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Osiedle Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej – Murc-
ki jest nieco oddalone od 

zgiełku metropolitalnego centrum 
Katowic. Ale jest na tyle blisko, że 
jadąc drogą DK 86 (ulice: Bielska, 
Pszczyńska i Murckowska) do alei 
Roździeńskiego i nią do Katowickiej 
Strefy Kultury – jest się tam w kwa-
drans. Przy Muzeum Śląskim, sie-
dzibie NOSPR, Międzynarodowym 
Centrum Kongresowym i Spodku. 
W „pępku” miasta. To ogromny 
atut Murcek: – moc zieleni, spokój 
i znakomite, komunikacyjne drogo-
we połączenie.

Osiedle KSM Murcki, mające 
w swoich zasobach obecnie 17 bu-
dynków o niskiej zabudowie (do  
5 kondygnacji), 721 lokali mieszkal-
nych i 4 lokale użytkowe, zamieszka-
łe przez ok. 1600 osób, wzbogaci się 
w ciągu roku o kolejny dom.

Na osiedlu KSM kwitną kwiaty i krzewy, wszystko się 
zieleni i... „ukorzenia się” nowy dom

WIOSNA W MURCKACH

Budowa jest tak prowadzona, by nie zniszczyć  
istniejącej zieleni

Krzewy i drzewa otaczają ze wszystkich stron wykop 
pod fundamenty budynku

Wizualizacja architektoniczna:  
tak będzie wyglądał nowy dom przy ul. Domeyki

Krzak kwitnącego właśnie bzu będzie pachniał  
mieszkańcom nowego domu 

Na jedną stronę widok z okien budynku  
będzie na  ogródki „Rezeda”

Ten 4-kondygnacyjny budynek 
wyrośnie przy ul. Domeyki, w są-
siedztwie domów KSM przy ulicach 
Budryka, Strzeleckiego, Czeczotta, 
Tokarskiego i Bohdanowicza. Przez 
jezdnię ul. Domeyki sąsiadować bę-
dzie z Rodzinnymi Ogrodami Dział-

kowymi „Rezeda”. Zaprojektowany 
przez Pracownię Architektoniczną 
RS ARCHITEKCI z Rudy Śląskiej 
– i realizowany przez katowicką 
Spółkę z o.o. „And Inwestment” – 

(Dokończenie na str. 2)

… Stworzenie możliwości de-
mokratycznego, indywidualnego 
uczestniczenia w Walnym Zgro-
madzeniu z pełnoprawnym, stano-
wiącym głosem członkowskim przy 
podejmowaniu konkretnych uchwał, 
jakkolwiek wcale nie przełożyło 
się na masowe korzystanie z tego 
prawa, to wskaźnik uczestnictwa 
nie odbiega od frekwencji w innych 
elementach życia publicznego. Nie 
doprowadziło też do (jak w me-
dialnej propagandzie – w gruncie 
rzeczy antyspółdzielcze – lobby 
zmian w ustawach awizowało) re-
wolucyjnego w skali kraju obalenia 
najlepiej wszystkich dotychczaso-
wych zarządów i rad nadzorczych. 
Ówcześni – zacietrzewieni, poli-
tyczni krzykacze znaleźli wpraw-
dzie sposób na „sejmową maszynkę 
do głosowania”, ale nie przekonali 
milionów spółdzielców...

– pisze prezes Zarządu  
Krystyna Piasecka

(czytaj na str. 5)
... Władze Spółdzielni przystąpiły 

zatem do opracowania programu 
obniżenia kosztów Spółdzielni 
w pozostałych działaniach, a więc 
objąć również nim trzeba osiedla, 
Centrum Zarządzająco-Usługowe, 
Zakłady Celowe i organy samo-
rządowe. Jednym słowem szukać 
oszczędności trzeba i należy wszę-
dzie. Zarząd został zobowiązany do 
opracowania i przedłożenia Radzie 
takiego programu obniżenia kosz-
tów funkcjonowania Spółdzielni 
w terminie do końca października 
br. Nie oznacza to oczywiście, że 
dopiero po tym terminie rozpoczną 
się działania zmierzające do obni-
żenia kosztów. One są już prowa-
dzone....

– informuje przewodniczący 
RN Jerzy Doniec

(czytaj na str. 4)
... w okresie od 9 kwietnia do 

8 maja br. zdarzyły się kolejne 
przypadki nieprawidłowego użyt-
kowania odbiorników gazowych, 
przypłacone spowodowaniem 
niebezpieczeństwa utraty zdrowia, 
życia i strat materialnych. Stałą 
i główną przyczyną jest naruszanie 
zasad, które są powszechnie znane, 
a jednak lekceważone i zapominane, 
co w sposób bezlitosny mści się 
na nieroztropnych użytkownikach 
gazu i urządzeń gazowych, którym 
brakło wyobraźni skutków takiego 
obchodzenia się z gazem...

– przestrzega wiceprezes  
Zarządu Zbigniew Olejniczak

(czytaj na str. 6)
... Nie ma stanów idealnych. Za-

wsze ktoś dostrzega jakąś potrzebę 
zmian i wnioskuje o nie, albo też 
ktoś inny będąc z czegoś niezado-
wolony skarży się. To normalna ko-
lej rzeczy. Także członkowie naszej 
Spółdzielni występują z takimi dzia-
łaniami. Niedawno Rada Nadzorcza 
KSM - jak co roku - zapoznawała 
się z raportem w tych kwestiach, 
przedstawionym jej przez Zarząd 
w oparciu o dokumentację groma-
dzoną przez kontrolę wewnętrzną, 
a dotyczącym roku 2015...

(czytaj na str.3)
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 WA¯NE INFORMACJE l ADRESY l TELEFONY 

INTERNETOWA  WITRYNA  SPÓ£DZIELNI: www.ksm.katowice.pl

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

WIOSNA W MURCKACH

(Dokończenie na str. 1)

Najbliżsi sąsiedzi powstającej inwestycji mieszkają w domach przy ul. Budryka

W każdym miejscu pośród zespołu budynków KSM króluje zieleń Największym obiektem jest dom przy ul. Bohdanowicza.  
Zaraz za nim – teren rekreacji i sportu

właśnie zaczyna się „ukorzeniać” 
w zrobionym już wykopie. Pełnią 
urody zakwitnąć ma i zaowocować 
20 mieszkaniami na koniec I półrocza 
przyszłego roku.

Na parterze i I piętrze będzie po 6 
lokali mieszkalnych (od 37,8 m2 po-
wierzchni użytkowej do 57,1 m2 p.u.), 
zaś na piętrach II i III po 4 mieszkania 
(od 53,2 m2 – do 111,4 m2 powierzch-
ni użytkowej). Łącznie powierzchnia 
użytkowa budynku wyniesie 1430,64 
m2. Dom będzie posiadał windę oso-
bową. Bezpośrednio przy budynku, 

równocześnie z nim, powstanie plac 
parkingowy z 30 miejscami postojo-
wymi dla aut osobowych.

Zgodnie z tym, co w grudnio-
wym wydaniu (2015 r.) „Wspólnych 
Spraw” awizowała w swoim artykule 
prezes Zarządu KSM Krystyna Pia-
secka – istotne jest to, że skala kosz-
towa tej inwestycji (dość niewysoka, 
w granicach 4,5 tys. zł za m2) umożli-
wia skorzystanie z niej osobom, które 
chcą uzyskać lokal jako „Mieszkanie 
dla Młodych” (MdM) – póki program 
ten jeszcze obowiązuje.

O bliższych szczegółach wszy-
scy zainteresowani zamieszkaniem 

w nowym domu KSM w Murckach 
mogą się dowiedzieć w Mieszka-
niowym Biurze Pośrednictwa naszej 
Spółdzielni, w Katowicach, przy ul. 
Klonowej 35c, tel. (32) 20-84-739 
i 740, tel. kom. 668-817-906 oraz 
992, strona internetowa: www.ksm.
katowice.pl

Zgłoszenia (z uprzywilejowanym 
pierwszeństwem dla członków KSM) 
już są przyjmowane. Ponieważ to 
tylko 20 mieszkań, w świetnej loka-
lizacji i z korzystnymi warunkami 
finansowymi, z decyzją o nabyciu 
któregoś z „M” nie należy zwlekać. 
A korzystając z wiosennej aury – 

warto (podejść lub podjechać), by 
jak najrychlej rzucić okiem na te-
ren, który może być odtąd naszym 
„miejscem na Ziemi”. I zacząć... 
„ukorzeniać się” wraz z budynkiem. 
No i będąc już w Murckach - warto 
pieszo (np. z kijkami nordic walking) 
lub rowerem ruszyć na parę godzin do 
Rezerwatu Las Murckowski. Nieza-
pomniane wrażenia! Tym cenniejsze, 
jeśli uzyskamy je po raz pierwszy. Już 
nikt nie będzie odtąd musiał przeko-
nywać nas, że w takim sąsiedztwie 
dobrze się żyje. Sami będziemy tego 
orędownikami. 
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Nie ma stanów idealnych. Zawsze ktoś 
dostrzega jakąś potrzebę zmian 
i wnioskuje o nie, albo też ktoś 

inny, będąc z czegoś niezadowolony, skarży się. 
To normalna kolej rzeczy. Także członkowie 
naszej Spółdzielni występują z takimi działania-
mi. Niedawno Rada Nadzorcza KSM - jak co 
roku - zapoznawała się z raportem w tych kwe-
stiach, przedstawionym jej przez Zarząd w opar-
ciu o dokumentację gromadzoną przez kontrolę 
wewnętrzną, a dotyczącym roku 2015.

Przypomnieć na wstępie trzeba, że w Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej obowiązuje 
„Regulamin przyjmowania, rozpatrywania i zała-
twiania skarg i wniosków”, dotyczący statutowych 
organów Spółdzielni.

W minionym roku do Spółdzielni wpłynęło 18 
pism zakwalifikowanych do kategorii skarg, w tym 
jedna skarga zbiorowa, potwierdzona podpisami 
więcej niż jednej osoby. W 3 przypadkach skarżący 
się nadesłali swoją korespondencję nie listownie 
przez pocztę, ale drogą elektroniczną.

Zarejestrowano również 28 pism zawierających 
różne, kierowane do organów Spółdzielni wnio-
ski i postulaty. Po równej połowie były wnioski 
indywidualne bądź zbiorowe, podpisane przez 
więcej niż jednego członka.

Ponadto w roku 2015 członkowie Rady Nadzor-
czej odbyli 28 spotkań - dyżurów, w trakcie których 
mieszkańcy także mieli możliwość składać swoje 
uwagi. Tą drogą złożono 1 skargę i 2 wnioski.

NA CO SKARżYLI SIę  
SPóŁDZIELCY? WYODRęBNIONYCH 

ZOSTAŁO 8 GRUP SKARG

W kategorii „rozliczenia kosztów ciepła 
i wody” po jednej skardze wnieśli mieszkańcy 
Zawodzia i Giszowca. W przypadku Zawodzia 
firma rozliczeniowa, za pośrednictwem służb 
Spółdzielni, dokonała korekty rozliczenia wody, 
zatem skarga była uzasadniona.

W grupie „awarie i zły stan techniczny zaso-
bów” wpłynęły dwie skargi z Zawodzia i jedna 
z Murcek. Okazały się merytorycznie nieuzasad-
nione ponieważ: naprawa dachu garażowego nie 
była powinnością Spółdzielni, a właściciela garażu; 
zalewanie mieszkania przez sąsiada z piętra powy-
żej nie miało żadnego związku z zaniedbaniami 
ze strony służb technicznych Spółdzielni lecz 
właściciela mieszkania; niesprawność instalacji 
kominowej i wentylacyjnej stwierdzona przez 
uprawnionego mistrza kominiarskiego, poddana 
pod wątpliwość przez właściciela mieszkania, po-
twierdzona została (na wniosek Spółdzielni), oceną 
Biegłego Sądowego z tej dziedziny. Zalecenie 
pokontrolne, którego wykonanie leży po stronie 
właściciela mieszkania, polegające na wyrażeniu 
zgody na montaż nawiewników, wyeliminuje 
zgłaszane przez autora skargi niedogodności za-
mieszkiwania.  

Była jedna skarga na „niedogrzewanie miesz-
kań” (łazienki) w Szopienicach. Po sprawdze-
niu pracy grzejnika przez monterów z Zakładu 
Ciepłowniczego, okazało się że urządzenie jest 
zapowietrzone. Usterkę usunięto. Brak podstaw 
do uznania skargi za uzasadnioną.

Dwie skargi tej samej mieszkanki Giszowca 
zakwalifikowano do grupy: „zakłócenia w do-

Na co (nie zawsze słusznie) narzekamy i czego oczekujemy od Spółdzielni?

SKARgI I WNIOSKI 
MIESZKAńCÓW

stawie wody zimnej i c.w.u.”, przy czym jedno 
z pism podpisali również inni mieszkańcy nieru-
chomości. Regulacja stacji wymienników ciepła 
doprowadziła do wyeliminowania uciążliwości 
związanych z chwilowymi brakami w dostawie 
wody o właściwych parametrach temperaturowych. 
Na skutek zgłoszonych uciążliwości Zakład Cie-
płowniczy podjął skuteczne działania mające na 
celu wyeliminowanie niedogodności. 

Po jednej skardze odnotowano w dwóch kate-
goriach: „zła jakość wykonywanych remontów” 
oraz „remont i wymiana okien”. Mieszkaniec 
Giszowca uważał za niewłaściwą jakość usług wy-
konywanych przez (zewnętrzną) firmę prowadzącą 
legalizacyjną wymianę wodomierzy w mieszka-
niach, tymczasem okazało sie, że awaria  instalacji 

wodnej przy wymianie wodomierzy spowodowana 
była zastosowaniem przez właściciela mieszkania 
niedopuszczonych do stosowania w budynkach 
wielorodzinnych rur wodociągowych. Natomiast 
mieszkaniec Ligoty wskazywał na niezadawala-
jącą jakość i funkcjonalność wymienionej przez 
Spółdzielnię stolarki okiennej. Sedno problemu 
tkwiło w tym, że właściciel mieszkania nie zgadzał 
się na montaż nawiewników higrogenicznych.

Pięć skarg w wniesiono jako „zastrzeżenia do 
pracy administracji osiedli”.

Na Giszowcu były najemca lokalu użytkowego 
skarżył się na nałożenie na niego przez pracowni-
ków Administracji obowiązku usunięcia otworów 
w elewacji budynku po zdjęciu jego tablicy rekla-
mowej. Druga (wniesiona przez nie-mieszkańca 
zasobów KSM, przesłana drogą elektroniczną, 
w imieniu członka rodziny zamieszkałego w bu-
dynku KSM) dotyczyła należytego oświetlenia 
korytarza na X piętrze budynku przy ul. Wojciecha. 
Wymiana niesprawnych żarówek we wspomnia-
nej części korytarza następowała zdaniem auto-
ra skargi zbyt rzadko. Rzeczywistym powodem 
częstych awarii oświetlenia okazały się problemy 
techniczne w instalacji elektrycznej. Po wymianie 
części przewodów elektrycznych i oświetlenia na 
lampy typu LED, problem przestał występować. 

W Szopienicach mieszkaniec nieruchomości 
przy ul. Hallera nie zgadzał się z opinią Komisji 
złożonej z pracowników Administracji i członków 
Rady Osiedla, dokonującej oceny prawidłowości 
montażu drzwi wychodzących z mieszkania na 
klatkę schodową. Stanowisko Komisji w tej spra-
wie było poparte przepisami prawa budowlanego 
i przepisami w zakresie bezpieczeństwa przeciw-
pożarowego, wbrew którym - mimo uwag miesz-
kańca - nie można działać. Skarga nieuzasadniona;

Z Janowa napłynęły dwie skargi. Pierwsza wy-
rażała niezadowolenie z powodu prowadzonego 
remontu nawierzchni, dróg i chodników w osie-
dlu, co miało naruszać zasady bezpieczeństwa 
poruszania się po terenie osiedla. Wizja lokalna 
w terenie nie potwierdziła zarzutów. Nadto roboty 

prowadzone były na koszt i odpowiedzialność 
Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kana-
lizacyjnej Sp. z o.o. Drugą skargę (za pośrednic-
twem dyżurujących członków Rady Nadzorczej) 
złożyła mieszkanka Janowa, która do niedawna 
świadczyła na rzecz osiedla usługi porządkowe. 
Po rozwiązaniu z nią umowy (jako z podmiotem 
gospodarczym) przez KSM - tą drogą próbowała 
wymusić na Spółdzielni zawarcie nowej umowy. 
Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających 
przez stosowne komórki i działy organizacyjne 
Spółdzielni zarzuty przedstawione w skardze nie 
potwierdziły się, a usługi porządkowe realizuje 
inny podmiot gospodarczy. Skarga nieuzasadniona. 

Ostatnią z kategorii skarg nazwano: „inne”. Zło-
żyli je mieszkańcy osiedli: im. ks. P. Ściegiennego 

(w trakcie dyżuru członków Rady Nadzorczej) na 
wadliwe funkcjonowanie wentylacji w mieszkaniu; 
Giszowca - w sprawie - konieczności zmiany 
sposobu montażu drzwi mieszkaniowych, im. 
J. Kukuczki (skarga złożona za pośrednictwem 
Komisariatu Policji w Katowicach) na niewłaściwe 
zachowania mieszkańców nieruchomości przy 
ul. Podhalańskiej. Żadna z tych interwencji nie 
znalazła podstaw do uznania jej za uzasadnioną.

W 2015 r. nie odnotowano wpływu skarg z osie-
dli: Centrum-I, Superjednostka, Haperowiec, Śród-
mieście, Gwiazdy, Wierzbowa, im. ks. F. Ścigały, 
Graniczna i im. A. Zgrzebnioka. W omawianym 
okresie, żadna ze skarg nie wymagała podejmo-
wania przez władze statutowe Spółdzielni działań 
nadzwyczajnych, w celu wyeliminowania zgłasza-
nych problemów, uchybień czy nieprawidłowości.

SĄ TAKżE „SKARGI LOKATORSKIE 
ZWIĄZANE Z ZAKŁóCANIEM  

SPOKOJU I UCIĄżLIWYM  
ZACHOWANIEM MIESZKAńCóW  

NARUSZAJĄCYM REGULAMIN  
PORZĄDKU DOMOWEGO”

Pisma dotyczące zgłaszanych uwag do zachowań 
współmieszkańców, w szczególności zakłóca-
nia spokoju i innych naruszeń zasad współżycia 
społecznego, były rozpatrywane i załatwiane na 
zasadach analogicznych jak skargi (i wnioski) 
dotyczące działalności Spółdzielni. W 2015 roku 
wpłynęło ogółem 35 takich pism, z czego 11 
podpisanych zostało przez więcej niż jedną osobę.

Były to skargi na: zakłócanie miru domowego 
przez współmieszkańców – 23 pisma (w 8 zbio-
rowych, z których aż 11 dotyczyło zakłócania 
spokoju przez osoby przebywające w mieszkaniach 
wynajmowanych; 3 skargi na zakłócanie miru 
domowego przez długotrwałe i uciążliwe remonty 
mieszkań; 2 skargi z podejrzeniem o prowadzenie 
działalności w mieszkaniu; 2 pisma w kwestii 
utrudnień w korzystaniu z przestrzeni wspólnej 
nieruchomości (w tym palenia papierosów na 

(Dokończenie na str. 11)
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Nasze, wspólne spra wy...
Z prac Rady Nadzorczej KSM

NIEZbęDNE jEST ObNIżANIE kOSZTÓW,
cZYLI WSZęDZIE TRZEbA OSZcZęDZAć

Praca Rady Nadzorczej 
Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w kwietniu 

koncentrowała się głównie na spra-
wach przygotowania organizacyjnego 
najważniejszego wydarzenia roku, 
jakim niewątpliwie jest Walne Zgro-
madzenie Spółdzielni, stąd ustalenia 
podjęte w tym przedmiocie są zdecy-
dowanie mało medialne. Trudno, nie 
zawsze wszak świeci słońce.

