
Junkers, Termet, Vaillant i in-
stalacji gazowych wodnych, 

kanalizacyjnych, elektrycz-
nych, c.o., remonty łazienek, 
32/241-99-81, 601-477-527.
TELEWIZORY - naprawa 
u klienta 603-898-300.
KAFELKOWANIE, ma-
lowanie, gładzie, itp. Wie-
loletnie doświadczenie, tel. 
606-237-423, 32/259-85-02
POGOTOWIE komputero-
we 24h, usuwanie wirusów, 
naprawa i modernizacja PC, 
instalacja oprogramowania, 
tel. 501-516-684.
NAPRAWY telewizorów 
i sprzętu RTV z gwarancją, 
tel. 32/254-72-86, 502-618-
221.
KOMPLEKSOWE remonty 
łazienek z dofinansowaniem 
z PFRON-u, kosztorysy, 506-
601-278.
KOMPLEKSOWE remonty 
łazienek, mieszkań, wysoka 
jakość, 17 lat praktyki, pro-

jektowanie, doradztwo, trans-
port, 506-601-278. zlecenie@
firma-profbud.pl
CZYSZCZENIE dywanów, 
tapicerek, wykładzin KAR-
CHER-em, tel. 604-24-39-50.
TAPICERSTWO 32/204-
97-03.
KUCHNIE na wymiar, szafy 
przesuwne, meble łazienko-
we, doradztwo 506-601-278.
EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyj-
nych 506-601-278.
GAZOWE urządzenia, na-
prawa, konserwacja, montaż, 
tel. 783-367-264.
HYDRAULIK, elektryk, gaz 
799-066-346.
KAFELKOWANIE najniż-
sze ceny, najlepsza jakość 
601-193-957.
CYKLINOWANIE, ku-
śnierski, tel. 501-281-222.

KOMPLEKSOWE remonty 
domów, mieszkań, łazienek 
od A-Z, długoletnia praktyka, 
doradztwo, transport, 693-
518-984.
EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyj-
nych, 693-518-984.
GŁADZIE bezpyłowe , tape-
ty natryskowe, 693-518-984.
KAFELKOWANIE łazie-
nek i kuchni, remonty, insta-
lacje wodno-kanalizacyjne, 
elektryczne, gładzie gipsowe 
- bezpyłowo, malowanie, pa-
nele, wymiana drzwi , kabin, 
sedesów, umywalek, trans-
port, tel. 512-646-314.
MALOWANIE, tapetowa-
nie, tel. 506-685-410.
REMONTY. WB KITA, 
tel. 602-746-130, gładzie, 
podłogi-panele, malowanie, 
kafelkowanie-łazienki, insta-
lacje wodne i elektryczne, 

zabudowa wnęk-szafy prze-
suwne, sufity i ściany z płyt 
G-K, kompleksowe remonty, 
http://remonty.wbkita.pl
REMONTY łazienek, miesz-
kań, tanio, solidnie, 609-313-
275.
ANTENY serwis 504-017-
611.
POGOTOWIE kompute-
rowe . Informatyk, tel. 663-
774-069.
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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

Zadzwoń:
607-16-20-19, 501-516-684

Dojazd do klienta

Wszelkiego rodzaju naprawy  
hydrauliczne, elektryczne, 

gazowe, ślusarstwo, 
regulacja  i naprawa okien,  

kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.
( 503-427-475

REMONTY WBKita
„Od A do Z”
l gładzie gipsowe,  

malowanie  
l instalacje wod-kan  

i elektryczne
l zabudowy wnęk
l panele podłogowe

l kafelkowanie - kuchnie, 
łazienki

( 602 746 130
www.remonty.wbkita.pl

 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

l Panele podłogowe
MONTAŻ 
GRATIS
l GŁADZIE l 

MALOWANIE l ROLETY
NA WYMIAR l DRZWI 

WEWNĘTRZNE
(również na stare ościeżnice)

Tel. 510-540-594
572-266-588

Katowice-Dąb ul. Dębowa 35
Otwarte:  Pn. – Pt. 1000 – 1700

 Sobota 900 - 1300

czyszczenie 

dywanów  

taPiceRki 

wyKŁadziny
dUŻe

doŚwiadczenie

503 592 364

MEBLE
NA WYMIAR
KUCHNIE, SZAFY ITP.

ARANŻACJA 
WNĘTRZ
POMIAR  

I WYCENA GRATIS
tel. 503 592 364

www.armarium.com.pl

DRZWI – do 
wszystkich typów 

ościeżnic
montaż 55 zł

Rolety, Żaluzje,
Plisy, Moskitiery

Katowice Giszowiec
ul. Mysłowicka 26 

adres: www. 
eurorem.katowice.pl
Tel. 661-263-435, 
(32) 256-71-12

Wykonujemy:
n Meble kuchenne n Meble pokojowe  
n Meble biurowe n Meble młodzieżowe  
n Szafy wnękowe n Szafy przesuwne n
Meble wykonujemy w stylu klasycznym  

jak i nowoczesnym
( 606-691-017

www.meblesliwakowski.pl

 

RADCA PRAWNY 

Piotr Wawrzyczek 
Katowice, Centrum 

ul. Św. Jana 11/4a 

(przy Rynku) 

Pn., Pt. 1500-1700 

Wt., Czw. 1000-1500 

tel. 729 426 203 

www.wawrzyczek-kancelaria.pl

ŚlUsaRz
Awaryjne otwieranie  

mieszkań  
i samochodów 

Naprawa, wymiana, 
montaż zamków

Bez uszkodzeń drzwi  
24h 7dni w tygodniu
600 600 235

ZAKREs NAsZYch usług
n d o r a d z t w o  w  z a k r e s i e  p o d a t -

ków od spadków, darowizn, znie-
sienia współwłasności podatków  
od nieruchomości 

n kompleksowa obsługa księgowa i kad-
rowa firm

Kancelaria Prawno-PodatKowa   
Katowice, Plac Miarki, Kochanowskiego 18, tel. 513-169-574                                

Sosnowiec, Zwycięstwa 3/34, tel. 509-874-045                                              
www.puzzlepodatkowe.pl                   

Serdecznie zapraszamy. Usługi wykonujemy solidnie,
profesjonalnie i terminowo 

n pomoc w zakładaniu działalności gos-
podarczej                           

n pomoc w zakładaniu i obsłudze spółek                                                                                   
Krajowego Rejestru sądowego 

n reprezentacja klientów przed urzędem 
skarbowym, Izbą skarbową, sądem 
Administracyjnym 
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OGŁOSZENIA DROBNE

Internet TelefonTelewizja

Zapraszamy do Salonu Firmowego 
w Katowicach przy ulicy Ordona 7 (obok Spodka)
w godzinach: pon – pt. 8–18, sob. 9–13
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www.vectra.pl
601 601 601
(opłaty wg stawek operatorów)

REMONTY mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, rigipsy, tel. 696 018 114. 
KOMPUTERY - usuwanie wirusów, 
instalacja oprogramowania, naprawa 
PC, tel. 728-999-433. 
JUNKERSY - naprawa, hydraulicz-
ne, 606-344-009.
USŁUGI remontowo-budowlane, 
kafelkowanie, malowanie, wod-kan, 
itp. 791-724-181, 505-443-616.
REMONTY mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, rigipsy, tel. 696-018-114.
NAPRAWA pralek-solidnie z gwa-
rancją, 32/251-96-63, 502-551-093.
NAPRAWA pralek 32/256-68-56, 
506-826-517.
TRANSPORT, przeprowadzki za-
granica, tel. 503-592-364.
PRZEPROWADZKI, transport, tel. 
518-670-369.
PRZEPROWADZKI kompleksowe, 
utylizacja tel. 32/220-64-27, 531-
944-531.
SKUP samochodów pewnie, szybko, 
od ręki 501-309-765.
KUPIę każdy samochód, tel. 660-
476-276.
AUTODIAGNOSTYKA, autoelek-
tronika. Filtry cząsteczek stałych. 

Czyszczenie-regeneracja. Chiptuning 
Katowice, tel. 32/256-69-87.
KUPIę książki współczesne, przed-
wojenne i starsze, gotówka, 514-279-
446.
NIEMIECKI nauczyciel 32/256-
41-39.
LOGOPEDA z dojazdem  660-717-
189.
WŁOSKI, francuski 660-717-189.
CHEMIA, matematyka 609-313-634.
MATEMATYKA-505-250-272.
USŁUGI kadrowo-płacowe, http://
kadrowa-miranda.glog.pl, 512-823-
756.
AUTOELEKTRONIKA, chiptu-
ning, Digitech, 32/256-69-87.
KUPIę kawalerkę lub małe 2-poko-
jowe mieszkanie, tel. 530-390-176.
NIEBIESKIE bloki-50m2, sprze-
dam-518-755-737. 
ZAMIENIę mieszkanie 36m2 po 
remoncie, dam odstępne, spłacę za-
dłużenie-na większe, Siemianowice 
Śl., tel. 698-811-698.
SPRZEDAM mieszkanie, 80m2 
w Katowicach, ul. Mikusińskiego – 
tel. 600-319-199.
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pomoc niejedno 
ma imię

Prezes Fundacji KSM Beata Drozdek-Twardowska:
–  pomocy społecznej, w tym pomo-

cy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrówny-
wania szans tych rodzin i osób,

–  prowadzenia działalności cha-
rytatywnej i wspierania chorych 
i ubogich,

–  promocji i ochrony zdrowia 
oraz środowiska,

–  działania na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych w środowi-
sku.