Posiedzenie Rady rozpoczęło jak 
zwykle rozpatrywanie spraw człon-
kowskich. Tak stanowił przygotowa-
ny z odpowiednim wyprzedzeniem 
porządek posiedzenia. Od niepa-
miętnych czasów do rozpatrywania 
wniosków Zarządu, o pozbawienie 
praw członkowskich za uporczywe 
uchylanie się od wnoszenia opłat za 
korzystanie z lokalu – nie doszło. 
Zarząd skierował do Rady 6 takich 
wniosków, jednocześnie zaprasza-
jąc zainteresowanych członków na 
posiedzenie Rady w celu złożenia 
wyjaśnień, a przede wszystkim oceny 
realności składnych deklaracji o li-
kwidacji powstałego zadłużenia, tak 
by podjąć właściwą decyzję. Zwykle 
kilka osób z grona dłużników spłaca 
swoje zadłużenie przed terminem 
posiedzenia. Tym razem zrobili to 
wszyscy, a więc ustały powody, przez 
które wnioski te zostały złożone.

Rada zapoznała się tylko z naj-
aktualniejszą sytuacją zadłużeń we 
wnoszeniu opłat.

Na dzień 31 marca zaległości 
te wyniosły 9 mln 837 tys. zł, co 
stanowi 7,19% naliczeń średnio-
rocznych, a więc poniżej jednego 
miesiąca. W stosunku do lutego br. 
zadłużenie to zmalało o 258 tys. zł. 
Ponadto w poczet marcowego zadłu-
żenia zaksięgowano również kwotę 
304 tys. zł stanowiącą niedopłaty 
z rozliczenia mediów. Niedopłaty 
te zostaną w miarę szybko zlikwi-
dowane. Można więc powiedzieć, że 
zadłużenie to zmalało o ponad pół mi-
liona zł, tj. o ponad 5%. Zmniejszenie 
zadłużenia nastąpiło po raz kolejny. 
Oby ten trend miał charakter stały. 
W układzie typów lokali zaległości 
te na koniec marca wyglądały nastę-
pująco: w mieszkania 6.129.814 zł, 
w garaże 114.079 zł, w lokale użytko-
we wbudowane 907.855 zł, w lokale 
użytkowe w pawilonach 2.685.620 zł.

Ten ogólny spadek zadłużenia 
w największym stopniu zawdzię-
czamy zmniejszeniu się zaległości 

przede wszystkim w osiedlach Cen-
trum-I, Gwiazdy, im. Zgrzebnioka 
i Giszowiec. W grupie zadłużeń 
mieszkaniowych 33,04% stanowią 
zaległości do 3 miesięcy, 18,30% 
od 3 do 6 miesięcy i najwięcej, 
bo 48,66% to zadłużenia powyżej  
6 miesięcy. Z uwagi na brak realnej 
nadziei na dobrowolne uregulowanie 
zadłużenia aż 62,3% zaległości Spół-
dzielnia dochodzi na drodze sądowej, 
a pozostałych 37,7% nie zostało skie-
rowanych do sądu, gdyż są szanse na 
ich odzyskanie bez uciekania się na 
taką drogę.

Kolejne punkty porządku 
obrad dotyczyły już spraw 
związanych z organizacją 

Walnego Zgromadzenia. Bazując 
na dotychczasowym doświadcze-
niu w organizowaniu corocznych 
Zgromadzeń, Rada Nadzorcza za-
akceptowała i tym razem Centrum 
Kultury Katowice przy placu Sejmu 
Śląskiego, na miejsce tegorocznego 
Walnego Zgromadzenia. Postano-
wiono przeprowadzić zgromadzenie 
w dwu częściach.

W pierwszym dniu Walnego Zgro-
madzenia uczestniczyć będą członko-
wie z osiedli: Giszowiec, Zawodzie, 
Gwiazdy, Centrum-I, Murcki, Janów, 
Graniczna i Ligota. W drugim z osie-
dli: im. Ściegiennego, im. Kukuczki, 
Szopienice, Wierzbowa, im. Zgrzeb-
nioka, im. Ścigały, z Superjednost-
ki, Śródmieścia, Haperowca i grupa 
członków oczekujących.

Określono oczywiście termin od-
bycia Walnego Zgromadzenia na 
13-14 czerwca.

Z uwagi na skomplikowany cha-
rakter Walnego Zgromadzenia do 
obowiązków Rady Nadzorczej należy 
również wcześniejszy wybór prowa-
dzących obrady. Na przewodniczące-
go I części Walnego Zgromadzenia 
wybrano kol. Kazimierza Wzorka 
z Osiedla Giszowiec, a na zastęp-
cę kol. Beatę Latkowską z Osiedla 
Centrum-I. Na przewodniczącego II 
części Walnego Zgromadzenia – kol. 

Mieczysława Dańdę z Osiedla Wierz-
bowa, a na zastępcę kol. Tadeusza 
Nowaka z Osiedla im. Ściegiennego.

Z uwagi na to, że ustawowy ter-
min powiadomienia członków 
o czasie, miejscu i porządku 

obrad wynosi 3 tygodnie Rada przy-
jęła również porządek obrad Walne-
go Zgromadzenia. Można rzec, że 
jest on standardowy. W tym roku 
dodatkowo Walne Zgromadzenie 
wybierze delegata KSM na Zjazd 
Delegatów Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Miesz-
kaniowej w Katowicach, w którym 
nasza Spółdzielnia jest zrzeszona.

Porządek obrad Walnego Zgro-
madzenia stanowi element składo-
wy harmonogramu prac związanych 
z organizacją tego wydarzenia, 
uwzględniający ustawowe wyprze-
dzenia terminów dostarczenia bądź 
wyłożenia do wiadomości członków 
stosownych dokumentów w siedzibie 
Spółdzielni. Harmonogram ten Rada 
przyjęła. Zostanie on zamieszczony 
w specjalnym dodatku do „Wspól-
nych Spraw” łącznie ze stosownymi 
sprawozdaniami, wśród nich Rady 
Nadzorczej, a także wraz z innymi 
informacjami dotyczącymi tegorocz-
nego Walnego Zgromadzenia.

Na tym właściwie wyczerpany 
został program kwietniowego po-
siedzenia. Działalność Rady Nad-
zorczej to jednak nie tylko udział jej 
członków w posiedzeniach plenar-
nych. Większość  pracy odbywa się 
w komisjach branżowych Rady. Na 
etapie takich prac znajduje się sprawa 
przygotowania programu kolejnego 
etapu obniżenia kosztów funkcjono-
wania Spółdzielni. W ubiegłym roku 
został przygotowany przez Zarząd 
i przyjęty przez Radę do realizacji 
program stopniowego zmniejszania 
zobowiązań, jakie powstały w trak-
cie realizacji przede wszystkim prac 
termomodernizacyjnych i energoosz-
czędnych wykonywanych w latach 
1994-2011.

Pracami tymi objęte zostały 
wszystkie budynki wchodzące 

w skład zasobów Spółdzielni. Moder-
nizacje te dawały wymierne korzyści 
w postaci znacznego spadku zużycia 
energii cieplnej i tym samym jego 
kosztu. Niestety natężenie tych robót 
sprawiło, iż koszty realizacji tego za-
kresu przewyższyły znacznie bieżące 
wpływy. Zaciągnięte w tym czasie 
kredyty muszą być oczywiście spła-
cone. Program ten rozłożony został 
na 10 lat. Pierwsze efekty w postaci 
zwiększenia wpływów o ok. 11 mln 
zł nad wydatkami na zadania finanso-
wane z funduszu remontowego „A”, 
zostaną osiągnięte już w bieżącym 
roku. Oszczędności w funduszu „A” 

to poważna pozycja poprawiająca 
stan finansów Spółdzielni, ale nie 
jedyna. 

Władze Spółdzielni przystą-
piły zatem do opracowa-
nia programu obniżenia 

kosztów Spółdzielni w pozostałych 
działaniach, a więc postanowiły nim 
objąć również osiedla, Centrum Za-
rządzająco-Usługowe, Zakłady Ce-
lowe i organy samorządowe. Jednym 
słowem szukać oszczędności trzeba 
i należy wszędzie. Zarząd został zo-
bowiązany do opracowania i przed-
łożenia Radzie takiego programu 
obniżenia kosztów funkcjonowania 
Spółdzielni w terminie do końca paź-
dziernika br.

Nie oznacza to oczywiście, że do-
piero po tym terminie rozpoczną się 
działania zmierzające do obniżenia 
kosztów. One są już prowadzone. 
Na przykład w roku ubiegłym za-
trudnienie pracowników w Spół-
dzielni zmniejszyło się o 14 etatów. 
Stworzenie nowego programu po-
winno te zadania usystematyzować, 
zidentyfikować i poddać społecznej 
kontroli w jeszcze większym stopniu 
niż dotąd.

Wzmianka o rozpoczęciu tych 
działań w Spółdzielni znalazła się 
już w kwietniowym wydaniu „Wspól-
nych Spraw”.

mgr inż. JERZY DONIEC
Przewodniczący
Rady Nadzorczej KSM
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Mgr Krystyna 
Piasecka      

Prezes  
Zarz¹du KSM

Biegnijmy 
normalnie

Walne Zgromadzenie zwołuje 
Zarząd przynajmniej 1 raz 
w roku, w terminie do dnia 

30 czerwca – głosi ust.1 §75 statutu 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. I to statutowe postanowienie 
realizujemy tym razem w dniach 13 
(poniedziałek) i 14 (wtorek) czerw-
ca 2016 roku. Stosowne, indywi-
dualne zawiadomienie o zwołaniu 
i miejscu odbywania się Walnego 
Zebrania trafia do każdego członka 
wraz z proponowanym porządkiem 
obrad oraz „Informacją dodatkową”. 
Członkowie mieszkający w zaso-
bach Spółdzielni korespondencję tę 
(roznoszoną przez gospodarzy bu-
dynków) dostają wprost do swoich 
skrzynek pocztowych. Do części 
członków (tych oczekujących, osób 
prawnych i innych, w tym także 
mieszkających poza zasobami KSM) 
wysyłane jest powiadomienie drogą 
pocztową. W tym miejscu gorąco 
proszę w imieniu całego Zarządu, by 
członkowie Spółdzielni skorzystali 
ze swego statutowego prawa i zech-
cieli uczestniczyć w dorocznym Wal-
nym Zgromadzeniu.

Zachęcam także wszystkich do 
ponownego spojrzenia na pierwszą 
stronę Statutu KSM opracowanego 
w formie specjalnego wydawnic-
twa (w Biblioteczce „Wspólnych 
Spraw”), wydanego w lipcu 2011 
roku. Broszurę tę otrzymał każdy 
z członków Spółdzielni, nadto jest 
ona umieszczona na stronie interneto-
wej: ksm.katowice.pl oraz do wglądu 
w siedzibie Zarządu i Dyrekcji Spół-
dzielni. Na tejże, pierwszej stronie, 
jest bowiem data, która symbolicznie 
zbiega się z terminem tegorocznego 
Walnego Zgromadzenia. Zawarta jest 
w sformułowaniu: „tekst jednolity 
w brzmieniu obowiązującym od 14 
czerwca 2011 roku”. Mija zatem 5 
lat od dnia, w którym Sąd Rejono-
wy w Katowicach dokonał wpisu 
do Krajowego Rejestru Sądowego, 
w Rejestrze Przedsiębiorców, tekstu 
nowego statutu naszej Spółdzielni.

Na przestrzeni 59 lat od powsta-
nia KSM i uchwalenia wówczas jej 
pierwszego Statutu, była to kolejna 
zmiana. Nowelizacja dokumentu, 
mającego rangę – że sięgnę po porów-
nanie: naszej „konstytucji” – nastąpiła 
na mocy uchwały Zebrania Przed-
stawicieli Członków obradującego 
18 stycznia 2011 roku, a wiązała się 
z obowiązkiem umieszczenia w Sta-
tucie KSM zmian wprowadzonych 
dla całej polskiej spółdzielczości 
mieszkaniowej drogą zmian usta-
wowych przyjętych przez Sejm RP. 

Jedną z nich była likwidacja Zebrań 
Przedstawicieli na rzecz Walnych 
Zgromadzeń. Inicjatorzy i orędow-
nicy udziału ogółu spółdzielców 
w dorocznych Walnych Zgromadze-
niach wskazywali na poszerzenie 
demokracji wewnątrzspółdzielczej, 
na spodziewany powszechny udział 
spółdzielców w sprawowaniu władzy. 
Oczekiwania te wprawdzie nie do 
końca się ziściły, ale tym wszystkim, 
którzy część swojego czasu prywat-
nego – i poprzednio, i teraz – zechcą 
poświęcić sprawom SWOJEJ Spół-
dzielni – już z góry dziękujemy.

Stworzenie możliwości demokra-
tycznego, indywidualnego uczest-
niczenia w Walnym Zgromadzeniu 
z pełnoprawnym, stanowiącym gło-
sem członkowskim przy podejmowa-
niu konkretnych uchwał, jakkolwiek 
wcale nie przełożyło się na masowe 
korzystanie z tego prawa, to wskaź-
nik uczestnictwa nie odbiega od fre-
kwencji w innych elementach życia 
publicznego. Nie doprowadziło też 
do (jak w medialnej propagandzie – 
w gruncie rzeczy antyspółdzielcze 
– lobby zmian w ustawach awizo-
wało) rewolucyjnego w skali kra-
ju obalenia, najlepiej wszystkich, 
dotychczasowych zarządów i rad 
nadzorczych. Ówcześni – zacietrze-
wieni, polityczni krzykacze znaleź-
li wprawdzie sposób na „sejmową 
maszynkę do głosowania”, ale nie 
przekonali milionów spółdzielców. 
Tę rzeszę, zdroworozsądkowo, prze-
konuje refren z (mającej już prawie 
trzydzieści lat) piosenki Wojciecha 
Młynarskiego: – „róbmy swoje!”. No 
i tak postępują.

Owszem, zdarzają się (jak 
wszędzie) także w spół-
dzielczości mieszkaniowej 

(aczkolwiek śmiem twierdzić, że rza-
dziej niż w innych różnego rodzaju 
podmiotach gospodarczych) pewne 
nieprawidłowości czy niedociągnię-
cia, media je nagłaśniają, eksponują, 
na przykładzie incydentów tworzą 
uogólnienia krzywdzące ogół ruchu 
spółdzielczego. Tymczasem praw-
da i rzeczywistość są zgoła inne. 
Normalne! Na czele z dobrym, pod 

kontrolą społeczną członków (spra-
wowaną przez odpowiednie organy 
samorządowe) – oszczędnym gospo-
darowaniem posiadanym majątkiem 
i środkami. A że spółdzielnie miesz-
kaniowe – zgodnie z obowiązujący-
mi zasadami, w tym o charakterze 
międzynarodowym (prezentowaliśmy 
je szeroko w poprzednim wydaniu 
„Wspólnych Spraw”) – działają na za-
sadzie non profit, przeto są relatywnie 
najtańsze na rynku mieszkaniowym 
w oferowaniu dostępu do wysokiej 
jakości mieszkań i w utrzymywaniu 
jak najwyższego poziomu swoich za-
sobów.

Efekty naszej ubiegłorocznej 
pracy nasi członkowie i miesz-
kańcy znają z autopsji. Współ-

tworzą je, obserwują każdego dnia. 
Ponadto członkowie Spółdzielni 
i inni mieszkańcy zapoznawali się 

na Zebraniach Osiedlowych, przepro-
wadzonych w listopadzie i grudniu 
2015 roku, ze wstępnymi rozlicze-
niami dokonań i wyrażali na ten te-
mat swoje opinie. (Nieuczestniczący 
w Zebraniach również mieli dostęp do 
tej wiedzy za sprawą dostarczonych 
do skrzynek pocztowych wydruko-
wanych na tę okoliczność „wkładek 
sprawozdawczych” – jako dodatku 
do „Wspólnych Spraw”). Teraz pora 
na sięgnięcie do pełniejszych analiz 
i sprawozdań.

Jeszcze przed Walnym Zgroma-
dzeniem Spółdzielnia – w formie 
kolejnego specjalnego dodatku do 
miesięcznika „Wspólne Sprawy” – 
wyda i dostarczy członkom materiały 
informacyjne zawierające: Sprawoz-
danie Rady Nadzorczej za rok 2015, 
uzupełnienie do sprawozdania Za-
rządu za rok 2015 (przekazanego 
członkom w materiałach na Zebrania 
Osiedlowe w listopadzie i grudniu 
2015 r.), opinię niezależnego Biegłe-
go Rewidenta z badania sprawozdania 
finansowego KSM za 2015 rok oraz 
„Kierunki rozwoju działalności go-
spodarczej, społecznej i kulturalnej 
KSM na rok 2016”.

Po lekturze tychże materiałów – 
do której wielce zachęcam – indy-
widualne uczestnictwo w Walnym 
Zgromadzeniu będzie miało bogate, 
merytoryczne przygotowanie. Nadto, 
każdy członek Spółdzielni ma prawo 
i możliwość zapoznania się ze spra-
wozdaniami organów Spółdzielni 
i projektami uchwał podlegającymi 
rozpatrzeniu na Walnym Zgroma-
dzeniu w biurze Spółdzielni, bowiem 

będą one wyłożone do wglądu człon-
ków w terminie od 30.05.2016 r. do 
14.06.2016 r. w godzinach od 1000 
do 1400 – w siedzibie Spółdzielni, 
w Katowicach przy ul. Klonowej 
35c, w pokoju 27 (I piętro).

Poznanie sprawozdawczej doku-
mentacji, wgłębienie się w nią, daje 
możliwość szerszego spojrzenia na 
działania Spółdzielni i ich uwarun-
kowania, niż tylko to (wszak bar-
dzo cenne) codzienne oglądanie 
i doświadczanie tego, jak nam się 
mieszka w zasobach KSM. Spółdziel-
nię jak wiadomo tworzy 17 osiedli, 
samodzielnych ekonomicznie, z du-
żymi prerogatywami decyzyjnymi dla 
każdej z Rad Osiedli. Mimo bycia, 
jako cała Spółdzielnia, wielką wspól-
notą, zespoloną jednakowo blisko 
60-letnimi dokonaniami, sprawami 
dnia dzisiejszego i przyszłościowym 
rozwojem, właśnie owo zróżnicowa-

nie osiedlowe jest nie tylko wizual-
nie pięknym, ale też gospodarczo 
słusznym wyróżnikiem KSM, i to na 
szeroką skalę. Jednak warunki, po-
trzeby i możliwości każdego z osiedli 
posiadają swoją specyfikę. A zróż-
nicowanie to znajduje swój wyraz 
także w kosztach zamieszkiwania, 
co – gdy przychodzi do rocznego 
bilansowania – posiada ogromne 
znaczenia. Zechciejcie przeto Pań-
stwo także i o tym właśnie pamiętać 
w trakcie podejmowania uchwał na 
Walnym Zgromadzeniu.

Życzmy sobie wspólnie owoc-
nych obrad. Zarówno w czę-
ści sprawozdawczej, jak i w 

uchwalającej kierunki działań na 
przyszłość. To, że KSM jest w gronie 
liderów spółdzielczości, nie może być 
powodem do samozadowolenia, ani 
gwarancją utrzymania swego wyso-
kiego poziomu. Niechaj przestrogą 
dla nas będzie przypomnienie zdań 
paru (bo chyba wszyscy czytali) z... 
powieści Lewisa Carolla „Po drugiej 
stronie lustra”. Czerwona Królowa 
szachów, biegnąc bez przerwy wraz 
ze zmieniającym się otoczeniem, 
mówi do Alicji: – Tutaj (...), aby 
utrzymać się w tym samym miejscu, 
trzeba biec ile sił! Tak właśnie! To 
nie bajka, jak niektórzy sądzą, ale 
głęboka, filozoficzna i życiowa myśl. 
Biegnijmy przeto! Ale nadal – nor-
malnie. Wystarczy.

Do zobaczenie na Walnym Zgro-
madzenia Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.
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Gorący   
Temat

Mgr Zbigniew Olejniczak

Wiceprezes 

Zarz¹du KSM

„Mantra” gazowego 
bezpieczeństwa

(Dokończenie na str. 8)

Zasady bezpiecznego używania 
gazu i użytkowania urządzeń 
(odbiorników) gazowych 

tyle razy już były omawiane na ła-
mach „Wspólnych Spraw”, ale i we 
wszelkich mediach, że konieczność 
ich przywołania po raz kolejny rze-
czywiście przypomina... „mantrę”, 
choć oczywiście nie w jej religijnym 
znaczeniu. Taką potrzebę ponownego 
pisania o gazie dyktuje życie, a raczej 
przykłady z życia, ponieważ tylko 
w okresie od 9 kwietnia do 8 maja 
br. zdarzyły się kolejne przypadki 
nieprawidłowego użytkowania od-
biorników gazowych, przypłacone 
spowodowaniem niebezpieczeństwa 
utraty zdrowia, życia i strat mate-
rialnych.