Przez minionych 10 lat działa-
nia Fundacja starała się wszystkim 
tym celom sprostać. Przytoczę tutaj 
tylko kilka przykładów. Jeszcze na 
początku działalności w 2007 roku 
zorganizowano wynajętym autokarem 
wyjazd nad morze, do Darłówka dla 
osób niepełnosprawnych. To było 
trudne przedsięwzięcie, ale się po-
wiodło.

Co roku Fundacja KSM szko-
li wszystkich pracowników KSM 
w zakresie bhp i ppoż. Dlaczego 
Fundacja? Gdyż dysponuje świet-
nie przygotowanymi specjalistami 
w tej branży. Dzięki temu KSM nie 
musi zlecać prowadzenia tych szkoleń 
osobom z zewnątrz. Podobnie jest 
ze szkoleniami z zakresu udziela-
nia pierwszej pomocy medycznej. 
Dodajmy, iż są one obowiązkowe 
na niektórych stanowiskach pracy. 
Dobrze się składa, iż członek Zarządu 
Fundacji, Przemysław Guzior, jest 
wykwalifikowanym ratownikiem me-
dycznym i prowadzi takie szkolenia 
– merytoryczne, jak i praktyczne.

– W statucie (którego fragment 
przytoczyłaś) jest zapis o prowadze-
niu przez Fundację działalności cha-
rytatywnej.

– Tak, organizujemy charytatyw-
ne spektakle teatralne. Ostatnie, pt. 
„Dziewczynka z kapeluszem w Kra-
inie Snu” odbyło się 23 lutego 2015 
roku. Występowały w nim znane 
osobistości województwa śląskiego. 
Chcemy 2 razy w roku organizo-
wać takie spektakle charytatywne: na 
Wielkanoc i Boże Narodzenie. Na ta-
kich przedstawieniach przeprowadza-
my zbiórkę koleżeńską. Z zebranych 
wśród naszych przyjaciół pieniędzy 
kupujemy przede wszystkim spożyw-
cze wiktuały i robimy z nich paczki 
dla dzieci. Obecnie we własnym za-
kresie – bo za kwartał kolejne Boże 
Narodzenie – zbieramy fundusze na 
paczki dla dzieci.

Z okazji 10-lecia Fundacji KSM, 
przypadającego we wrześniu 2015 
roku, zorganizujemy Galę w Domu 
Kultury na Koszutce, przy ulicy 
Grażyńskiego. Po niej będzie spek-
takl charytatywny pod przekornym 
tytułem „Sympozjum Naukowe”. 
Trochę w nim komedii, a trochę farsy. 
Występują w nim „nasi” amatorzy – 
aktorzy doskonale wczuwający się 
w swoją rolę. W głównych rolach 
– panie, zaś wśród nich jedna inna 
wyjątkowa. Więcej szczegółów nie 
mogę zdradzić. Powiem tylko, że my 
na scenie bawimy się, „ocieplamy” 
wizerunek polityków, bizneswoman 
i gwiazd.

Oprócz spektaklu proponujemy 
także Etiudę Muzyczno-Modową. 
Fundacja, której prezesuję, chce 
promować talenty muzyczne osób 
nieprofesjonalnych, takie samorodne, 
bez wykształcenia muzycznego. Po 
raz pierwszy 30 września wystąpi na 
scenie DK Koszutka artysta, który 
będzie grał i śpiewał (repertuaru nie 
zdradzę). Natomiast wyjątkowe ko-
biety zaprezentują ekskluzywną ko-
lekcję firmy „Furelle” Izabeli Święs. 
Będą pokazane nasze Anielice czyli 
serca Fundacji.

– Co szczególnego zrobiłaś dla 
dzieci poprzez Fundację w ciągu 
tych minionych lat?

– Konkursy plastyczne czy bale 
karnawałowe, to stałe pozycje, 
a wszystkich chętnych do pomocy 
w ich organizacji serdecznie zapra-
szam. Dzieci chętnie przyjmą każdą 
pomoc. A okazja ku temu się zbliża, 
gdyż w styczniu 2016 roku organi-
zujemy bal karnawałowy dla dzieci. 
Konkursy plastyczne organizuję dla 
nich nie po to, aby wyłaniać talenty 
plastyczne, ale aby je uaktywnić. 
Każde dziecko – to podkreślam – 
otrzymuje nagrodę. Dzięki temu 
zabierałam dzieci na zwiedzanie 
Radia Katowice czy TV Silesia. Pod-
opieczni Fundacji dzięki uprzejmoś- 
ci Radia Katowice zwiedzili Studio 
Dźwiękowe i zakamarki tej 90-let-
niej instytucji. W zwiedzaniu TVS 
uczestniczyły dzieci, których prace 
plastyczne (spośród 35) wybrało Jury. 
To była dla nich duża frajda, mogły 
np. „zapowiadać” pogodę. Mimo 
wszechogarniającej tremy świetnie im 
się to udało. W TVS przygotowano 
i przedstawiono specjalne programy 
o „naszych” dzieciach.

Dodam jeszcze, że znany śląski 
artysta – malarz Andrzej Styrna 
z Bytomia zaprosił dzieci do swojej 
pracowni na profesjonalne warsztaty 
plastyczne. Czyli obowiązuje tutaj 
zasada: coś za coś. Czyli najpierw 
zrób, a potem dostaniesz. Ta maksy-
ma bardzo spodobała się dzieciom, 
zwłaszcza tym nagrodzonym za swo-
ją aktywność.

– Jakie poczynania sprawiają Ci 
największą radość?

– Wszystko co tworzę w Fundacji 
sprawia mi ogromną frajdę, zwłasz-
cza po pracy zawodowej. W Funda-
cji rozwijam pomocowe skrzydła! 
Główny jej akcent kieruję w stronę 
dzieci. Wszystkie po prostu kocham 
i chcę nadal z nimi współpracować. 
Fundacja współdziała ze Szkołą 
Specjalną nr 9 w Katowicach-Bo-
gucicach. Te niepełnosprawne dzieci 
są objęte naszą opieką. Jeszcze we 
wrześniu organizuję im wycieczkę 
do TVS, a towarzyszyć nam będą 
ich nauczyciele.

Fundacja działa „non profit” czyli 
dysponuje tym, co udaje jej się uzy-
skać od darczyńców, ludzi dobrej 
woli, osób mi bliskich i zaprzyjaźnio-
nych. W tym miejscu pragnę bardzo 
gorąco podziękować Wam wszystkim 
razem i każdemu z osobna za to, że 
jesteście ze mną, za Wasze wsparcie, 
dobre słowo i wszystko to, co od Was 
dostaję. Jestem pełna optymizmu 
i nadziei, że krąg przyjaciół, który 
się systematycznie powiększa będzie 
radością i spełnieniem marzeń dla 
wszystkich naszych dzieci.

Wykorzystuję przy tym „zbierac-
twie’ ludzki potencjał, zaprzyjaźnio-
ne firmy. Cieszę się z tego, iż mam 
wokół siebie ludzi życzliwych, ale 
przydałoby się ich więcej! Marzy mi 
się ogromny krąg życzliwości i zwy-
kłej dobroci ludzkiej wokół Fundacji 
i jej poczynań.

– Marzenia się spełniają, czego 
Tobie i Fundacji KSM życzę.

Rozmawiała:
URSZULA  WĘGRZYK

Dzieci i prezeska Fundacji w gościnnej pracowni  
artysty malarza Andrzeja Styrni
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Znani 
i nieznani

pomoc niejedno 
ma imię

Podopiecznymi Fundacji KSM są przede wszystkim oczekujące na pomoc dzieci (Dokończenie na str. 23)

We wrześniu 2005 
roku w Katowickiej 
Spółdzielni Miesz-
kaniowej powstała 
Fundacja (działa-
jąca na podstawie 
Ustawy o fundacjach 
z 6. 06. 1984 r. oraz 

Ustawy o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie z 24. 04. 2003 r.). Jej inicjatorem 
i fundatorem zarazem – był Zarząd Spółdzielni. 
Celem Fundacji KSM – jak czytamy w jej sta-
tucie – jest prowadzenie działalności społecznie 
użytecznej na rzecz członków i mieszkańców 
KSM. Liderowanie Fundacji zaproponowano 
Beacie Drozdek-Twardowskiej.

Była i jest znaną działaczką społeczną na niwie 
samorządowej i społecznej w różnych stowa-
rzyszeniach, działa i jest wolontariuszką w Mię-
dzynarodowej Organizacji Pozarządowej Dress 
for Success, jest członkiem KSM, ale nigdy nie 
pracowała zawodowo w naszej Spółdzielni. Za-
proponowano jej pracę, ale społeczną. I podjęła 
się tego trudnego zadania bycia prezeską Zarządu 
Fundacji KSM, bo dla niej pomaganie ludziom 
będącym w różnorakiej potrzebie – to naturalny 
ludzki odruch, życiowe credo.