Stałą i główną przyczyną jest na-
ruszanie zasad, które są powszechnie 

Pogotowie Techniczne KSM 
stwierdziło, że badania szczelnoś- 
ci instalacji gazowej i wydajności 
wentylacji w lokalu mieszkalnym 
owszem były robione w obowiązu-
jących terminach, ale jak się oka-
zuje użytkownicy lokalu nawet nie 
pamiętali kiedy ostatni raz zlecili 
przegląd i serwis (w tym czyszczenie 
i udrażnianie) podgrzewacza wody 
i przewodu odprowadzającego spa-
liny. Mistrz kominiarski dokonujący 
dodatkowego przeglądu stwierdził, 
że w zasadzie według  zewnętrznych 
znamion wszystko jest w normie, 
poza słabym napływem powietrza 
i osłabionym ciągiem spalinowym. 
Powód: brak konserwacji i wykony-
wania obowiązkowego, dwukrotne-

go w roku, czyszczenia przewodów 
spalinowych, nie mówiąc już o braku 
konserwacji i serwisowania podgrze-
wacza. Ponadto zbyt hermetyczne 
uszczelnienie okien i drzwi utrudnia 
napływ do mieszkania powietrza, 

kownicy lokalu ryzykowali swoje 
zdrowie i życie.

Przykład drugi, z osiedla im. ks. 
P. Ściegiennego. Z objawami typo-
wymi dla zatrucia czadem małżonek 
odwozi żonę do szpitala, w którym 
jego podejrzenia się potwierdzają. 
Kobieta zostaje na obserwacji pod 
opieką lekarzy. Użytkownik, już po 
odwiezieniu i pozostawieniu żony 
w szpitalu, powiadamia Serwis Tech-
niczny KSM o zdarzeniu. Serwisanci 
wspólnie z pracownikiem technicz-

nym Administracji Osiedla dokonują 
przeglądu mieszkania w celu  doko-
nania odpowiednich pomiarów i usta-
lenia przyczyn zdarzenia. Okazuje 
się, że użytkownik nawet nie pamięta 
kiedy ostatni raz czyścił przewody 

Wieloletni brak czyszczenia nawiew-
ników, wieloletni brak czyszczenia 
przewodów spalinowych!

Komentarz: tragedia wisiała na 
włosku, na własne życzenie użyt-
kownicy lokalu ryzykowali swoje 
zdrowie i życie.

Przykład trzeci (nagminnie się 
powtarzający) dotyczy tym razem 
nie tylko użytkowania odbiorników 
urządzeń gazowych. Osiedle im. 
J. Kukuczki. Garnek na kuchence 
pozostawiony bez dozoru, bo właś- 

cicielka... „zapomniała” o gotującej 
się potrawie i wyszła z mieszka-
nia. W efekcie zadymienie, panika 
i uzasadniona akcja sąsiadów, którzy 
wezwali straż pożarną i Pogotowie 
Techniczne KSM. Skończyło się na 
szczęście na strachu i stresie, ale mo-
gło zakończyć się tragicznie i to nie 
tylko dla sprawczyni zamieszania.

Komentarz: tragedia wisiała na 
włosku, na własne życzenie użyt-
kownicy lokalu ryzykowali nie tyl-
ko swoje zdrowie, życie i majątek.

Odpowiedzcie zatem sobie Pań-
stwo sami na pytania: czy można 
było uniknąć takich sytuacji? Jak 
mało trzeba było, aby takie sytuacje 
nie powstawały? Jak niewiele trzeba, 
aby nie tworzyć zagrożeń dla siebie 
i sąsiadów? Jak wielkie zagrożenia 

znane, a jednak lekceważone i zapo-
minane, co w sposób bezlitosny mści 
się na nieroztropnych użytkownikach 
gazu i urządzeń gazowych, którym 
brakło wyobraźni skutków takiego 
obchodzenia się z gazem. Może 
przykłady faktycznie zaistniałych 
przypadków pomogą Państwu zdać 
sobie sprawę do czego prowadzą za-
niedbania i w efekcie jakich tragedii 
mogą  stać się przyczyną. 

Przykład pierwszy, z osiedla Cen-
trum-I. Starsza osoba zasłabła w ła-
zience swojego mieszkania. Zawroty 
głowy, wymioty, przyspieszony puls 
itd. Szczęśliwie obecna w mieszka-
niu córka – zaniepokojona brakiem 
odgłosów zajrzała do łazienki – i na-
tychmiast wezwała zespół ratownic-
twa medycznego, który stwierdza 
znacznie podwyższone stężenie tlen-
ku węgla (czadu). Poszkodowana 
matka ląduje w szpitalu z rozpozna-
niem podtrucia. Ale i córka, poddana 
bardzo krótko działaniu czadu, mu-
siała również być poddana badaniom 
i obserwacji. Przybyła na miejsce 
zdarzenia Straż Pożarna stwierdza, że 
przyczyną powstania czadu był nie-
sprawny gazowy podgrzewacz wody.

koniecznego do prawidłowego spa-
lania gazu.

Komu brakuje wyobraźni skutków 
braku czyszczenia przewodów spa-
linowych i wentylacyjnych – proszę 
niech spojrzy na załączone zdjęcia. 
Przewód spalinowy aluminiowy typu 
„spiro”, zamiast stalowego ze stali 
kwasoodpornej sam w sobie też jest 
niezgodny z przepisami.

Komentarz: tragedia wisiała na 
włosku, na własne życzenie użyt-

spalinowe oraz kiedy serwisował 
kuchenkę i podgrzewacz gazowy. 
Do tego nawet nie pamięta kiedy 
czyścił nawiewniki podokienne. Po-
nadto ma częściowo zaklejone kratki 
wentylacyjne i niezgodnie z prze-
pisami zamontowany pochłaniacz 
nad kuchenką, który też nigdy nie 
był czyszczony i  udrażniany, zatem 
zamyka kratkę wentylacyjną prze-
znaczoną dla przewietrzania całego 
mieszkania, a nie tylko dla kuchni 
i pochłaniacza zapachów w kuchni. 

spowodowane są nieprawidłowym 
użytkowaniem gazu.

Gaz ziemny to nowoczesne i bez-
pieczne źródło energii. Gaz w sta-
nie naturalnym jest bezwonny. Aby 
można było wyczuć wypływ gazu 
ziemnego z sieci lub instalacji ga-
zowej, dodawane są odpowiednie 
środki nadające mu charakterystycz-
ny zapach. Dzięki temu nawet przy 
małym stężeniu gaz jest wyczuwal-
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Problemy 
osiedlowych  spo Łecz no œci

GISZOWIEC:
NADZWYCZAJNE 

POSIEDZENIE
W WAżNYCH KWESTIACH

18 kwietnia br. odbyło się w Gi-
szowcu nadzwyczajne posiedzenie 
Rady Osiedla z udziałem wielu za-
proszonych gości, a byli wśród nich: 
wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Jerzy Forajter oraz reprezentanci V 
Komisariatu Policji, Straży Miejskiej, 
Straży Pożarnej i Jednostki Pomoc-
niczej nr 17. Prowadzący spotkanie 
przewodniczący RO Szczepan Durło 
w swoim wprowadzeniu wskazał, że 
istnieje konieczność wspólnego omó-
wienia wielu zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem zamieszkiwania 
oraz porządku publicznego w Ka-
towicach, w szczególności zaś na 
terenie osiedla.

Z długotrwałego zebrania wskazać 
trzeba np. na wypowiedzi przedstawi-
cieli policji, którzy stwierdzając, że 
chociaż w Giszowcu, postrzeganym 
jako dzielnica bezpieczna, stale spada 
ilość przestępstw, to notowane są spo-
re kradzieże pojazdów. Straż Miejska 
poinformowała, że w I kwartale tego 
roku przeprowadziła w rejonie osiedla 
pół tysiąca interwencji. Dotyczyły 
one m.in. kontroli palenisk domo-
wych pod kątem spalania odpadów 
i tworzyw sztucznych, nieprawidło-
wego parkowania aut, odszukiwania 
właścicieli porzuconych pojazdów, 
likwidacji nielegalnych wysypisk, 
dewastacji placów zabaw, proble-
mów związanych z wyprowadzaniem 
psów. Przedstawiciele Straży Pożar-
nej poinformowali o programach „Nie 
dla czadu”, „Stop pożarom traw”, 
„Bezpieczna przystań” (dla seniorów) 
oraz „Bezpieczny Maluch” i „Mała 
Strażnica”. Reprezentant Jednostki 
Pomocniczej podniósł kwestię mo-
nitoringu na osiedlu i sprawę niele-
galnego wysypiska przy ul. Kolistej.

Z wielu zagadnień poruszanych 
przez członków Rady Osiedla wska-
zać trzeba na wniosek o ustawienie 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic Pszczyńskiej i Górniczego 
Stanu, który jest spowodowany nie-
dawnym wypadkiem w tym miejscu. 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
stwierdził, że zbiega się to z jego 
interpelacją w tej kwestii. Ponadto 
wskazywano na spalanie nieczystości 
w domkach sąsiadujących z osiedlem, 
czego zdają się dowodzić duszące 
dymy, pomocy służb w przeprowa-
dzeniu komisyjnych otwarć miesz-
kań, w których na skutek oporu ich 
użytkowników nie sposób przepro-
wadzić koniecznych kontroli szczel-
ności urządzeń gazowych. Za bardzo 
nabrzmiały problem uznano zły stan 
techniczny wielu lamp oświetlenio-
wych w rejonie osiedla, niebędących 

w gestii naszej Spółdzielni, jako że 
stanowią one ewidentne zagrożenie 
dla przechodzących osób.   

CENTRUM-I:
NIE CHCĄ  

WYMIANY OKIEN?

Na niedawnym posiedzeniu 
Rady Osiedla Centrum-I, kierow-
nik administracji Marek Szarejko 
przedstawił wyniki przeprowadzonej 
przez pracowników administracji 
inwentaryzacji wymiany stolarki 
okiennej. Wynika z niej, że na 1001 
lokali mieszkalnych znajdujących się 
w osiedlu okna nie zostały wymie-
nione tylko w 29 (z czego 16 takich 
mieszkań znajduje się w wysokim 
budynku przy ul. Katowickiej 65). 
Natomiast z 27 lokali użytkowych 
jeszcze 4 nie zostały objęte wymianą. 

Przypomniano przy okazji, że na 
mocy „Regulaminu używania lokali, 
obowiązków spółdzielni i użytkow-
ników oraz rozliczeń spółdzielni 
z użytkownikami zwalniającymi 
lokale” – vide §12 – „Spółdzielnia 
refunduje 75% poniesionych i udo-
kumentowanych kosztów wymiany 
stolarki okiennej, jednak nie więcej 
niż 75% kosztów wymiany okna stan-
dardowego, określonych przez Spół-
dzielnię i obowiązujących w okresie, 
na który Spółdzielnia wyznaczyła 
wymianę”. Jednak „użytkownik 
lokalu winien wpłacić na rachunek 
Spółdzielni 25% kosztów wymiany 
stolarki okiennej nie później niż na 
30 dni przed uzgodnionym termi-
nem wymiany”. Ponadto „obowiązek 
refundacji 75% kosztów wymiany 
stolarki okiennej, o których mowa 
w ust. 7 wygasa z dniem, w którym 
uprawniony przestanie wnosić opłaty 
na fundusz remontowy Spółdzielni 
na zasadach obowiązujących człon-
ków Spółdzielni”.

I chyba w niedotrzymywaniu tych 
regulaminowych zasad przez miesz-
kańców tkwi przyczyna niezakoń-
czenia jeszcze w osiedlu Centrum-I 
w 100% wymiany okien.

OS. IM. P. ŚCIEGIENNEGO:
SKRóT PRZEZ TRAWNIK

CZY CHODNIK?
Na kwietniowym posiedzeniu Rada 

Osiedla sporo czasu poświęciła dyle-
matom: czy przywrócić wydeptany 
skrót przez trawnik przy wieżowcu 
przy ul. Józefowskiej, czy niczego 
nie robić sankcjonując istniejący 
stan, czy też zbudować tam chodnik. 
Zapoznano się z racjami okolicz-
nych mieszkańców, które (zarówno 
prezentowane podczas zebrania jak 
i we wcześniejszych pismach) nie 
są jednolite. Które „za” wybrać? Za 
chodnikiem czy za trawnikiem. Traw-
nikiem wydeptanym czy pięknie urzą-
dzonym. Ci mieszkańcy, pod których 
oknami jest trawnik (i wydeptany 
skrót przezeń) chcą pięknej zieleni 
i kwiatowego klombu. Ci, którzy 
korzystali ze skrótu chcą jego usank-
cjonowania w postaci prawdziwego 
chodnika. Zaiste – Salomonowego 
werdyktu tutaj potrzeba.

Póki co, gdy przedstawiono wstęp-
ne wartości kosztorysowe sięgają-
ce 14 tys. zł, potrzeby projektowe 
i formalną procedurę akceptacyjną 
w Urzędzie Miasta – zamysł budo-
wy chodnika został odłożony. Prze-
wodniczący RO Tadeusz Nowak 
w konkluzji debaty stwierdził, że sy-
tuacja finansowa osiedla nie pozwala 
na wykonanie takich robót w tym 
roku. Nadto nie można obiecać, że 
w przyszłości wniosek będzie reali-
zowany, gdyż pierwszeństwo mają 
prace związane z bezpieczeństwem 
zamieszkiwania oraz realizowany 
w osiedlu plan modernizacji klatek 
schodowych. Natomiast w kwestii 
wniosku, by „nic nie robić” niejako 
w ten sposób legalizując ongiś wy-
deptany skrót przez trawnik, powie-
dział, że tak właśnie będzie dopóty, 
dopóki nie wpłyną od mieszkańców 

wnioski domagające się renowa-
cji zieleni.

GRANICZNA:
żEBY BYŁO BEZPIECZNIEJ

Na zebranie Rady Osiedla zapro-
szony został policjant dzielnicowy 
Jacek Jaros. Członkowie RO oraz 
kierownik administracji przekazali 
mu sporo spraw nurtujących miesz-
kańców osiedla. Wnioskowano 
o zwiększenie liczby patroli pre-
wencyjnych na osiedlu Graniczna 
i przylegającym doń osiedlu Pa-
derewskiego, gdyż zauważono, że 
młodzież gimnazjalna gromadzi się 
w kilku miejscach, pije alkohol, pali 
papierosy. Mieszkańcy budynku przy 
Granicznej 63-63c są zaniepokojeni 
barem „Sztauwajery” rozpoczyna-
jącym znów działalność. Może po-
wtórzyć się sytuacja z lat ubiegłych, 
kiedy to dźwięki wielkiej dyskote-
ki rozbrzmiewały do rana. Z kolei 
w imieniu mieszkańców domów przy 
ul. Krasińskiego i Floriana zwracano 
uwagę na stojące po sąsiedzku przy 
ul. Pułaskiego stare baraki. Są one 
siedliskiem bezdomnych, przyciągają 
z różnych stron młodzież. Dochodzi 
do podpaleń.  

SUPERJEDNOSTKA:
SUPER(?)PARKING

Przed Superjednostką, na działce 
po wyburzonym Pałacu Ślubów i wy-
karczowanym „miniparku”, Miejski 
Zarząd Ulic i Mostów urządził wła-
śnie parking. W tym miejscu (takie 
były zapowiedzi gospodarzy miasta) 
miał powstać super (przy Superjed-
nostce wszystko staje się „super”) 
wysokościowiec. Ale... nie znalazł 
się kupiec.

Zamiast wieżowca będzie 100 
miejsc parkingowych (bezpłatnych?). 
Nie wzbudza to zachwytu mieszkań-
ców Superjednostki. Utracili piękny 
teren zielony, przez kilka lat przeży-
wali gehennę budowy nowej drogi 
Śródmiejskiej, a teraz zostają uracze-
ni dodatkową ilością spalin samocho-
dowych. Czy mają się pocieszać tym, 
że niedoszły wysokościowiec nie 
zasłania im widoku na drugą stronę 
pryncypialnej arterii miejskiej?

MURCKI:
TRZęSIE, ALE

NIE TAK BARDZO...
Jednym z tematów omawianych 

w kwietniu przez Radę Osiedla Murc-
ki była kwestia wstrząsów spowo-
dowanych eksploatacją górniczą. 
Są one co pewien czas odczuwane 
w osiedlu (chociaż nie na taką skalę 
jak w osiedlu Giszowiec). Kopalnia 
Węgla Kamiennego „Murcki-Sta-
szic” – na mocy ustaleń z Katowicką 
Spółdzielnią Mieszkaniową dokona-
nych w 2014 roku – prowadzi stale 
pomiary przy pomocy tzw. reperów 
ściennych i dokonuje stosownych 
analiz w tej mierze. Kopalnia przeka-
zała ostatnio do wiadomości admini-
stracji osiedla wykaz rozmieszczenia 
reperów w budynkach przy ul. Boh-
danowicza, Budryka, Strzeleckiego, 
Czeczotta, Tokarskiego i Mruczka. 
Na wnioski z analiz obserwacji geo-
dezyjnych przyjdzie nieco poczekać. 

Powstaje super(?)parking przy Superjednostce
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„Mantra” gazowego 
bezpieczeństwa

ny, co pozwala ostrzec użytkowni-
ka o nieszczelności instalacji. Jak 
sprawdzić szczelność instalacji? Na 
podejrzane miejsce nałóż pędzelkiem 
roztwór wody i środka pieniącego 
(np. szamponu). Pojawienie się bąbli 
oznacza nieszczelność. Zagrożenia 
wynikające z użytkowania gazu mogą 
wystąpić w przypadku jego wycieku 
z nieszczelnych instalacji do pomiesz-
czenia, albo w przypadku wydostawa-
nia się trujących produktów spalania 
gazu w tym głownie zawierających 
tlenek węgla do pomieszczeń. Aby 
zapobiec tym zagrożeniom należy 
przestrzegać kilku podstawowych 
zasad które trzeba sobie przypomi-
nać, powtarzać jak „mantrę” a przede 
wszystkim stosować wszystkie zasa-
dy jakie są tu wymienione:

1) Pomieszczenie, w którym użyt-
kowane jest urządzenie gazowe musi 
posiadać możliwie jak największy do-
pływ powietrza z zewnątrz. Dopływ 
powietrza może zapewnić częste wie-
trzenie pomieszczeń poprzez uchyle-
nie okien, instalowanie specjalnych 
nawiewników w konstrukcji stolarki 
okiennej lub w ścianie zewnętrznej. 
Umożliwia to dopływ niezbędnego 
powietrza do spalania gazu i poprawia 
warunki odprowadzania spalin.

2) Urządzenia gazowe może za-
instalować tylko osoba posiadająca 
specjalistyczną wiedzę i niezbędne 
uprawnienia, montując je zgodnie 
z instrukcją producenta otrzymaną 
przy zakupie wraz z kartą gwarancyj-
ną. Piecyki łazienkowe, czyli gazowe 
ogrzewacze wody przepływowej oraz 
kotły c.o. muszą być wyposażone 
w tzw. czujnik ciągu kominowego, 
a domowe kuchnie gazowe muszą 
mieć zabezpieczenie palników przed 
niekontrolowanym  wypływem gazu 
wskutek zalania palnika. Nie kupuj 
urządzeń bez tych zabezpieczeń.

3) Zabronione jest dokonywanie 
samowolnie i we własnym zakresie 
przeróbek, napraw instalacji i urzą-
dzeń gazowych oraz podłączeń do-
datkowych odbiorników gazu bez 
uzgodnienia z dystrybutorem gazu. 
Użytkownikom urządzeń gazowych 
nie wolno pobierać gazu z pominię-
ciem gazomierza. Naprawiać instala-
cję i urządzenia gazowe mogą tylko 
osoby posiadające stosowne upraw-
nienia.

4) Nie wolno malować gazomierzy 
oraz zatykać otwory wentylacyjne 
i nawiewne w pomieszczeniach, 
w których zamontowane są odbior-
niki gazu.

5) Użytkownicy zobowiązani są 
do utrzymywania instalacji gazowej 
w dobrym stanie technicznym. Przy-
kładowo: pojawienie się sadzy lub 
żółty płomień na palniku to oznaki 
wadliwego spalania gazu. Nie należy 
dopuszczać do uszkodzeń mechanicz-
nych i korozji.

6) Przynajmniej raz w roku in-
stalacja gazowa powinna być pod-
dana przeglądowi technicznemu, 
a urządzenia gazowe powinny być 
serwisowane przez uprawnionych 
fachowców. Każdą zauważoną nie-
prawidłowość w pracy urządzenia ga-
zowego należy zgłaszać do serwisu.

7) Instalacje gazowe zasilane ga-
zem płynnym mogą być wykonywane 
tylko w budynkach  niskich. Kate-
gorycznie zabrania się stosowania 
w jednym budynku gazu płynnego 
i gazu z sieci gazowej.

8) Stan sprawności wentylacji 
pomieszczeń i odprowadzania spa-
lin z urządzeń gazowych powinien 
być sprawdzony przez uprawnio-
nych kominiarzy przynajmniej raz 
w roku wraz z wykonaniem czysz-
czenia przewodów.

9) Odbiorniki gazu powinno się 
eksploatować zgodnie z instrukcją 
producenta (np. nie wolno używać 
kuchenek gazowych do ogrzewa-
nia pomieszczeń).

10) Włączone odbiorniki gazu 
powinny być na bieżąco kontrolo-
wane, chyba, że ich konstrukcja jest 
przystosowana do pracy bez dozoru.

11) Gotowane ciecze na kuchen-
kach gazowych również należy 
kontrolować w celu uniknięcia wy-
kipień, zgaszenia płomienia i nie-

kontrolowanego wypływu 
gazu. Po zakończeniu pracy 
należy dokładnie zakręcić 
kurek gazowy.

12) Nie wolno dopusz-
czać małych dzieci do 
użytkowania urządzeń ga-
zowych.

13) Toksyczne spaliny 
muszą być odprowadzone 
z pomieszczenia sprawnie 
działającym systemem 

wentylacji grawitacyjnej, a od pod-
grzewaczy i piecyków gazowych 
przewodami spalinowymi na ze-
wnątrz budynku.

14) Nie wolno przysłaniać kratek 
wentylacyjnych (nawiewnych na 
przykład w drzwiach łazienkowych 
i wywiewnych pod sufitem), a prze-
wody do odprowadzania spalin muszą 
być szczelne.

15) Trującym produktem nie-
pełnego spalania gazu jest głównie 
tlenek węgla. Aby spalanie gazu 
przebiegało prawidłowo, na każdy 
1 metr sześcienny gazu powinno 
przypadać 10 metrów sześciennych 
powietrza (6 m3 z zamkniętą komo-
rą spalania).

Tlenek węgla zwany jest czadem. 
Czad jest śmiertelnie trujący. Nie 
bez powodów nazywany jest ci-
chym zabójcą.

Czad nie ma zapachu, nie ma 
smaku, nie powoduje łzawienia 
lub uczucia drapania. Wchłania się 
przez układ oddechowy. Tlenek 
węgla, wiąże się z hemoglobiną 
krwinek i hamuje oddychanie tkan-
kowe, stwarza poważne zagrożenie 
dla zdrowia, a nawet życia ludzi 
w przypadku wdychania. Na skutek 
zatrucia czadem w pierwszej kolej-
ności uszkodzeniu ulegają narządy 
najbardziej wrażliwe na niedotle-
nienie czyli układ krążenia i ośrod-
kowy układ nerwowy. Pierwszymi 
objawami zatrucia tlenkiem węgla 
pochodzącego ze spalania gazu mogą 
być: ból głowy, zawroty, mdłości, 
wymioty, osłabienie, przyspieszony 
puls, omdlenie. Pierwsze działania to 
intensywne wietrzenie, dostarczenie 
świeżego powietrza poszkodowane-
mu, wyłączenie gazu np. na zaworze 
przy gazomierzu, wezwanie pomo-
cy medycznej.

16) Podczas silnych wiatrów, dużej 
wilgotności powietrza i przy niskich 
temperaturach zewnętrznych zdarzają 
się okresowe zakłócenia w spraw-
nym działaniu wentylacji naturalnej 
i odprowadzaniu spalin. W tych przy-
padkach należy jak najmniej używać 
urządzeń gazowych.

17) Prewencyjnie uzasadnionym 
jest instalowanie czujników tlenku 
węgla w pomieszczeniu gdzie użyt-
kowany jest gaz, które włączają się, 
gdy stężenie trującej substancji w po-
wietrzu jeszcze nie jest groźne.

18./ Jeśli poczujesz gaz w po-
wietrzu, to: Nie zapalaj ognia! Nie 
używaj otwartego ognia ani narzędzi 
i przedmiotów mogących iskrzyć! 
Nie włączaj ani nie wyłączaj światła 
i innych urządzeń elektrycznych!

Otwórz okna! Spowoduj przeciąg, 
otwierając szeroko okna i drzwi. 
Przewietrz pomieszczenie i usuń gaz. 
Wyjdź z domu i powiadom sąsiadów!

Przed opuszczeniem mieszkania 
poinformuj innych mieszkańców 
o ulatniającym się gazie i nakłoń 
ich do opuszczenia budynku.

Zamknij dopływ gazu! Zakręć 
dopływ gazu do budynku zaworem 
odcinającym, który znajduje się 
w szafce gazowej na zewnętrznej 
ścianie budynku.

Wezwij pomoc! Zadzwoń po po-
gotowie gazowe na bezpłatny telefon: 
992 lub po Pogotowie Techniczne 
KSM telefon 32 25 82 075 lub 32 
25 81 626.

Pamiętaj: od Twojego zacho-
wania, od postępowania zawsze 
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, 
zależy w pierwszej kolejności Twoje 
zdrowie i życie, a potem wszyst-
kich tych, którzy mogą znaleźć się 
w zasięgu tragicznych skutków ne-
gatywnego działania gazu.

Gaz truje i wybucha, a jego wy-
buch ma ogromną siłę rażenia. Potrafi 
zniszczyć nawet duże budynki. Mamy 
w Katowicach świadomość wielkiej 
tragedii, jaka w październiku 2014 
roku  wydarzyła się w domu u zbie-
gu ul. Chopina i Sokolskiej. Życia 
zabitym nic nie zwróci. A budynek 
przestał istnieć.

Gaz jest potrzebny w mieszkaniu. 
Jego właściwe używanie ułatwia nam 
życie. Ale wtedy, i tylko wtedy, gdy 
jego użytkowanie jest w pełni za-
bezpieczone. Nie w 99 procentach. 
Jedynie w 100%.  

ZBIGNIEW OLEJNICZAK
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Leśny piknik rodzinny
Energia elektryczna z cytryny, 

słońca, wiatru, wody czy jednak 
z głębi ziemi? Jak nas widzi słoń-
ce? Wymiana elektrośmieci na sa-
dzonki, warsztaty sadzenia roślin 
i pokazy sprzętu pomagającego 
utrzymać Katowice w czystości – 
to zapowiedzi dotyczące Leśnego 
Pikniku Rodzinnego – Ekood-
powiedzialnie. Odbędzie się on 
22 maja (początek o godz. 11:00) 
w Katowickim Parku Leśnym, 
obok lotniska Muchowiec. 

Piknik rodzinny będzie im-
prezą dla wszystkich. Leśnicy, 
pracownicy Zieleni Miejskiej, 
Wydziału Kształtowania Środo-
wiska, Miejskiego Przedsiębior-
stwa Gospodarki Komunalnej, 
Katowickiej Infrastruktury Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjnej, katowic-
kiej Straży Miejskiej, Katowickich 
Wodociągów, Przedsiębiorstwa 
Komunikacji Miejskiej w Kato-
wicach, KZK GOP, artyści, na-
ukowcy, nauczyciele, uczniowie 
oraz społecznicy udowodnią, że 
ekologia jest nie tylko pożyteczna, 
ale również niezwykle fascynują-
ca, a troska o przyrodę może być 
świetną zabawą.

Najmłodszym (ale nie tylko 
im) spodobają się eksperymenty 
i pokazy naukowe. Podczas pik-
niku dowiemy się na przykład 
jak zrobić baterię z cytryny, zo-
baczymy jak nas widzi Słońce, 
poznamy najbardziej ekscytujące 
zastosowania prostych praw na-
tury, nauczymy się rozróżniać 
tropy zwierząt i sadzić rośli-
ny. Zobaczymy turbiny wodne 
i wiatrowe oraz urządzenia 
dbające o porządek w mieście, 
a nawet sprawdzimy jak za po-
mocą robota sprawdzić wnętrze 
rurociągu. Przyjrzymy się też 
z bliska oczyszczalni ścieków 
i dostrzegalni przeciwpożarowej. 
Co 20 minut z przystanku przy 
ulicy Mickiewicza w Katowicach 
odjeżdżać na Muchowiec będzie 
specjalny autobus S1, przygo-
towany z myślą o uczestnikach 
pikniku. Do autobusu tego będzie 
można wsiąść także na dworcu 
oraz przy ulicach Jagiellońskiej 
i Francuskiej.

iii Jarmark Francuski
W dniach od 24 do 29 maja br. 

już po raz trzeci na katowicki 
Rynek zawita iii Jarmark Fran-

cuski. Będzie to ponowna okazja 
do odbycia niezwykłej podróży 
i poznania tradycji, obyczajów 
a przede wszystkim kuchni i rze-
miosła różnych regionów Francji.  
Będzie okazja posmakowania 
wyjątkowych specjałów kuchni 
francuskiej, pysznego tartiflet-
te, świeżo pieczonych chlebów, 
bagietek czy croissantów. Na 
stoiskach serwowane będą praw-
dziwe rarytasy – pasztety z ka-
czych i gęsich wątróbek, szynki 
i wędliny a przede wszystkim 
sery – smaczne i okazałe, duży 
ich wybór sprawi , ze będzie to 
prawdziwa uczta kulinarna. Nie 
braknie również słodkości – cze-
kolady, prowansalskiego nugatu, 
żelek oraz bretońskich naleśników 
i ciasteczek. Nabyć będzie można 
oryginalne przyprawy, pocho-
dzące z byłych kolonii francu-
skich, egzotyczne dodatki do mięs 
i potraw. Wielką atrakcją będzie 
możliwość degustacji i zakupu 
różnorodnych win.

Poza strefą gastronomiczną 
będzie można nabyć kolorowe 
kaszmirowe szale, pashminy czy 
modną biżuterię, a także perfumy, 
prowansalską lawendę i mydła 

Wszystko z wolnym wstępem oraz w zasięgu spaceru lub z możliwością  
bezpłatnego dojazdu

W KATOWICACH DZIEJE SIę!
z Marsylii. Znajdą się również 
wielobarwne i wysokiej jakości 
obrusy z francuskiego adamasz-
ku. Rzec można: spacerując po 
Rynku udamy się w wielką po-
dróż do Francji.

Xi FestiwaL  
śLąskie smaki

W sobotę 4 czerwca katowicki 
Rynek będzie najsmaczniejszym 
miejscem w regionie. Odbywać 
się tu będzie Xi Festiwal śląskie 
smaki. Jak co roku kucharze będą 
rywalizować o zaszczytny tytuł 
Eksperta „Śląskich Smaków” 
i nagrodę Złotego Durszlaka. 
W rywalizacji będą brali udział 
gotujący amatorzy, uczniowie 
szkół gastronomicznych i profe-
sjonalni kucharze z całej Polski. 
Każdy z nich (wymóg regulami-
nowy konkursu) musi przygoto-
wać i serwować potrawy mające 
związek z tradycjami kulinar-
nymi województwa śląskiego. 
A w menu muszą być przystawki 
lub desery, zupy i dania główne. 
Warto przyjść, popatrzeć i „po-
kustować”.

W maju i w czerwcu katowickie Miejskie 
Domy Kultury organizują niezmier-
nie wiele interesujących imprez, na 

które za pośrednictwem „Wspólnych Spraw” 
zapraszają mieszkańców zasobów naszej Spół-
dzielni. Ponieważ praktycznie każdego dnia coś 
ciekawego się dzieje – na ogół z zasadą wolnego 
wstępu – nie sposób o wszystkim informować 
na naszych szczupłych łamach. Pełne programy 
są umieszczane na stronach internetowych po-
szczególnych placówek. Zatem poniżej (i tylko 
sygnalnie) to, co najważniejsze, często wręcz 
szczególnie adresowane do naszych mieszkańców, 
a co proponują MDK: „Bogucice” (ul. Markiefki 
44a), „Zawodzie” (ul. Marcinkowskiego 13a), 
„Koszutka” (ul. Grażyńskiego 47), „Dąb” (ul. 
Krzyżowa 1).

 MIŁOŚNICY HISTORII BOGUCIC 

We wtorek 19 maja o godz. 1800 odbędzie się 
spotkanie Miłośników Historii Bogucic, a jego 
miejscem teren byłej Kopalni Węgla Kamien-
nego „Katowice”, obecnie Muzeum Śląskiego. 
Tematem będzie historia tej bogucickiej kopalni. 
Przewodnikami po kopalni będą członkowie 
pokopalnianego koła Stowarzyszenia Inżynierów 

MiejSKie DoMy KultuRy
i iNNe iNStytucje ZaPRaSZają

Techników Górnictwa „Katowice - Ferdynand”. 
Zbiórka wszystkich chętnych przy wieży szybu 
„Warszawa”.

JUBILEUSZ „ZAWODZIANEK”
MDK „Zawodzie” zaprasza na Koncert Jubi-

leuszowy Śląskiego Ludowego Zespołu Śpiewa-
czego „Zawodzianki”. Odbędzie się on w piątek 
20 maja, o godz. 1700, w sali widowiskowej. 
Uczczona będzie 5-letnia działalność artystycz-
na Zespołu.

MUZYCZNY BUKIET
NA DZIEń MATKI

Z okazji Święta  Mamy MDK „Dąb” zaprasza 
na muzyczny bukiet w wykonaniu  studentów 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Dla Mam 
w sobotę 21. 05., o godz. 1700 wystąpią wyko-
nawcy z różnych stron świata – Mongolii, Chin 
i krajów europejskich. W programie: utwory 
klasyczne  na fortepian, skrzypce i gitarę oraz 
wokalne. 

KOSZUTKOWE RYTMY
W Katowicach powstała inicjatywa lokalna 

mieszkańców pt. „Koszutkowe Rytmy” – Kato-
wice Miasto Muzyki”  realizowana  na podstawie 

programu „Universytet Integracyjny” we współ-
pracy z MDK „Koszutka”. Zapraszamy spo-
łeczność lokalną w sobotę 21. 05. na warsztaty, 
które pomogą poznać swój głos oraz jego moż-
liwości, jak go rozwinąć i o niego dbać, które  
poprowadzą  specjaliści z dziedziny muzyki 
i rekreacji ruchowej.

BARWY ZIEMI – SŁOWACJA
XVI edycja imprezy pn. „Barwy Ziemi” 

poświęcona będzie południowemu sąsiadowi 
Polski – Słowacji. W programie, który rozpocz-
nie się o godz. 1700 w sobotę 21 maja w sali 
widowiskowej MDK „Bogucice” – jak zawsze 
prezentacja, wystawa zdjęć, degustacja potrawy 
i oczywiście koncert.

NOC GIER PLANSZOWYCH
Będzie to już XXV Zawodziańska Noc Gier 

Planszowych. Pasjonaci takich rozrywek nie 
prześpią nocy z 21 na 22 maja i w godz. 1900 – 600 
walczyć będą o prymat. Na imprezę zapraszane 
są tylko osoby pełnoletnie, bowiem niezwykle 
wciągający, nocny maraton gier wymaga dobrej 
kondycji. Wstęp: 5zł od osoby.

(Dokończenie na str. 10)
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MDK i iNNe iNStytucje ZaPRaSZają
TALENTY Z OSTRAWY

W niedzielę 22 maja, o godz. 1700 MDK 
„Koszutka” zaprasza na koncert studentów 
i pedagogów Konserwatorium Muzycznego im. 
Leoša Janáčka w Ostrawie. Impreza jest związana 
z obchodzonym właśnie 20-leciem partnerskiej 
współpracy Katowic i Ostrawy. W programie 
koncertu są utwory kompozytorów czeskich, 
takich jak I. Szurmanová, V. Novák, J. Malát, 
K. Kovařovic, B. Smetana, J. Meisl, J. Dadák, 
M. Bachorek, V. Trojan.

MUZYCZNY WIECZóR W BAZYLICE
Katowicka Akademia Muzyczna, współdziałając 

z Parafią św. Szczepana i Matki Boskiej Boguc-
kiej przygotowała na niedzielę 22 maja, na godz. 
1800, przepiękny koncert. W Bazylice wykona-
ne zostaną utwory m.in.  Grzegorza Gerwazego 
Gorczyckiego, Marcina J. Żebrowskiego i Józefa 
Świdra. Wystąpią: Swietłana Kaliniczenko - 
sopran, Marlena Pryszcz - sopran, Małgorzata 
Paluch - sopran, Joanna Wacławska - sopran, 
Kinga Czyż - mezzosopran, Pawlo Vanzhula - 
tenor, Michał Goławski - bas, Śląska Orkiestra 
Kameralna, Studenci Katedry Instrumentów 
Dętych i Perkusji, Studenci Instytutu Wokal-
no-Aktorskiego, Bartłomiej Barwinek - słowo, 
Dyrygent - Krzysztof Dziewięcki.

KONCERT żYCZEń DLA SĄSIADóW
Z minimalnym wyprzedzeniem (bo Europejski 

Dzień Sąsiada przypada w zawsze ostatni wtorek 
maja, więc tym razem 31.05.) w MDK „Dąb” już 
w sobotę 28. 05., o godz. 1700 organizowany jest 
Sąsiedzki Koncert Życzeń. Utwory z Kabaretu 

Starszych Panów zaprezentuje śpiewający Tercet 
Pasjonata w składzie: Irmina Barczewska - Garus, 
Zbigniew Garus i Danuta Rajchel. Akompaniować 
wokalistom będzie Anita Sułkowska. Bezpo-
średnio przed koncertem każdy ze słuchaczy 
będzie mógł  wrzucić do „sąsiedzkiej skrzynki” 
podziękowania i życzenia dla swojego sąsiada, 
które będą odczytywane w trakcie koncertu.

DZIEń OTWARTY  
W MDK „BOGUCICE”

Połączony będzie z pokazem sekcji i wie-
loma atrakcjami, a odbędzie się w sobotę 28 
maja, poczynając od godz. 1500, na parkingu przy 
MDK, a w razie niepogody w sali widowiskowej. 
W programie pokaz sekcji działających w dziale 
„Bogucice” połączony z warsztatami, animacjami, 
konkursami, minigrą terenową i zwiedzaniem 
zakamarków naszego MDK-u. Imprezę zakoń-
czy spotkanie z Kapitanem Sparowem, czyli 
bezpośredni kontakt z Piratami z Karaibów na 
Wyspie Skarbów (pokazy walk na kordelasy 
i piracką broń palną, chrzest morski, zabawy 
i konkursy pirackie).

ZAWODZIAńSKI DZIEń BAJTLA
Wprawdzie Dzień Dziecka jest zawsze 1 

czerwca, ale „Zawodziański Dzień Bajtla” zor-
ganizowany będzie w sobotę 4. 06., o godz. 1400 
w Parafii pw. Opatrzności Bożej. MDK „Zawo-
dzie” zaprasza wszystkie dzieci na ciekawe, inter-
dyscyplinarne wydarzenie społeczno - kulturalne.

ZAGRAJĄ NA OS. IM. KUKUCZKI
Orkiestra Dęta „Katowice” zagra 10 czerwca, 

o godz. 1630 na osiedlu im. Jerzego Kukuczki. Ci, 
którzy przybędą na Plac Koszycki wysłuchają 

25 samorządów terytorialnych uhonorowanych zostało  Srebrnymi 
Laurami z okazji 25-lecia Związku Miast Polskich (ZMP).

Kapituła, której przewodniczył były prezes Trybunału Konstytucyjnego 
prof. Jerzy Stępień, nagrodziła miasta z różnych części kraju za pozytywną 
zmianę wizerunku, radzenie sobie z problemami społecznymi i dynamiczny 
rozwój. Uroczystość wręczenia laurów zorganizowano w trakcie spotkania 
Zgromadzenia Ogólnego ZMP, które obradowało ostatnio w Dąbrowie 
Górniczej. Uczestniczyło w nim ponad 350 samorządowców – prezydentów, 
burmistrzów, przewodniczących rad miast.

W gronie Srebrnych Miast znalazły się Katowice za: wielką metamor-
fozę i przebudowę centrum miasta, transformację z miasta przemysłu 
ciężkiego w miasto przemysłu spotkań, nowoczesną, wielofunkcyjną 
Strefę Kultury, przyciąganie inwestorów i Nagrodę Europy. Z woje-
wództwa śląskiego zaszczytnym srebrem uhonorowane zostały jeszcze:  
Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Gliwice i Rybnik.

SREbRNE KATOWICE

Kongres odbędzie w dniach 
18 - 20 maja br. w MCK, 
a więc jak wiele innych 

wydarzeń w bezpośrednim 
sąsiedztwie domów naszej 
Spółdzielni. Ale chociaż jest to 
najważniejsze wydarzenie go-
spodarcze w Europie Centralnej,  
i w ciągu trzech dni zgromadzi 
(wokół cyklu debat poświęco-
nych nowym kierunkom myślenia 
o przyszłości gospodarczej Eu-
ropy), kilka tysięcy gości z kra-
jów europejskich, a także z Azji 
i Afryki – to lokalnie nie należy 
spodziewać się takich perturbacji, 
jak w przypadku mistrzostw spor-
towych czy turniejów gier kom-
puterowych.

Głównym założeniem orga-
nizatorów Viii europejskiego 
kongresu Gospodarczego jest 
adekwatność tematyki debat 
wobec sytuacji w Europie, Pol-
sce i świecie. Tegoroczna edy-
cja Kongresu przynosi dyskusję 
o wzajemnych powiązaniach 
energetyki i jej zaplecza surow-
cowego z przemysłem i polity-

W katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym

VIII EUROPEJSKI
KONgRES gOSPODARCZY

ką klimatyczną. Wśród nowych 
nurtów tematycznych pojawią się 
sesje dotyczące różnych aspektów 
cyfrowej rewolucji w gospodarce.

Po raz pierwszy mamy szansę, 
nie biorąc udziału w Kongresie (o 
co zresztą dość trudno) dowiady-
wać się o czym dyskutuje się na 
tym forum. Może warto przysłu-
chać się głosom płynącym z Kato-
wic na cały świat. Jest to możliwe 
dzięki bezpośrednim transmisjom 
w internecie, w witrynach: wnp.
pl oraz eecpoland.eu

Zatem serfujmy: środa, 18 
maja, godz. 10:00 – Geopolityka, 
bezpieczeństwo, gospodarka. Czy 
to globalny kryzys?; godz. 12:30 – 
Energia i klimat – horyzont 2030. 
Scenariusze dla świata i Europy; 
godz. 14:45 – Globalna ekspansja 
europejskiej gospodarki; godz. 17:00 
– Przemysł w Europie. Schyłek czy 
renesans? czwartek, 19 maja, godz. 
9:30 – Nowa polityka energetyczna; 
godz. 11:30 – Energetyka 2.0 – dziś 
i jutro; piątek, 20 maja, godz. 9:30 
– Górnictwo. Polityka, ekonomia, 
bezpieczeństwo.

Chcemy uratować Twoje 
dziecko. Matko! – nie zosta-
wiaj maleństwa bez opieki, 

nie porzucaj go byle gdzie, a nade 
wszystko nie zabijaj! Takimi słowy 
Caritas zwraca się z apelem do ma-
tek, które z różnych powodów – nie 
chcą lub nie mogą – podjąć się trudu 
opieki nad urodzonym dzieckiem.

Caritas informuje, że na terenie 
Katowic znajdują się dwa Okna ży-
cia, w których – gdy zajdzie taka ko-
nieczność – matka może pozostawić 
swoje dziecko, nie narażając go na 
niebezpieczeństwo utraty życia. Gdy 
dziecko zostanie położone w Oknie 

bywają sytuacje, gdy jest potrzebne

OKNA ŻYCIA
Życia delikatny sygnał o tym usłyszy 
tylko dyżurująca siostra - pielęgniar-
ka. W czasie, gdy matka oddala się od 
okna, pielęgniarka dociera do niego, 
otwiera je od strony wnętrza budynku 
i natychmiast obejmuje opieką pozo-
stawione dziecko.

Okna życia – czynne non-stop 
– znajdują się w: Katowicach - 
Bogucicach, w klasztorze Sióstr 
św. Jadwigi, przy ul. Leopolda 1-3 
oraz w Katowicach - Ligocie, w bu-
dynku Zespołu Opieki Zdrowotnej 
„Epione”, przy ul. Piotrowickiej 68.

znanych i lubianych przebojów. Na najmłodszych 
uczestników czeka wiele atrakcji i animacji.

DNI BOGUCIC

Od 10 do 12 czerwca 2016 organizowane są 
XXVI Dni Bogucic. Z wielu wydarzeń warto 
uczestniczyć w: 10.06, godz. 1700 – Turniej Ska-
ta, Piotrusia i Remika (sala prób muzycznych),  
11.06. godz. 1000 – Turniej piłkarski (boisko 
przy ul. Ścigały), godz. 1600 – Animacje i kon-
kursy dla dzieci i rodzin (Park Bogucicki), godz. 
1700 – Festyn plenerowy, zaś występować będą: 
Gibderfenson, Grzegorz Poloczek, Norbi (Park 
Bogucicki), 12.06. godz. 1700 – koncert operet-
kowy (przygotowany przez IPiUM „Silesia”) 
w sali widowiskowej.

WARSZTATY DLA SENIORóW 

W MDK „Zawodzie”, we wtorek 14 czerwca, 
o godz. 1200, w sali widowiskowej rozpoczną się 
warsztaty dla Seniorów. Nabyć będzie można 
umiejętności w Iris Folding, czyli w sztuce wy-
konywania wzorów z kolorowych, nachodzących 
na siebie pasków papieru w taki sposób, aby 
środek wzoru tworzył irys – kształt przypomina-
jący przysłonę aparatu fotograficznego.

BERY W ŚLONSKIJ GODCE

Spotkanie dla miłośników gwary śląskiej pod 
nazwą „Bery w ślonskij godce” odbędzie się 
w środę 22. 06., w godz. 1730 – 2000 w MDK „Bo-
gucice”. To okazja do poznania i zaprezentowania 
opowieści i gawędziarstwa w gwarze śląskiej.
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SKARgI I WNIOSKI MIESZKAńCÓW
(Dokończenie ze str. 3)

balkonach); 2 wystąpienia w sprawie 
braku należytego ładu i porządku na 
balkonach i powstającego  zagrożenia 
sanitarno-epidemiologicznego; skarga 
na zakłócanie spokoju przez ujadające 
psy znajdujące się w mieszkaniach; 
skarga na notoryczne zalewanie ła-
zienki;  skarga na zakłócenia porząd-
ku domowego poprzez niewłaściwe 
parkowanie pojazdów.

Regułą, w rozpatrywaniu tego 
typu skarg lokatorskich, jest to, że 
o wszystkich przypadkach zakłócenia 
spokoju przez współmieszkańców 
informowane są właściwe Rady Osie-
dli, do których kompetencji (zgod-
nie z Regulaminem Rady Osiedla), 
należy między innymi prowadzenie 
działań rozjemczych, mających na 
celu rozwiązywanie sporów sąsiedz-
kich i opiniowanie spraw związanych 
z naruszeniem przez mieszkańców 
obowiązujących zasad porządku 
domowego i norm współżycia spo-
łecznego.

W ocenie Zarządu Spółdzielni, 
Rady Osiedlowe to trudne zada-
nie wykonują w sposób taktowny 
i rozważny, w wielu przypadkach 
doprowadzając do poprawy między-
sąsiedzkich stosunków, spełniając 
w tym zakresie nie do przecenienia 
rolę negocjacyjno- wychowawczą, co 
potwierdza brak skarg na ich działal-
ność i zdarzające się podziękowania 
uwikłanych w konflikty sąsiedzkie 
stron. Zdarzają się też niestety przy-
padki, gdzie brak takiej woli pogo-
dzenia się między skonfliktowanymi 
stronami i wówczas protokoły z po-
stępowań przeprowadzanych przez 
Rady Osiedlowe są wykorzystywane 
w dochodzeniach policyjnych i pro-
cesach sądowych.

A O CO WNIOSKOWANO? 
CO - ZDANIEM  

POSTULUJĄCYCH - NALEżY  
WPROWADZIć  
LUB ZMIENIć?

W 2015 r. wpłynęło do Spółdzielni 
28 pism, które z racji poruszanych 
w nich zagadnień i postulatywnego 
charakteru, zostały zakwalifikowane 
jako wnioski. Uszeregowane zostały 
one w czterech grupach.

Do kategorii „eksploatacja 
i poprawa stanu technicznego 
nieruchomości” zakwalifikowano 
12 wniosków. Trzy z osiedla im. 
Ściegiennego (w tym dwa zbiorowe) 
zawierały postulaty dotyczące prze-
prowadzenia remontu pralni i suszarni 
klatek schodowych w budynku przy 
ul. Mikusińskiego 5, jeden postulował 
ułożenie kostki brukowej w rejonie 

ulicy Gruszowej 7 i również jeden 
z ul. Rożanowicza wskazywał na 
potrzebę remontu schodów wejścio-
wych do budynku.

Dwa zbiorowe wnioski z osiedla 
im. Kukuczki dotyczyły: pozosta-
wienia w dyspozycji mieszkańców 
pomieszczeń ogólnego użytku - pralni 
i suszarni, a także przycięcia drzew. 
Wniosek zbiorowy z osiedla Wierz-
bowa traktował o montażu windy 
w budynku 4-kondygnacyjnym przy 
ul. Brzozowej 44, zaś indywidualny 
o zmianie miejsca posadowienia po-
jemników do segregacji odpadów.

Pojedyncze wnioski napłynę-
ły z osiedli: Zawodzie (zbiorowy) 
w sprawie modernizacji windy w bu-
dynku przy ul. Bohaterów Monte 
Cassino 20; Śródmieście - w kwestii 
częściowej zabudowy balkonów przy 
ulicy Plebiscytowej; im. Zgrzebnioka 
(zbiorowy) - postulujący wybudo-
wanie placu zabaw na terenie osie-
dla; Superjednostka - postulujący 
intensyfikację działań zmierzających 
do wyjaśnienia i wyeliminowania 
przyczyn zabrudzenia elewacji za-
chodniej ściany budynku; Szopienice 
(zbiorowy) - oczekujący montażu 
poręczy na schodach wejściowych do 
budynku Przedwiośnia 1-1a.

Do „zagadnień związanych 
z miejscami parkingowymi i or-
ganizacją ruchu drogowego na 
terenie osiedli” zakwalifikowano 
8 wniosków (w tym 6 zbiorowych) 
z Osiedli: im. Zgrzebnioka - o po-
prawę stanu drogi dojazdowej do 
garaży; Wierzbowa - o ustawienie 
znaku drogowego ograniczającego 
parkowanie pojazdów mechanicznych 
osobom niebędącym mieszkańcami 
nieruchomości należącej do zaso-
bów KSM; Murcki - o ustawienie 
w rejonie budynku przy ul. Mruczka 
5 znaku drogowego informującego 
o wyznaczeniu miejsca parkingo-
wego dla osoby niepełnosprawnej; 
im.  Kukuczki w sprawie ustawienia 
płotu odgradzającego teren osiedla 
od parkingu, ograniczając w ten 
sposób możliwość dewastacji tere-
nów zielonych przez niewłaściwie 
parkujące samochody; Śródmieście 
- o remont parkingo-garażu przy 
ulicy Rybnickiej; im. Ściegiennego 
- o wyznaczenie na parkingu przed 
budynkiem przy ul. Jabłoniowej 50 
miejsc parkingowych dla osób star-
szych i inwalidów; im. Kukuczki 
- o ustawienie znaku drogowego za-
kazującego parkowania samochodów 
przed budynkiem. Nadto wpłynął 
wniosek IPN Oddział Katowice o za-
warcie aneksu do umowy z KSM 
o nieodpłatne udostępnienie dojścia 
i przejazdu drogą dojazdową. 

Dwa wnioski zakwalifikowano 
do grupy: „sprawy dotyczące za-
sad funkcjonowania centralnego 
ogrzewania i rozliczania kosztów 
ciepła”. Zbiorowy z os. im. Kukuczki 
dotyczył wyjaśnienia zasad rozli-
czeń ciepła i kosztów podgrzania 
wody oraz wykorzystania funduszu 
remontowego osiedla; indywidualny 
z Gwiazd (złożony w trakcie dyżuru 
członków Rady Nadzorczej) doty-
czył Regulaminu rozliczania kosz-
tów ciepła w zakresie współczynnika 
wzrostu kosztów ciepła mającego 
zastosowanie przy ustalaniu nowych 
miesięcznych zaliczek na ten cel.

W ostatniej grupie: „pozosta-
łe - w tym uregulowania prawne 
gruntów” umieszczono 6 wnio-
sków. Dwa zbiorowe z Janowa (w 
tym jeden złożony na dyżurze Rady 
Nadzorczej) dotyczyły uregulowa-
nia stanu prawnego nieruchomości 
gruntowych dla przeprowadzenia 
procedury wyodrębnienia własno-
ści lokali mieszkalnych. Wniosek 
właściciela mieszkania z osiedla im. 
Ściegiennego wynikał z treści uzyska-
nej odpowiedzi na jego poprzednie 
pismo. Mieszkanka Gwiazd wyrażała 
niezadowolenie z zamieszkiwania 
nad lokalem użytkowym - barem 
i braku należytego komfortu życia, 
na skutek zachowań klientów lokalu. 
Zamieszkująca w osiedlu im. Ku-
kuczki wnioskowała o zamieszczenie 
na tablicach ogłoszeń klatek scho-
dowych informacji na temat zasad 
korzystania z piwnicy. Z Zawodzia 
wpłynął postulat ustawienia ławki 
przed budynkiem przy ul. Hałubki 
6a-8a, w którym to budynku zamiesz-
kują w przeważającej mierze ludzie 
w podeszłym wieku.

Wnioski możliwe do realizacji bez 
konieczności ponoszenia przez Spół-
dzielnię zaplanowanych w rocznych 
budżetach znacznych nakładów finan-
sowych, czy też zmiany uregulowań 
prawnych, zostały lub są realizowane 
na bieżąco.

Najliczniejszą grupę spośród 
wniosków załatwionych, stanowią 
„wnioski - zapytania”, których re-
alizacja nastąpiła poprzez udziele-
nie zainteresowanym stosownych, 
wyczerpujących wyjaśnień.

Lektura (z konieczności skróto-
wej prezentacji) spraw, z którymi 
członkowie zwracają się do Zarzą-
du i samorządu spółdzielczego jest 
chyba pouczająca. Wielu skarg 
niewątpliwie dałoby się uniknąć. 
Gdyby... W tym sęk. 

Centrum-I, Gwiazdy, Hapero-
wiec, os. im. J. Kukuczki, Li-
gota, Superjednostka, os. im. 

Ściegiennego, Śródmieście, Wierz-
bowa i os. im. Zgrzebnioka – to dzie-
siątka osiedli Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, które w kwietniu 2016 
roku ustrzegły się dewastacji i kra-
dzieży. Tylko gratulować!

Pozostała siódemka poniosła dość 
pokaźne straty, które pokryć trzeba 
z pieniędzy osiedlowych.

7 osiedli poniosło straty

I DEWASTACJE,
I KRADZIEżE
l Giszowiec poniesione straty pod-

sumował kwotą 1720 zł, a złożyły 
się na nią koszty usuwania pseudo 
graffiti z budynków przy ul. Miłej 
i Gościnnej, uzupełniania pokryw 
od studni kanalizacyjnych w miejsce 
skradzionych oraz naprawa skrzynek 
pocztowych i szklenie gabloty ogło-
szeniowej w bloku przy Karliczka 3.
l Graniczna odnotowała kradzież 

10 wkładek do drzwi zsypowych na 
półpiętrach w budynku przy ul. Gra-
nicznej 63-63c. W ramach swoich 
obowiązków nowe wkładki – zaku-
pione za 350 zł – zamontowali kon-
serwatorzy.
l  Janów – który w kwietniu 

wprawdzie nie odnotował szkód, mu-
siał jednak pokryć w tym miesiącu 
wcześniejsze dewastacje budynków. 
Koszt farb wyniósł 1024,40 zł a ro-
bocizna 800 zł.
l Murcki – w związku ze znisz-

czeniem na placu zabaw przy ul. 
Bohdanowicza stolika szachowego 
wydatkowały 1000 zł.
l Szopienice odnotowały dewa-

stacje skrzydeł i napędu drzwi kabi-
nowych windy przy Morawy 119e 
oraz trzykrotne uszkodzenie drzwi 
wejściowych przy Zamenhofa 16a – co 
kosztowało łącznie 1330 zł.
l Os. im. Ścigały zmniejszyło swój 

budżet o 890 zł z powodu: uszkodze-
nia zamku w bramie wjazdowej na 
plac (Markiefki 32-36 i Kopalniana 
2c), zniszczenia skrzynki na reklamy 
(Nadgórników 4), uszkodzenia ławek 
(Ścigały 37 i 45 oraz Nadgórników 2), 
zdewastowania wkładki w drzwiach 
wejściowych (Wajdy 23), urwania 
samozamykacza w drzwiach wejścio-
wych (Ścigały 42), zepsucia wkładki 
w drzwiach do ganku piwnicznego 
(Markiefki 37), uszkodzenia bramki 
wjazdowej na plac zabaw i siedlisk 
w ławkach (Ścigały 27a - 33a), psucia 
zamków w drzwiach wejściowych 
do budynków (Nadgórników 6 i 10), 
urwania klamki w drzwiach wejścio-
wych (Ścigały 31a), zdewastowania 
zamku w drzwiach do suszarni.
l Zawodzie na naprawę zniszczo-

nych drzwi wejściowych do budyn-
ków przy Piaskowej 4 i Staszica 3 
oraz uzupełnienie desek skradzionych 
z ławek na placu zabaw przy ul. 1 
Maja - Racławickiej wydało 310,53 zł. 
Natomiast koszt zniszczonej elewacji 
domu przy Bohaterów Monte Casino 
5 i zdewastowanej lampy typu par-
kowego przy tymże budynku będzie 
znany po naprawie szkód.

Sumując: kwiecień spowodował 
koszty wynikłe z dewastacji i kradzie-
ży w wysokości 7424,93 zł.
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„józefinka” : Wspomnienie Wielkiej Nocy
– występ teresy Koniecznej

Apetyt na wrażenia, to znak firmowy na-
szych klubów. W kwietniu dały kolejny 
tego przykład. Ten miesiąc już samą swoją 

nazwą przekonuje, że wystarczy wyjść z czterech 
ścian na spacer, a już nasze oczy, nos i uszy atakują 
takie widoki, zapachy i dźwięki, że po prostu serce 
mięknie od takiej dawki piękna. Ale nasze kluby 
wcale nie poprzestały na pławieniu się w wiosennej 
przyrodzie, aczkolwiek oczywiście korzystały 
z tej możliwości. Nasze kluby – cwaniaki – wy-
kombinowały, że mogą jeszcze delektować się…
Wielkanocą. A jak to było, przeczytajcie...

 WSPOMNIENIE WIELKANOCY

No i właśnie Klub „Centrum” zorganizował 
poświąteczne „Wspomnienie Wielkanocy” dla 
mieszkańców naszej Spółdzielni, osób starszych 
i samotnych. Po powitaniu zaproszonych gości 
i uczestników kierowniczka klubu złożyła życzenia 
zdrowia, szczęścia i radości na każdy dzień. –  Tak 
samo to czyni wiosna swym barwnym kwieciem 
i zielenią traw, ptaków śpiewem i radosnym słoń-
cem – uważa pani Irena. Poświąteczne spotkanie 
uświetniła swym występem „Kapela Spod lasa”. 
Najmłodsi artyści z kapeli: Marysia, Gabryś i Ka-
jetan w wieku szkolno-przedszkolnym zagrali 
i zaśpiewali regionalne piosenki wprowadzając 
słuchaczy w radosny, a jednocześnie wiosenny 
nastrój. Ponadto Marysia zaprezentowała wiersz 
w gwarze śląskiej, który bardzo się wszystkim 
spodobał. Po pierwszej części spotkania przyszedł 
czas na świąteczny poczęstunek i upominki, a po 
nim znowu uczestnikami zajęła się „Kapela Spod 
lasa”. Zagrała tak, że aż porwała wszystkich, którzy 
tylko mogli do tańca.

Nie inaczej stało się w „Józefince” oraz w klu-
bie „Pod Gwiazdami”, gdzie również odbyło się 
poświąteczne spotkanie mieszkańców tego osiedla 
KSM. Tu także doceniono możliwość przedłużenia 

Wiosenna energia W klubach
Jeszcze o Wielkanocy i dziesiątkach innych, ciekawych zdarzeń

Spotkanie wielkanocne w klubie
„Pod Gwiazdami” W „juvenii” bawią się seniorzy!

Wędrówki z kijkami: „centrum” ... ... „józefinka” ... ... i „trzynastka”

sobie uroczystego nastroju Wielkanocy. Licznie 
przybyli starsi i samotni mieszkańcy i wszyscy 
chętnie śpiewali razem z panami Gerardem Szol-
cem i Marianem Malaką, którzy z wielką wprawą 
zabawiali zebranych. Apogeum śmiechu wywołały 
śląskie wice opowiadane przez pana Gerarda, bo 
i ich wybór był znakomity, i opowiadający czynił 
to z iście aktorskim zacięciem.

Także Giszowieckie Centrum Kultury dłużej 
delektowało się Wielkanocą, gdy rodzinne świę-
ta już przebrzmiały. Prawie 40-osobowa grupa 
mieszkańców i zaproszonych gości uczestniczyła 
w spotkaniu wielkanocno-wiosennym. Zachowano 
część tradycji wielkanocnej, zatem obowiązko-
wo na stole królowały jaja i żurek a na deser 
oczywiście kołocz ze śliwką. Duchową zaś ucztę 
zapewniły pięknie śpiewające dzieci ze Szkoły 
Podstawowej nr 51- podopieczni pani Barbary 
Kłosek pedagoga i łowczyni małych talentów. Póź-
niej pałeczkę wodzireja przejął Grzegorz Wojtala. 
Poprowadził on zabawy i konkursy, przy których 
wszyscy bawili się jak dzieci. Zabawę zakończyło 
wspólne śpiewanie.

A skoro piszemy o wielkanocnych wspo-
minkach, odnotować trzeba także wielkanocne 
śniadanie dla dzieci ze spółdzielczych rodzin, 
przygotowane staraniem Fundacji Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Miejscem spotka-
nia była wielce dzieciom sprzyjająca restauracja  
„Patio” w Parku Kościuszki. Dla podopiecznych 
dzieci przygotowano nie tylko smakowicie zasta-
wione stoły, ale także obdarowano je upominkami. 
Dodać trzeba, że w trakcie tego wielkanocnego 
śniadania małym spółdzielcom kelnerowały także 
dzieci – ale pracowników restauracji „Patio”. 
Wspólnej radości i uciechy było co niemiara. 
Przybyłe serdecznie podziękowały za gościnę. 
Za pośrednictwem gazety czyni to także Fundacja 

KSM, z jej prezes i spiritus movens wielkanocnego 
spotkania w „Patio” – Beatą Twardowską na czele.

TE KROSZONKI POWSTAŁY  
W JEDNEJ Z NASZYCH GWIAZD 

Pozostaniem w klimacie świątecznym była 
również wyprawa Gwiazdowiczów do Muzeum 
Górnośląskiego w Bytomiu, na wystawę zatytu-
łowaną „Górnośląskie Kroszonki”. Nasi seniorzy 
już przy wejściu na wystawę mogli zobaczyć film 
pokazujący techniki zdobienia jaj: wyklejanie ta-
tarakową pianką, malowanie woskiem, tradycyjną 
technikę rytowniczą.

– Niewiarygodne, jakie piękne i precyzyjne 
wzory potrafią na małym jajku stworzyć ludzkie 
ręce! – stwierdziła zaskoczona pani Agnieszka. – 
Zachwyciły nas szczególnie nowatorskie techniki 
zdobienia: wytrawianie koronkowych wzorów na 
wydmuszkach, quilling, szydełkowe i frywolitkowe 
koronki… Różnorodność nagrodzonych prac była 
ogromna. Wśród nich kroszonki wykonane przez 
Leszka Jęczmyka – mieszkańca osiedla Gwiazdy, 
o którym „Wspólne Sprawy” pisały obszernie 
w marcowym, wielkanocnym wydaniu. Drugą część 
oglądanej wystawy stanowiły wypchane ptaki, ich 
jaja oraz zrekonstruowane gniazda. Były nawet 
żywe kurczaczki w specjalnej zagrodzie. Na koniec 
zrobiliśmy sobie zdjęcie przy strusiu i spacerkiem 
pochodziliśmy po bytomskich ulicach i rynku.

ZAJĄCZKOWA ZABAWA

Dlaczego zajączkowa? Zapytajcie pani Wioli, 
która tak właśnie ją nazwała, ale stało się tak 
pewnie dlatego, że seniorzy uczestniczący w tej 
zabawie, dokazywali, jak zające na wiosennej łące. 
A wszystko to za sprawą wytrawnego wodzireja 
Janusza Musiała. Przygotował on takie atrakcje, 
że świetna rozrywka była murowana. Korowody, 
tańczące węże, koncert życzeń – po prostu zagar-
nęły do zabawy każdego. Ale to nie koniec. Pan 
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„Gwiazdy:” z wizytą na wystawie 
Górnośląskie Kroszonki 2016 i dziołszki... ... i chłopcy startowali w GcK 

w konkursie Giszowiecki Bajtel

Dzieci zaproszone przez Fundację KSM
w gościnnym „Patio”

Z „centrum” do siemianowickiego
parku tradycji

Wycieczka z „trzynastki”
przed pałacykiem w Promnicach

Janusz przyniósł do „Juvenii” tajemniczą walizę, 
a w niej mnóstwo akcesoriów, które ubarwiły 
wspólną zabawę. Gdy bowiem przyszedł czas 
na konkursy, wówczas wodzirej sięgnął do owej 
skarbnicy i nie tylko wymyślnie poprzebierał 
uczestników, ale i jeszcze wyposażył w oprzy-
rządowanie służące do konkursowych popisów. 
Tak więc potem można było chłonąć kreatywność 
występujących i grających na przykład na plasti-
kowym saksofonie, czy bębenku. W każdym razie 
śmiechu było co niemiara. 

Innym razem w Klubie „Juvenia” wesoło „za-
jączkowały” dzieciaki. Miały wprawdzie bawić 
się prawdziwie wiosennie – na dworze, ale jak raz, 
niesty,  padało. Wszystkie dni wcześniej i później 
były ładne, a właśnie wtedy, gdy zaplanowano 
uciechy dla najmłodszych – było deszczowo. No 
cóż, ale nie z „Juvenią” takie numery: miała być 
zabawa, to była! I na dodatek fantastyczna, o co 

zadbał pan Kamil. A skoro już w „oku cyklonu”, 
czyli w centrum zabawy znaleźli się z racji szczu-
płości miejsca i rodzice, i dziadkowie – to i oni 
w wesołych grach brali udział.

ROZŚPIEWANE WIZYTY

„Muzyka łagodzi obyczaje”, piosenka łączy – na 
temat dzieł z krainy dźwięku wiele jest powiedzeń, 
przypisujących im znakomite na nas oddziaływa-
nie. Zespoły śpiewające, istniejące przy naszych 
klubach, coraz częściej wyruszają poza rodzime 
placówki, aby podzielić się pieśnią z innymi, 
a tym samym nieść w odwiedzane miejsca swoją 
radość i dobrą energię.

Do Klubu „Pod Gwiazdami” zawitały „Alle 
Babki” z „Centrum”. – To było radosne spotkanie 
z sąsiadami z Koszutki. Przy upieczonym „Pod 
Gwiazdami” cieście i kawie toczyły się sąsiedzkie 
rozmowy, przeplatane pięknym śpiewem naszych 

gości. Była też okazja do tańca, z której seniorzy 
chętnie skorzystali – wspomina pani Agnieszka.

„Alle Babki” pojechały z piosenką na ustach 
także do pensjonariuszy Dziennego Domu Pomo-
cy w Katowicach. Było to pełne ciepła i radości 
muzyczne spotkanie z osobami, które uwielbiają 
muzykę i śpiew i z utęsknieniem wyczekują na 
artystyczne doznania, by móc nimi wypełnić swoją 
codzienność . 

Również „Wesołe Kumoszki” – drugi z zespo-
łów działających w „Centrum” (a chronologicznie 
pierwszy) – nie utknęły w klubowych pieleszach. 
Ten z kolei zespół udał się do Domu Pomocy 
Społecznej na Zawodziu, by rozbawić i ożywić 
spotkania tamtejszych pensjonariuszy. Kumoszki 
były bardzo serdecznie przyjęte i otrzymały pełne 
wdzięczności brawa za piosenki niosące nadzieję 
na lepsze dni.

„Józefinki”, czyli jak sama nazwa mówi, panie 
z klubu „Józefinka”, zaśpiewały dla bywalców 
spółdzielczej „Trzynastki”. Zaprezentowały im 
zarówno swoje starsze pozycje repertuarowe, jak 
i nowinki. – Pięknie prezentowały się na scenie 
w niebieskich sukienkach i otrzymały duże brawa 
– opowiada pani Alicja.

ODLOT Z... CEZARYM

Podniebne opowieści – taki tytuł miało spotkanie 
z redaktorem Polskiego Radia Katowice Cezarym 
Orzechem, które odbyło się w Klubie „Trzynast-
ka”. Pan Cezary jest także rzecznikiem prasowym 
Portu Lotniczego w Pyrzowicach. Przepowiadając 
pogodę w radio korzysta z bardzo dokładnych 
prognoz opracowywanych dla potrzeb lotnictwa, 
dlatego warto korzystać właśnie z jego przepowied-
ni. Na spotkaniu oczywiście pogodowy wątek był 
obecny, ale więcej opowieści tyczyło lotniska.

Katowice - Pyrzowice są czwartym portem, 
co do liczby przewiezionych pasażerów i naj-
większym w Polsce zapleczem remontowym dla 
samolotów, które co 2 lata muszą przejść bardzo 
szczegółową kontrolę. Port lotniczy w Pyrzowi-
cach szybko się rozbudowuje i powiększa licz-
bę obsługiwanych kierunków lotów. Redaktor 
Orzech odkrywał przed słuchaczami nieznane 
strony pracy na lotnisku, funkcjonowania portu 
lotniczego, a ponieważ, jak to dziennikarz, czynił 
to barwnie Trzynastkowicze w myślach szybowali 
w przestworzu.

PRZYGODY Z WODĄ

Trzynastkowicze szybowali w chmurach, a „Pod 
Gwiazdami” – można powiedzieć – zaszumiały 
fale. W ramach bowiem współpracy z placówkami 
oświatowymi na osiedlu Gwiazdy w klubie odbyły 
się warsztaty ekologiczne dla uczniów klasy 3a ze 
Szkoły Podstawowej nr 2. Tematem była woda. 

Obserwując globus rozmawiano o tym, jaką część 
naszej planety zajmują oceany, morza i inne zbior-
niki wodne; ile jest wody słonej, a ile słodkiej; czy 
woda występuje na Ziemi tylko w stanie ciekłym? 
Potem były zagadki słuchowe, z którymi dzieci 
świetnie sobie poradziły rozróżniając odgłosy 
padającego deszczu od kapania wody z kranu, 
szum morza od płynącej rzeki. Następną atrakcją 
były ruchowe interpretacje fragmentów muzyki 
klasycznej ilustrujących motywy związane z wodą. 
Dzieci zamieniły się więc w rybki w akwarium 
i przy pomocy szyfonowych, kolorowych chust 
interpretowały muzykę. Największą atrakcją była 
jednak zabawa taneczna z folią malarską, która 
udawała wodę. Wykonane przez dzieci z papieru 
kolorowe rybki pięknie podskakiwały na folii, 
wywołując śmiech trzecioklasistów.
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„trzynastka”: występ
zespołu „józefinki”

W „centrum” zachwyciła wszystkich
„Kapela Spod lasa”

uczniowie ZSM w tychach zebrali
gorące brawa w „józefince”

W Giszowieckim
centrum Kultury: konkurs gwarowy... ... i lekcje angielskiego a w „trzynastce”

ćwiczenia fitness

SPOTKANIE Z PODRóżNIKIEM

Spotkania z ciekawymi ludźmi, to propozy-
cja, która zawsze znajduje chętnych odbiorców. 
„Trzynastka” zaprosiła więc pewnego globtrotera. 
„Nieznane ścieżki Arizony, Kalifornii i Nevady” 
– taki tytuł nosiło spotkanie z podróżnikiem To-
maszem Turkiem. Pan Tomasz bardzo ciekawie 
opowiadał o Stanach Zjednoczonych, ponieważ był 
tam już 27 razy. Pokazywał także zdjęcia zarówno 
z miast takich, jak Nowy Jork, czy Waszyngton 
oraz przepiękne widoki z parków narodowych. 
Oglądający chętnie wybraliby się zobaczyć na 
własne oczy Wielki Kanion, Park Yellowstone, 
czy wysokie na 150 metrów sekwoje. Jest taka 
możliwość – wystarczy... zebrać około 10 tysięcy 
złotych plus kieszonkowe oraz wyrobić wizę i... 
można jechać.

POGADANKI O ZDROWIU

Coraz więcej osób świadomie dobiera jadłospis, 
ćwiczy, interesuje się profilaktyką zdrowotną. 
A skoro tak, „Trzynastka” wyszła naprzeciw temu 
trendowi i oczekiwaniom mieszkańców.

Ponieważ wiosna to czas siania i sadzenia, 
w klubie odbyła się pogadanka na temat „Zioła 
dla zdrowia i urody”. Jest wiele ziół, które można 
zasiać w doniczkach lub skrzynkach i hodować na 
balkonie. Należą do nich: mięta, koper, bazylia, 
oregano, melisa, lubczyk itp. W czasie lata można 
je spożywać na bieżąco lub suszyć albo zamrażać 
na zimę np. listki mięty. Zamrożone listki dodane 
w zimie do wody mineralnej z cytryną pięknie 
wyglądają i smakiem przypominają lato. 

Kilka pań wybrało się do MDK „Koszutka” na 
konferencję pod hasłem „Wewnętrzne Ogrody”, 

której tematem było: „Wiosenne oczyszczanie 
organizmu” i „Kręgosłup mój przyjaciel”.

Dowiedziały się, że organizm należy oczyszczać 
przez cały rok, a zwłaszcza na wiosnę, ponieważ 
w zimie jemy więcej mięsa i słodyczy, które za-
kwaszają nasz organizm. Prowadząca Elżbieta 
Berezowska zwróciła uwagę na dwa produkty, 
które są niedoceniane w naszej diecie, a warte 
wprowadzenia na stałe do jadłospisu tj. kasza 
jaglana, która jako jedyna ma odczyn zasadowy 
i burak ćwikłowy. Buraki należy spożywać na 
wiele sposobów: sok bezpośrednio wyciśnięty, 
zakwas buraczany jak i buraki gotowane, które 
działają niczym salon piękności usuwając z or-
ganizmu wszystkie zaległe niestrawione resztki, 
a tym samym poprawiają cerę i samopoczucie.

MUZYCZNE ŁAKOCIE

W klubowych zaciszach jest miło i ciekawie, 
ale co tu kryć, po większe wrażenia artystyczne 
na ogół trzeba wyruszyć do przybytków muz. Gi-
szowickie CK wyruszyło do Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej PR. 

– Nasza obecność na tamtejszych koncertach 
zaczyna być „obowiązkowa” – mówi pani Iwona. 
– Oczywiście jeśli tylko uda się nam „dorwać” do 
biletów, bo jak wiadomo niektóre koncerty wyku-
pione są pół roku wcześniej. Tym razem w ramach 
cyklu „Środa młodych” nasi melomani wysłuchali 
koncertu kameralnego studenckiej orkiestry.

Tymczasem „Centrum” wybrało się do siemia-
nowickiego Parku Tradycji na koncert muzyki 
latynoskiej w wykonaniu Krystyny Friedek-Dwor-
nik (sopran) z zespołem pod kierunkiem Bogdana 
Wantuły. W programie znalazły się słynne utwory 
i piosenki muzyki hiszpańskiej, latynoskiej oraz 
przepiękne wykonanie utworów instrumentalnych 
na wibrafonie, zaprezentowane przez młodego 

wirtuoza Kamila Wantułę. Była to prawdziwa uczta 
duchowa dla melomanów. Przy okazji wyjazdu 
na koncert katowiczanie zwiedzili Park Tradycji, 
zlokalizowany w obiektach po byłej kopalni „Sie-
mianowice” rejon „Michał” i ekspozycje przybli-
żające nam historię tego miejsca i upamiętniające 
ciężką pracę nie tylko górników ale i hutników.

O muzyczne łakocie postarała się też „Józefinka” 
– jej bywalcy wysłuchali interpretacji utworów 
znanych kompozytorów w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach i Szkoły 
Podstawowej nr 62 w Katowicach. Jeżeli jeszcze 
bardzo młodzi wykonawcy nie osiągnęli poziomu 
wirtuozerii, to przecież ich gra urzekała sercem, 
które wkładali w występ.

 SPACER Z KIJKAMI

Korzystając z uroków wiosny i sprzyjającej 
pogody „Centrum” wyruszyło na spacer z kijkami 
nordic walking do Parku Muchowiec i do Doli-
ny Trzech Stawów. Pośród wiosennej przyrody, 
w promieniach słońca klubowicze wędrowali po 
ścieżkach leśnych korzystając z niewątpliwego 
waloru tego miejsca jakim jest mikroklimat, cie-
sząc się śpiewem ptaków, rozkoszując się naturą.

Na spacer z kijami wybrało się również GCK. 
Połączyło go z Dniem Ziemi – po prostu prze-
chadzka pozwoliła się skupić na naturze, poczuć 
jak wiele dla nas znaczy otaczająca przyroda. Żeby 
zaś sam marsz odbywał się zgodnie z zasadami 
techniki nordic walking – klub zaprosił wcześniej 
na wykład instruktora, który przekazał paniom 
kilka podstawowych zasad, wskazał najczęściej 
popełniane błędy techniczne oraz przedstawił spo-
soby wykorzystania sprzętu do ćwiczeń w terenie.

Spacerem, tym razem bez kijków, uczciła także 
dzień Ziemi „Józefinka”. Wybrała się do pobli-
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skiego, ale rozległego, więc umożliwiającego 
przemierzanie alejek kilometrami, Parku Śląskiego.

W KLUBOWYCH ZAKĄTKACH

Codzienność klubowa w naszych placówkach 
wcale nie jest szara. W swoim klubie zawsze 
jest przytulnie, miło, wszystko jest tu znane, jak 
w domu, więc czujemy się w nich bezpiecznie 
i swobodnie. Chętnie wychodzimy naprzeciw 
przygodom, ale przyjemnie jest też trochę posie-
dzieć w klubowym zaciszu. 

Giszowieckie Centrum Kultury już po raz drugi 
włączyło się w obchody Światowego Dnia Książki. 
W ten tydzień majowy można było skorzystać 
z bogatego i różnorodnego księgozbioru GCK pod 
warunkiem pozostawienia w zamian już przeczy-
tanych pozycji książkowych. – Akcja właściwie 
jest aktualna przez cały rok zatem zapraszamy 
„moli książkowych – mówi pani Iwona.

Innym razem, dzieląc się swoimi pomysłami 
i atmosferą, GCK zaprosiło cztery giszowieckie 
przedszkola do udziału w konkursie gwary śląskiej. 
Zgodnie z regulaminem uczestnicy mieli przed-
stawić wiersze lub utwory prozą, ale w gwarze 
śląskiej. Do konkursu zgłosiło się 11 uczestników 
z grupy 5-6 lat. Jury postanowiło wyróżnić 2 
dziewczynki z przedszkola nr 59: Olgę Pająk oraz 
Alicję Koziarz, natomiast pozostałej dziewiątce 
przyznać II miejsca. Dyplomy i drobne upominki 
otrzymały również panie przygotowujące dzieci do 
konkursu. Kierownictwo klubu dziękuje uczest-
nikom i opiekunom za zaangażowanie i udział.

„Centrum” w czasie niepogody zatapiało się 
w „świat origami”, by rozwijać swoje zdolności 
manualne i cieszyć się zaskakującymi efektami 
zdobytych umiejętności. Dzieci zapraszane tu 
były do udziału w rozmaitych grach planszowych 
– najczęściej logiczno-strategicznych, aby bawiąc 

się udoskonalały swoje zdolności intelektualne 
oraz miło spędzały wolny czas.

POWAżNIE I WESOŁO

„Józefinka” zawsze była istną kopalnią pomy-
słów na zagospodarowanie wolnego czasu. Bardzo 
pomocny jest jej w tym kalendarz. Kwietniowe 
zajęcia rozpoczęła więc od 1 kwietnia, czyli Prima 
Aprilisu. Nie obyło się więc bez primaaprilisowych 
żartów, rymowanek, a także gier i zabaw zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych. Śledząc dalej kalen-
darz, nie ominęła – „Józefinka” doniosłej rocznicy 
chrztu Polski. Z tej okazji wygłoszona została 
w klubie pogadanka, ilustrowana interesującą pre-
zentacją multimedialną. Jak jeszcze uprzyjemniano 
sobie tu czas? Ano, zorganizowane zostało wyjście 
do rozgłośni radiowej, gdzie zwiedzono obiekt, 
ale też klubowicze mieli okazje poobserwować 
jedno z nagrań. Międzynarodowy Dzień Tańca 
także podpowiedział Józefince kolejny pomysł na 

wolny czas – zorganizowane więc zostały popisy 
taneczne maluchów oraz ich instruktorów. Było 
na co popatrzeć!

CO NAS CZEKA?

l CENTRUM: 20.05., godz. 1500 - „Muzyczne 
kwiatki dla naszej matki” - spotkanie z udziałem 
zespołu „Alle Babki” z okazji Dnia Matki; 23.05., 
godz. 1700 - „Nie jesteś sam” - spotkanie integra-
cyjne dla osób niepełnosprawnych narządu ruchu; 
30.05., godz. 1700 - „Alle Babki” - udział członków 
klubu i występ zespołu z okazji Europejskiego 
Dnia Sąsiada w MDK „Koszutka”.
l GISZOWIECKIE CK: 18.05., godz.1700 - 

„Dzień Matki” - w Klubie Malucha; 28.05., godz. 
1900 - „Zaręczyny” - spektakl komediowy. Teatr 
Nowy w Zabrzu.
l JóZEFINKA: 18.05., godz. 1200 - „Majówka 

na Giszowcu” - spacer z przewodnikiem z kijkami 
nordic walking; 19. 05., godz. 1600 - „Dla Mamy 

i Taty” - warsztaty plastyczno-literackie dla dzie-
ci; 20.05., godz. 900 - „Mahler III Symfonia” 
- wyjście do Filharmonii Śląskiej - udział w pró-
bie generalnej; 20.05., godz. 1500 - „Europejski 
Dzień Sąsiada” - biesiada ze śpiewem w ogródku 
letnim restauracji „Olimp” - mile widziane dary 
stołu; 23.05., godz. 1500 - „Dzień Matki w Klubie 
Seniora”; 30. 05., godz. 1600 -„Międzynarodowy 
Dzień Dziecka” - organizowany we współpracy 
z Fundacją KSM. Gry, zabawy, niespodzianki 
dla dzieci.
l JUVENIA: 18. 05., godz. 1630 - „Niespo-

dzianka dla Mamy” – konkurs plastyczny dla 
dzieci w klubie z okazji Dnia Matki; 20. 05., 
godz. 1400 - „Zawsze pamiętamy” – występ dzieci 
z przedszkola nr 97 dla seniorów w klubie z okazji 
Dnia Matki; 22.05, godz. 1000- „Babroszki lecą 
w kosmos” – bajkowe przedstawienie dla dzieci 
i rodziców w wykonaniu aktorów chorzowskich 

scen. Impreza odbędzie się w siedzibie Teatru 
Andrzeja Dopierały ul. 3-Maja 11. Zaproszenie do 
odbioru w klubie po godz. 1400 lub w Administracji 
w godzinach pracy.
l POD GWIAZDAMI: 20.05., godz. 900 - 

„Filharmonia Śląska” - wyjście na otwartą pró-
bę orkiestry.
l TRZYNASTKA: 19.05., godz. 1500 - „Bie-

siada przy grillu” - z okazji Europejskiego Dnia 
Sąsiada; 23.05., - „Kino” - wyjście na film, zapisy 
do 20. 05.; 25.05, godz. 1500 - „Dzień Matki” - 
spotkanie z okazji święta Mam; 25. 05., godz.1830 
- „Teatr Rozrywki w Chorzowie” - wyjazd na 
sztukę pt. „Skrzypek na dachu”.

l OSIEDLE LIGOTA: 11. 06. (sobota) - 
Imprezy Dnia Dziecka o godz. 1400, ognisko 
integracyjne o godz. 1600.

Zebrała:
EWA  ŻARKOWSKA
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Liczącą niemal 
3 tysiące kilo-
metrów trasę 

z Rudy Śląskiej do 
Santiago de Com-
postela w Hiszpanii 
zaplanował przebiec 
znany śląski ultra-
maratończyk august 
Jakubik – współorga-
nizator z katowicką 
spółdzielnią miesz-
kaniową i jej klubem 
Biegacza Józefinka tra-
dycyjnych, cyklicznych 
już „Biegów do Słoń-
ca” w Parku Śląskim 
w Chorzowie. Start 
zaplanowany został 
na 12 czerwca.

– Jest to dotychczas 
moje największe życiowe 
wyzwanie – podkreślił 
w rozmowie z „WS” 
sportowiec.

To nie pierwszy tego 
rodzaju bieg Jakubika. 
M. in. w 2013 r. mara-
tończyk przebył, z oka-
zji 35-lecia pontyfikatu papieża 
Karola Wojtyły, liczącą 1590 km 
trasę ze Śląska do Watykanu. 
Tym razem sportowiec pobiegnie 
do Hiszpanii.

– W czerwcu planuję bieg z Rudy 
Śląskiej do Santiago de Compostela, 
przemierzając trasę szlakiem Św. 
Jakuba. Mam do pokonania odcinek 
2973 km. 

Jego zdaniem nie będzie to 
typowy bieg, a swego rodzaju 
pielgrzymka. – Droga św. Jakuba 
jest wędrówką indywidualną, po-
nadnarodową i coraz bardziej po-
nadwyznaniową. To jest droga do 
poznania samego siebie – podkreślił.

Co ciekawe, choć rocznie szlak 
św. Jakuba do Santiago de Com-
postela (w całości lub części) prze-
bywa pieszo nawet kilka tysięcy 
Polaków, nikt dotąd – według 
Jakubika – nie zrobił tego biegiem.

- Do ruszenia na trasę zostało już 
mniej niż miesiąc. Przygotowuję 
przede wszystkim kondycję fizyczną, 
ale i nie pomijam kondycji psychicz-

zawodnik i organizator  
naszych „Biegów do słońca” 

AUgUST JAKUbIK 
PObIEgNIE DO SANTIAgO  

DE COMPOSTELA

nej, niezbędnej w słabszych chwilach. 
Warunki na trasie nie należą do naj-
łatwiejszych – dodał rudzianin.

Trasa wiedzie przez Polskę, 
Czechy, Niemcy, Francję i Hisz-
panię. – Zamierzam przebiec ten 
odcinek prawie 3 tys. km w ciągu 
43 dni – zapowiada maratończyk. 
Daje to średnio nieco ponad 68 
km dziennie. Na miejsce Jakubik 
powinien dotrzeć 24 lipca.

Maratończyka wspierają już 
m. in. miasto Ruda Śląska, pry-
watni sponsorzy oraz kibicujący 
mu wolontariusze.

Długodystansowiec regularnie 
trenuje już od 28 lat, przebiegając 
rocznie ok. 5 tys. km. Rudzianin 
bierze udział w licznych marato-
nach, ma na koncie udział w bie-
gach 12-, 24- i 48-godzinnych, jest 
także organizatorem wielu imprez 
biegowych. Swymi inicjatywami 
chce przede wszystkim promo-
wać bieganie oraz aktywny spo-
sób spędzania wolnego czasu. 
(ad)

Ważna informacja 
dla osób - członków 
naszej Spółdzielni, 

które na początku tego roku 
wnioskowały o obniżkę opłaty 
za mieszkanie z tytułu wie-
czystego użytkowania gruntu 
w roku 2016. Otóż wniosko-
dawcy, po złożeniu stosownych 
oświadczeń o dochodach ro-
dziny (miesięcznie nie mógł 
on przekroczyć na jednego 
członka rodziny 50% średnie-
go, miesięcznego wynagrodze-

ULgA MIESZKANIOWA
WYNIOSłA 335,84 Zł

nia w gospodarce narodowej 
za rok 2015) otrzymali ulgę 
w wysokości 335,84 zł.

Przypadającą na mieszkanie 
kwotę ulgi należy jednorazowo 
odliczyć w lipcu br. przy opła-
cie miesięcznej za mieszkanie, 
w części dotyczącej kosztów 
eksploatacji. Wykaz lokato-
rów objętych obniżką opłaty 
za mieszkanie jest do wglądu 
w administracjach osiedlo-
wych KSM.

Z dniem 9 maja 2016 nastąpiło zakończenie sezonu 
grzewczego 2015/2016 w budynkach Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Przypominamy, że na czas letni, do 
rozpoczęcia następnego okresu dostarczania ciepła, nale-
ży pozostawić termostatyczne zawory grzejników w pozy-
cji „otwartej”.

sezon grzewczy
zakończony
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Horoskop oD 15 MAJA 2016 
Do 15 CZErWCA 2016

BARAN (21.03 – 19.04) W II po-
łowie maja dzięki Słońcu i Wenus 
znajdziesz towarzystwo w sam raz dla 
siebie. Dzięki tym osobom twoje ho-
ryzonty poszerzą się, uzyskasz dostęp 
do ciekawych i potrzebnych ci infor-
macji. Połączą was podobne tem-
peramenty, zainteresowania, razem 
nie zaznacie ani chwili nudy ! 9-10 
czerwca – między tobą a ukochanym 
zanosi się na wiosenne burze... Ale 
kłótni uda się uniknąć, jeśli zamiast 
uparcie analizować przeszłość, za-
mkniesz ją za sobą i poczekasz, aż 
przyszłość odpowie na twoje pytania 
i wątpliwości. Zdrowie ci dopisze, 
ale 21 maja oraz 7 i 8 czerwca twoja 
odporność będzie wyraźniej mniej-
sza, więc lepiej unikaj nadmiernego 
wysiłku i dmuchaj na zimne.

BYK (20.04 – 22.05) Słońce 
i Wenus wciąż roztaczają nad tobą 
opiekę, a to dobra wróżba na przy-
szłość. Dopisze ci dobre zdrowie, 
cieszyć się będziesz powodzeniem 
wśród ludzi, zwłaszcza u płci prze-
ciwnej, Fortuna też powinna sypnąć 
groszem hojniej niż ostatnio. Naj-
szczęśliwsze dni maja to 14-15 i 31. 
W I połowie czerwca będziesz mu-
siał więcej z siebie dać, bardziej się 
wysilić, ale możesz liczyć na wiele 
atrakcji i dobrych okazji, nowe zna-
jomości, szersze kontakty zawodowe 
i towarzyskie. W dniach 3-6 czerwca 
jednak sporo zamieszania, w wyniku 
którego możesz ponieść niewielkie, 
ale przykre straty. W pogoni za urodą 
i atrakcyjnym wyglądem uważaj, aby 
nie zaszkodzić swojemu zdrowiu.

BLIŹNIęTA (23.05 – 21.06) 
Już w III dekadzie maja zacznie się 
dla ciebie doskonała passa. Opiekę 
nad tobą obejmą dwie dobroczynne 
planety: Słońce i Wenus. Około 25 
maja za ich sprawą możesz np. odbyć 
udaną podróż, zdać egzamin, dokonać 
udanej transakcji czy poszerzyć swoje 
kontakty towarzyskie. W czerwcu 
utrzyma się dobra passa. Rozwiązanie 
problemów, z którymi borykasz się 
od dawna, będzie już blisko. Tylko 
nie zniechęć się tuż przed metą! Słoń-
ce będzie miało zbawienny wpływ 
na twój organizm, który zyska teraz 
więcej sił do samoleczenia. Zadba 
także o twój wygląd: ubędzie Ci lat, 
oczy i cera odzyskają blask. Około 
5 czerwca znajdziesz się w centrum 
zainteresowania wielu, ale pozosta-
niesz wierny swojej miłości.

RAK (22.06 – 22.07) Tęsknisz za 
miłością? Otwórz serce zwłaszcza 
15 lub 31 maja, bo właśnie wtedy 
możesz znaleźć uczucie. Te dni to 
także doskonała pora na zabiegi dla 
zdrowia i urody. A więc kto wie – 
może twoja druga połowa czeka na 

ciebie w spa, uzdrowisku, ośrodku 
wypoczynkowym...? Wyjazd po zdro-
wie to będzie doskonała decyzja, bo 
twoje akumulatory są na wyczerpa-
niu i powinieneś odpocząć. Pamię-
taj jednak, że wypoczniesz wtedy, 
gdy będziesz robić to co lubisz, co 
sprawia ci prawdziwą przyjemność. 
Nie zmuszaj się do niczego! Około 5 
czerwca szykuje się impreza, spotka-
nie lub udana randka. Możliwa także 
nowa obiecująca znajomość pod wa-
runkiem, że nie ulegniesz pierwszemu 
wrażeniu, tylko sięgniesz głębiej...

LEW (23.07 – 23.08) Będzie 
wiele cudownych, beztroskich dni, 
ale z powodu Marsa mieć będziesz 
więcej obowiązków i możliwe, że 

w czerwcu powróci pewien problem 
z przeszłości. Ostatni dzień maja pod 
znakiem miłości, ale wcześniej zadbaj 
o zdrowie, aby np. angina nie pokrzy-
żowała ci randkowych planów. Twoją 
siłą będzie szczęście do ludzi i umie-
jętność nawiązania przydatnych kon-
taktów (zwłaszcza około 14 czerwca). 
Możesz więc zyskać sojuszników 
w sprawach zawodowych, interesach, 
a także bratnie dusze, z którymi po-
łączą cię serdeczne więzi i podobne 
poglądy. Dzięki szerszym kontaktom 
możesz także zyskać pieniądze. Ale 
w dniach 3-6 czerwca nie pozwól, 
by ktoś niezbyt życzliwy ingerował 
w twoje plany. Obstawaj przy swoim, 
bądź asertywny.

PANNA (24.08 – 22.09) Przed 
Tobą wspaniałe dni – szczególnie 
25 maja. Możesz pozbyć się kłopo-
tów, doprowadzić do końca ważne 
przedsięwzięcie, postawić kropkę 
nad „i”. Ujrzysz przed sobą nowe 
perspektywy. Twoim udziałem mogą 
być sukcesy w pracy, nauce, udane 
podróże, krok do przodu w osobistym 
rozwoju. A także po prostu spokój 
w sercu, pogodzenie ze sobą i świa-
tem...W pierwszym tygodniu czerwca 
planety pokażą ci, co takiego musisz 
w swoim życiu zmienić, abyś mogła 
zrealizować także te bardziej dale-
kosiężne plany. Miej oczy szeroko 
otwarte, nie buntuj się przeciwko 
temu, co się będzie działo, tylko 
spróbuj to zrozumieć i wyciągnąć 
wnioski dla siebie. 

WAGA (23.09 – 22.10) 31 maja 
to twój szczęśliwy dzień – będziesz 
kochana i rozpieszczana. Za sprawą 
Wenus i Neptuna znajdziesz także 

remedium na swoje dolegliwości 
oraz kosmetyki, z którymi już się 
nie rozstaniesz, bo będą jakby stwo-
rzone specjalnie dla ciebie. Przez cały 
miesiąc cieszyć cię będą miłe spotka-
nia, wizyty, imprezy towarzyskie, 
dłuższe wyjazdy i krótkie wypady 
za miasto. Pociągną one jednak za 
sobą większe wydatki i w dniach 3-6 
czerwca uważaj, by sytuacja finanso-
wa nie wymknęła ci się spod kontroli. 
W tych dniach ostrożnie zawieraj 
także nowe znajomości, bo możesz 
trafić na kogoś, kto zrobi świetne 
pierwsze wrażenie, ale to drugie nie 
będzie już takie dobre. 

SKORPION (23.10 – 21.11) 
W pewnych ważnych sprawach może 

zapanować zastój, a nawet zrobisz 
krok do tyłu. Nie przejmuj się: teraz 
się cofniesz, ale potem zrobisz dwa 
do przodu. Zamiast płynąć pod prąd 
i walczyć z wiatrakami, pozwól się 
unosić nurtowi, korzystaj z okazji, 
by odpocząć, rozerwać się, pobyć 
z przyjaciółmi czy zadbać o samego 
siebie. Na przełomie maja i czerwca 
zapewne zgodnie z wcześniejszy-
mi zobowiązaniami coś będziesz 
organizować lub komuś pomagać. 
Nie będzie ci to na rękę, ale słowa 
dotrzymasz. Spręż się na początku 
miesiąca, wtedy zdziałasz najwięcej. 
9-10 czerwca uważaj na kłótnie oraz 
wypadki komunikacyjne. Powstrzy-
maj impulsy, rozsądek niech będzie 
twoim doradcą. 

STRZELEC (22.11 – 21.12) W II 
dekadzie maja wyrwiesz do przodu 
z nową energią. Za sprawą Jowisza 
coś się odblokuje w twoich intere-
sach, znikną przeszkody i pojawią 
się doskonałe okazje (zwłaszcza19-25 
maja). Jeśli się wykażesz refleksem, 
nadrobisz stracony wcześniej czas. 
Ale w ostatniej dekadzie maja pilnuj 
spraw prawnych i formalności, nie 
narażaj się urzędnikom i stróżom 
porządku. 23 i 29 niech zdrowie 
i bezpieczeństwo będzie prioryte-
tem. Czerwiec zapowiada się wręcz 
rozrywkowo. W wolnym czasie przy-
gody i zabawa, możliwe wyjazdy 
w większym gronie, nowe znajo-
mości. W miłości dużo entuzjazmu 
i ekscytacji, ale bez sprzeczek się 
nie obędzie. 

KOZIOROżEC (22.12 – 19.01) 
W drobnych, codziennych sprawach 
możesz liczyć na powodzenie. Ale 

w realizowaniu tych bardziej am-
bitnych, sięgających daleko planów 
możliwe przeszkody (zwłaszcza po 
23 maja). Mądrze zrobisz przeczeku-
jąc nie najlepszą passę i zamiast walić 
głową w mur skupisz się na tym, co 
przychodzi ci łatwo i sprawia przy-
jemność, a więc np. na życiu towa-
rzyskim, swoim wyglądzie i zdrowiu 
oraz hobby, uprawie ogródka czy na 
pracach domowych itd. Kiedy twój 
umysł odpocznie, wtedy nowe po-
mysły zaczną się rodzić same. Ktoś 
w twoim otoczeniu może ci nadska-
kiwać, zabiegać o twoje względy, ale 
dla ciebie będzie to raczej uciążliwe 
i męczące.  Staraj się tak odmawiać, 
aby nikogo nie ranić i zachować do-

bre stosunki. Dyplomacja przyda się 
zwłaszcza 3-6 czerwca.

WODNIK (20.01 – 18.02) Aby 
cieszyć się wiosną i miło spędzić 
wolny czas potrzebujesz gotówki, 
tymczasem wydatki zapewne już 
wcześniej wydrenowały ci portfel. 
Trzeba więc przykroić ambicje do 
rzeczywistości i czerpać radość 
z tego, co nic nie kosztuje. Np. 
szukaj imprez, na który jest wolny 
wstęp, i wiedz, że naprawdę nie mu-
sisz zastawiać stołu, żeby zaprosić 
koleżanki. Skomplikowane układy 
międzyludzkie w twoim otoczeniu tak 
naprawdę nie będą dotyczyć ciebie. 
Nie wtrącaj się więc w cudze sprawy, 
bo nic nie zyskasz, a możesz narazić 
się na nieprzyjemności. Wszystko, 
co zaczniesz po nowiu Księżyca (5 
czerwca), na pewno zakończy się 
sukcesem. 

RYBY (19.02 – 20.03) Przyroda, 
ruch na powietrzu, zieleń to będzie 
twój żywioł. Częściej niż zwykle 
odwiedzać będziesz galerie, muzea 
i inne ciekawe obiekty. Planety prze-
widują dla ciebie podróże, a tam, 
gdzie się znajdziesz, na pewno będzie 
coś ciekawego do zobaczenia. Aby 
jednak te podróże były udane, po-
winnaś, Rybo, więcej uwagi poświę-
cić stronie organizacyjnej i bardziej 
planować, zamiast zostawiać sprawy 
swojemu biegowi. 3-6 czerwca uwa-
żaj na sprawy prawne, pilnuj przepi-
sów. Także twoje zdrowie może teraz 
ulegać różnym wahaniom. Jeśli po 
kolejnym kryzysie wreszcie się za 
siebie solidnie weźmiesz to będzie 
można powiedzieć, że nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło. 
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Mieszkaniowe 
Biuro Poœrednictwa    

(Licencjonowany Poœrednik)

nr licencji Prezesa Zarz¹du kSM 1263; nr licencji kierownika MBP 1271

DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH  
USŁUGAMI W ZAKRESIE 

OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

40-168 Katowice, ul. Klonowa 35 c 
(w siedzibie dy rek cji KSM)

( 20-84-739 oraz 20-84-740, fax 20-84-805
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl

czynne w dni po wsze dnie: 
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 
rodzaju 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, kancela-
riami notarialnymi;

F pomagamy w uzyskaniu korzystnych ofert dla kredy-
tów 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 zasobów 
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. JóZFOWSKA                 73,00 m2         3 pok.            XI piętro

2. UL. MIKUSIńSKIEGO       47,30 m2        2 pok.             I piętro

3. UL. KARPACKA                   60,01 m2        3 pok.          IV piętro

4. UL. MORAWA                      37,90 m2       2 pok.               parter

 MIESZKANIA DO WYNAJęCIA OD OSóB FIZYCZNYCH

 UL. ROŹDZIEńSKIEGO    53,0 m2         3 pok.                   X piętro

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
2. BRZOZOWA 50   41,50 m2 I piętro
 osiedle „janów”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
3. ZAMKOWA 45   127,22 m2 I piętro
 osiedle „Gwiazdy”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
4. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A  16,80 m2 parter
5. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A  63,31 m2 I piętro
 osiedle „Giszowiec”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
6. KARLICZKA 6   161,77 m2 parter

W BUDYNKU MIESZKALNYM
 osiedle „Superjednostka”, adm. tel. 203-75-46, 203-63-41
7. AL. KORFANTEGO 16               46,40 m2 podziemie
8. AL. KORFANTEGO 16               47,60 m2 podziemie
9. AL. KORFANTEGO 18   18,47 m2 XV p.
10. AL. KORFANTEGO 18   37,89 m2 tunel 
      garażowy
11. AL. KORFANTEGO 24   18,47 m2 IV p.
12. AL. KORFANTEGO 30   18,47 m2 X. p.
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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 swe-
go pełnego adresu – to znaczy ulicy, nr domu i mieszkania), które do  
3 czerwca 2016 roku dostarczą–prześlą do redakcji lub Sekretariatu KSM pra-
widłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI  MAJOWEJ” 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  KWIETNIOWEJ” (NR 301)

Nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo URSA, za prawi-
dłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI KWIETNIOWEJ” z nr 301 „Wspólnych 
Spraw”, drogą komisyjnego losowania otrzymują: Bożena Kluge – ul. 
Morawa, Wojciech Wojciechowski – al. Roździeńskiego, Lidia Bielec-
ka – ul. Bohaterów Monte Cassino, Irena Wiśniewska - ul. Osiedlowa, 
Maria Niedźwiedź – ul. Lelków. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po 
odbiór książek do Sekretariatu w siedzibie Zarządu KSM (ul. Klonowa 35c).

Hasła – poziomo: Stalowa Wola, arcyksiężna, żbik, grafit, realizator, 
entomologia, Burkina Faso; pionowo: szarża, architektura, orka, wnęka, 
linki, rezultat, fotograf, toreador, Olimpia.

KRZYŻÓWKA 
MAJOWA

13. AL. KORFANTEGO 30   41,20 m2 wys. par.
 osiedle „Giszowiec”, administracja tel. 256-03-38, 209-25-19
14. MIŁA 2A    14,00 m2 parter
15. MIŁA 5    15,10 m2 parter
16. MIŁA 5    30,00 m2 parter
17. MIŁA 22    12,87 m2 parter
18. MIŁA 30    14,00 m2 parter
19. MIŁA 30    8,60 m2 parter
20. WOJCIECHA 7D   22,10 m2 X p.
21. KARLICZKA 36   30,00 m2 parter
22. KARLICZKA 25   31,13 m2 parter
 osiedle „Ściegiennego”, 
 administracja tel. 250-06-52, 250-29-26
23. JABŁONIOWA 42   38,60 m2 piwnica
24. ROŻANOWICZA 1   66,00 m2 parter
25. JÓZEFOWSKA 88   12,63 m2 parter
26. JÓZEFOWSKA 116A   30,40 m2 parter
27. JÓZEFOWSKA 118A   30,85 m2 parter
 osiedle „HPR/Śródmieście”, 
 administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
28. SOKOLSKA 33   30,81 m2 XI p.
29. SOKOLSKA 33   30,84 m2 XI p.
 osiedle „Kukuczki”, administracja tel. 203-81-92, 258-41-02
30. LUBUSKA 8    58,10 m2 parter
31. LUBUSKA 8    55,10 m2 parter
32. LUBUSKA 10    57,80 m2 parter
33. KARPACKA 6    58,20 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. BOH. MONTE CASSINO 3  32,31 m2 parter
40. BOH. MONTE CASSINO 5  24,00 m2 parter
41. BOH. MONTE CASSINO 16  27,43 m2 X p.
 osiedle „Ścigały”, administracja tel. 203-82-58
42. ŚCIGAŁY 8A    72,66 m2 parter
43. MARKIEFKI 32   63,71 m2 parter
44. WAJDY 27    24,20 m2 parter
 osiedle „centrum”, administracja tel. 259-68-97
45. GRAŻYŃSKIEGO 7A   12,00 m2 parter
 osiedle „Wierzbowa”, administracja tel. 258-79-61
46. WIERZBOWA 37   30,34 m2 piwnica
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

pionowo: 

1.  Karolina z Cambridge skoń-
czyła 2 maja dopiero roczek 
– a jest nią od urodzenia,

2.  masz kartę – to dźwignie 
się i wjedziesz na osiedlo-
wy parking,

3.  mały, a też bęben,
4.  zawiązujemy komuś oczy 

i gramy w nią,
7.  bigbitowa Stanek rodem 

z Bytomia,
9.  bez problemu zrobi gwint 

zewnętrzny i wewnętrzny,
10.  na rozgrywanych w kwietniu 

br. mistrzostwach w Spodku 

wiele razy wpadał do bra-
mek.

poziomo:

5.  przestroga przed czymś groź-
nym,

6.  gruba jęczmienna kasza,
8.  potrzebna do latarki,
10.  od tego imienia Słowianie 

utworzyli słowo „król”,
11.  w uczniowskim tornistrze,
12.  „Wspólne Sprawy” mają go 

w wysokości 19120,
13.  w osiedlowym „spożywcza-

ku”.
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ubezpieczenia@ajama.plMaciej Bogacz

OGŁOSZENIA DROBNE
gipsowe - bezpyłowo, ma-
lowanie, panele, wymiana 
drzwi , kabin, sedesów, 
umywalek, transport, tel. 
512-646-314.

MALOWANIE, tapetowa-
nie, gładzie gipsowe, tel. 
506-685-410.

REMONTY łazienek, 
mieszkań, tanio, solidnie, 
609-313-275.

TAPICERSTWO w dobrej 
cenie jakość gwarantowana, 
Katowice, tel. 603-601-168. 
Transport gratis.

NAPRAWA PRALEK-
-szybko z gwarancją, tel. 
32/251-96-63, 502-551-093.

GŁADZIE bezpyłowe, tel. 
693-518-984.

EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyj-
nych, 693-518-984.

KOMPLEKSOWE re-
monty domów, mieszkań 
łazienek od A-Z, długolet-
nia praktyka, doradztwo, 
transport, 693-518-984

K A F E L K O W A N I E , 
łazienki 601-193-957.

WODNE instalacje, wy-
miana 601-193-957.

POGOTOWIE kompute-
rowe. Informatyk, tel. 663-
774-069.

POGOTOWIE komputero-
we 24h, usuwanie wirusów, 
naprawa i modernizacja PC, 
instalacja oprogramowania, 
tel. 501-516-684.

ANTENY serwis 504-017-
611.

USŁUGI elektryczne, tel. 
662-653-111.

TV SAT! Regulacje i mon-
taż anten satelitarnych. Tel. 
604-127-712.

JUNKERSY-naprawa, hy-
drauliczne, 606-344-009.

GAZ - Montaż i napra-
wa urządzeń gazowych, 
kuchnie, podgrzewacze 
gazowe. Montaż instalacji 
gazowych: stalowe, mie-
dziane zaciskane. Przegląd 
szczelności instalacji gazo-
wych, próby szczelności. 
Autoryzacje: Junkers, Vail-
lant, Termet, 608-165-351, 
32/782-01-29.

ZŁOTA RĄCZKA - drob-
ne naprawy w domu i w 
ogrodzie, tel. 502-951-761, 
www.zlota-raczka.slask.pl

SPRZEDAM kolekcję 
107 szt. modeli samolotów 
i helikopterów wiernie od-
tworzonych, cena do uzgod-
nienia, tel. 32/258-91-13.

KUPIę książki współcze-
sne, przedwojenne i starsze, 
gotówka, 514-279-446.

PRZEPROWADZKI eki-
pa-taniuśko 601-292-699.

M A T E M A T Y -
KA-505-250-272.

KOREPETYCJE angiel-

ski, niemiecki 660-717-189.

LOGOPEDA z dojazdem 

gratis 660-717-189.

TANIO SPRZEDAM 

działkę 52 ary, na części, 

sad owocowy, woj. Świę-

tokrzyskie, 5 km od Buska-

-Zdroju. Prąd, woda przy 

działce. Pozwolenie na 

budowę, tel. 694-302-581.

ZAMIENIę mieszkanie 

po kapitalnym remoncie 

36m2 na większe, spłacę 

zadłużenie, dam odstępne, 

698-811-698.

MIESZKANIE DO WY-

NAJęCIA w Superjedno-

stce (2 pokoje 37m2), tel. 

506-188-272.

DO WYNAJęCIA kawa-

lerka Katowice Giszowiec, 

ul. Wojciecha, tel. 534-050-

407.

WYNAJMę garaż w ze-

spole garażowym przy ul. 

Jesionowej, Wełnowiec, 

na czas nieokreślony. Cena 

wynajmu do uzgodnienia, 

tel. kontaktowy 507-579-

259.

naprawa 
okien pcV

Wymiana okuć 
i uszczelek

Kompleksowe 
naprawy okien  
drewnianych

508-769-362

lowanie, drobne remonty, 
tel. 501-458-150.

CAŁODOBOWO-awarie, 
naprawy pieców gazowych 
Junkers, Termet, Vaillant 
i instalacji gazowych wod-
nych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych, c.o., remon-
ty łazienek, 32/241-99-81, 
601-477-527.

KOMPLEKSOWE re-
monty domów i mieszkań, 
instalacje WOD-KAN-
-GAZ-CO z uprawnieniami, 
kafelkowanie, malowanie, 
gładzie, wylewki, montaż 
drzwi, układanie paneli 791-
964-415.

KAFELKOWANIE, ma-
lowanie, gładzie, sufity 
podwieszane, wod/kan, re-
monty, 505-443-616.

REMONTY mieszkań, ma-
lowanie, tapetowanie, gła-
dzie, panele, tynki ozdobne, 
rigipsy, tel. 696-018-114.

REMONTY, gładzie, pod-
łogi-panele, malowanie, 
sufity i ściany z płyt G-K , 
usługi elektryczne, awaryjne 
naprawy, tel. 888-222-422.

KAFELKOWANIE ła-
zienek i kuchni, remonty, 
instalacje wodno-kanaliza-
cyjne, elektryczne, gładzie 

TELEWIZORY - naprawa 
u klienta 603-898-300.

KAFELKOWANIE, ma-
lowanie, gładzie, itp. Wie-
loletnie doświadczenie, tel. 
606-237-423, 32/259-85-02.

KOMPLEKSOWE re-
monty łazienek z dofinan-
sowaniem z PFRON-u, 
kosztorysy, 506-601-278.

KOMPLEKSOWE remon-
ty łazienek, mieszkań, wy-
soka jakość, 17 lat praktyki, 
projektowanie, doradztwo, 
transport, 506-601-278. 
zlecenie@firma-profbud.pl

CZYSZCZENIE dywa-
nów, tapicerek, wykładzin 
KARCHER-em, tel. 604-
24-39-50.

TAPICERSTWO 32/204-
97-03.

KUCHNIE na wymiar, 
szafy przesuwne, meble 
łazienkowe, doradztwo 
506-601-278.

EKSPRESOWE usuwanie 
awarii wodno-kanalizacyj-
nych 506-601-278.

GAZOWE urządzenia, na-
prawa, konserwacja, mon-
taż, tel. 608-69-69-24.

USŁUGI wodno-kana-
lizacyjne oraz gazowe 
z uprawnieniami, centralne 
ogrzewanie, kafelkowanie, 
panelowanie, gładzie i ma-
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wszelkiego rodzaju naprawy  
hydrauliczne, elektryczne, 

gazowe, ślusarstwo, 
regulacja  i naprawa okien,  

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

 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

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

ŚlUsarz
awaryjne otwieranie  

mieszkań  
i samochodów 

Naprawa, wymiana, 
montaż zamków

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

skup

samochodów

660-476-276

Skrzydła drzwiowe
na stare ościeżnice!!!
(ponad 30 wzorów)

„Domator”, ul. Wincentego Pola 22,  
40-596 kATOWIcE

tel./fax 32/254-49-98, 
kom. 605-416-116

www.domator.katowice.pl

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

Pranie 
czyszczenie:
n	 dywanów
n		 wykładzin
n		 mebli	
	 tapicerowanych
n		 tapicerki	samocho-

dowej	+	suszenie	
(u mnie lub u klienta)
7	dni	w	tygodniu
dojazd	gratis

789-155-188
www.o3-zone.pl

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

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
TApICEREk

wykładzin
sOlIdNIE

606-274-056

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

l  Diet-Coaching
l  Wizyty domowe
l  Terapia nadwagi 
 i niedowagi
l	 Analiza	składu	
	 ciała	metodą	BIA
l  Dietoterpia 
 w chorobach
l  Diety dla kobiet 
	 w	ciąży	
	 i	karmiących
l Diety dla dzieci
l  Diety on-line

Więcej informacji 
znajdziesz  na:  

www.dieta-4u.pl
501 952  617
: dieta-4u.pl

* dietetyk@dieta-4u.pl
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COVERIS™
COVERIS jest szóstą największą firmą opakowaniową na świecie, po-
wstałą w wyniku połączenia spółek Exopack, Britton Group, Kobusch, 
PACCOR oraz Paragon Print & Packaging. Firma ma ugruntowaną pozy-
cję lidera w zakresie opracowywania, produkcji i dostarczania opakowań 
giętkich i sztywnych z tworzyw sztucznych i papieru. Łączne obroty CO-
VERIS przekraczają 2,5 mld USD. Firma posiada 64 zakłady produkcyjne 
w USA, Europie, na Środkowym Wschodzie i w Chinach. COVERIS to 
Spółka należąca do portfolio Sun Capital Partners, Inc.
COVERIS RIGID
Grupa COVERIS RIGID, z centralą w Niemczech, obejmie obecnie  
19 zakładów produkcyjnych i dwie jednostki handlowe zlokalizowane  
w Niemczech, Polsce, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Serbii, Turcji, Holan-
dii, Finlandii, Rumunii, na Ukrainie, Litwie oraz na Węgrzech. 
Aktualnie do naszego zakładu produkcyjnego w Siemianowicach Śląskich 
poszukujemy kandydata/tki na stanowisko:

Pracownik produkcyjny
Nr ref. Produkcja 05/2016

Miejsce pracy – Siemianowice Śląskie.
Wymagania:
•	
•	
•	
•	
•	
•	 chęć rozwoju i związania się z firmą na dłużej,
•	 zaangażowanie.

Główne zadania: 
•	 w początkowej fazie zatrudnienia pakowanie produktów przy linii 

produkcyjnej,
•	 docelowo, w miarę prowadzonego stabilnego procesu szkolenia i 

wdrażania - samodzielna obsługa maszyn produkcyjnych,
•	 dbałość o przestrzeganie ustalonych standardów produkcyjnych i 

jakościowych,
•	 utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy,
•	 przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa pracy i 

p.poż, 
•	 bieżące wypełnianie raportów i dokumentacji produkcyjnej,
•	 dbałość o jakość produkowanego i pakowanego wyrobu.
oferujemy:
•	 zatrudnienie na umowę o pracę,
•	 dodatek za system czterobrygadowy – 16% płacy zasadniczej,
•	 udział w comiesięcznym losowaniu nagród dla pracowników bez 

absencji chorobowej,
•	 premię miesięczną uzależnioną od poziomu realizacji ustalonych 

wskaźników produkcyjnych,
•	 pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie 

do karty Multisport, dofinansowanie urlopu, paczki wraz z impre-
zą mikołajkową dla dzieci),

•	 pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej,
•	 duże możliwości rozwoju dla najlepszych.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny z dopiskiem Produkcja 
04/2016 prosimy kierować na podany  adres email:  
HR.Rigidpl@coveris.com
lub pocztą tradycyjną na adres:
COVERIS Rigid Polska Sp. z o.o., ul. Budowlana 6, 
41-100 Siemianowice Śląskie 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na prze-
twarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy 
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”. 
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(Dokończenie ze str. 24)

wiatr historii
losy Bogusława Januszkiewicza

przekonany, iż tam będę pra-
cować. przyjechałem do sztabu 
wojskowego w chorzowie, gdzie 
niezbyt grzecznie się do mnie 
odnosili. spałem w świetlicy, 
na stole, bez koca czy podusz-
ki. rano przyjechał terenowym 
gazikiem porucznik i zapytał 
ironicznie: no, gdzie ten pilot? 
przedstawiono nas sobie. Ja 
przez cały czas myślałem, że 
będę zatrudniony w lotnictwie. 
tymczasem podjechaliśmy z tym 
porucznikiem pod kopalnię „pre-
zydent” w chorzowie. kopalnia 
to kopalnia. obok były baraki, 
w nich jednostka wojskowa. nie 
wiedziałem o co chodzi w tym 
wszystkim. na moje wątpliwości 
w tej kwestii porucznik krzyk-
nął: – ty s....synie z ak, będziesz 
latał, ale… pod ziemią! na moją 
głowę posypały się różne inwek-
tywy, wśród których była i taka: 
ty (taki, owaki), byłeś (ku... mać) 
w powstaniu warszawskim, 
w ak, to masz teraz karę!

W kopalni „Prezydent” był 
wtedy obóz ciężkiej pracy dla 
takich jak pan Bogusław. Skie-
rowano go do oddziału VII, gdzie 
aby go dostatecznie upokorzyć 
skierowano go do wydobywania 
węgla w pokładzie o wysokości 
50 cm! Trwało to 2 lata. Potem, 
gdy zgodził się podpisać umowę 
o następnych 2 latach pracy bez-

orzeczenie o zdolności do lotnictwa cywilnego z 1947

już w 1946 roku próbował szybownictwa

pośrednio w kopalni, zwolniono 
go z obowiązku świadczenia pra-
cy w oddziale nr VII.

Należy do Związku Represjo-
nowanych Politycznie Żołnierzy 
- Górników. Przypomnijmy, iż ta 
pozarządowa organizacja zrze-
sza byłych żołnierzy-górników 
z kopalń węgla kamiennego 
i kamieniołomów i reprezentuje 
ich wobec władz państwa, orga-
nizacji społeczno-politycznych 
i samorządowych

W kopalni „Prezydent” prze-
pracował 5,5 roku, w ostatnim 
okresie już nie na dole, tylko na 
powierzchni, jako technik nor-
mowania.

Życie zaczynało się do niego 
uśmiechać. W 1952 roku ożenił się 
z Janiną, którą poznał w chórze 
kościelnym. Rok później urodziło 
się pierwsze dziecko – syn Ma-
ciek. Pan Bogusław  jest z niego 
dumny, gdyż skończył z wy-
różnieniem Technikum Samo-
chodowe i prowadzi warsztat 
tej specjalności w Katowicach. 
Młodsze z dzieci, córka Grażyna, 
została złotniczką, ale nie pracuje 
w tym fachu, zajmuje się domem 

i rodziną.
Już w cywilu B. 

Januszkiewicz zo-
stał rzemieślnikiem 
samochodowym 
i założył własną 
firmę, w której