– Jakie były początki działania Fundacji?
– Kiedy 10 lat temu zaczęłam działalność 

w Fundacji wydawało mi się, że dam radę spro-
stać oczekiwaniom wszystkich potrzebujących – 
wspomina Beata Drozdek-Twardowska. – Niestety 
to było niemożliwe ze względu na liczebność 
tych, którzy pomocy potrzebowali, czyli: matek 
samotnie wychowujących dzieci, kobiet z dziećmi 
niepełnosprawnymi, seniorów. Chciałam nad nimi 

Prezes Fundacji KSM Beata Drozdek-Twardowska:

TO Już 10 LAT!

wszystkimi otworzyć opiekuńczy parasol, 
lub przynajmniej niczym „anioł” im poma-
gać. Życie to zweryfikowało. W roli anioła 
występować mogę tylko w przedstawieniach 
charytatywnych. 

Seniorzy są bardzo specyficzną grupa ludzi, 
których potrzebom trudno czasami sprostać. 
Na przykład jedni chcą wychodzić z domu 
i spotykać się z pozostałymi, a inni wręcz 
przeciwnie. No i jak tu wszystkim dogodzić? 
Wtedy wymyśliłam Klub Samotnych Serc. 
Wzbudziło to spore zainteresowanie osób 
w słusznym wieku. Fundacja zapraszała zain-
teresowanych na spotkania, pogaduchy, grilla, 
okazje świąteczne i okolicznościowe. Problem 
tylko taki, że występował w tej grupie absolut-
ny niedosyt płci męskiej: 18 pań i... 2 panów. 

– Czy tych dwóch przedstawicieli brzydszej 
płci znalazło swoje bratnie, damskie dusze 
wśród tych 22 pań?

– Nie wolno mi zdradzać takich tajemnic moje-
go Klubu. Wieczorki taneczne, wyjścia na imprezy 
kulturalne, obchody Dnia Kobiet, wszystko to 
odbywało się w określonej grupie osób. O ich 
zadowoleniu świadczy fakt osobistych wizyt 
w siedzibie Fundacji KSM, oraz przesyłanych 
podziękowań. Bo przecież o to chodzi, by być 
przez tych parę godzin razem i nacieszyć się sobą. 
Proste i ludzkie, świadczące o tym jak niewiele 
potrzeba, aby być szczęśliwym.

A tak na marginesie – seniorzy to chyba grupa 
ludzi, którą ciągle mało kto się w naszym kraju 

interesuje albo zajmuje. W zasięgu działania 
KSM miłym przeciwieństwem tego są nasze 
kluby osiedlowe.

– Z czego po 10 latach społecznej działalności 
Fundacji jesteś najbardziej dumna?

– Cieszę się ze wszystkiego, co udało się zre-
alizować i jeżeli komuś przez to dałam chwile 
radości, to jestem, w tym co robię, spełniona. 
Teraz wiem już dokładnie, iż najwspanialszą 
grupą, której chcę pomagać są dzieci. Ich radość 
z wszystkich przedsięwzięć jest wprost zaraźliwa, 
a przy tym nie grymaszą, są uśmiechnięte, zado-
wolone i wdzięczne z pomocy którą im okazujemy.

Pewnym grupom dorosłych osób, którym po-
magałam z ramienia Fundacji niekiedy wydawało 
się, że wiele rzeczy im się po prostu „z urzędu 
i z klucza” należy. A to nie tak, że z racji statusu 
społecznego coś się komuś dożywotnie należy. We 
wszystkich swoich poczynaniach kierowałam się 
potrzebą serca. Nie chcę i nie będę propagować 
hasła: „Przychodźcie do Fundacji. bo u nas jest 
wszystko za darmo”. To nie tak, nie o to cho-
dzi. Gdy powstała Fundacja KSM zgłaszały się 
do mnie grupy ludzi, które uważały, iż poprzez 
tę instytucję mogą dla siebie coś konkretnego 
uzyskać: np. spłatę swoich długów, dopłatę do 
czynszu. Nie w tym rzecz. Owszem. pomoc jest 
zapisana w naszym statucie, ale w innym zakresie. 
W rozdziale II „Cele i formy działania Fundacji” 
czytamy:
1.  Celem Fundacji jest prowadzenie działalno-

ści społecznie użytecznej na rzecz członków 
i mieszkańców KSM.

2.  Fundacja realizuje te cele w szczególności 
poprzez realizację zadań w zakresie:


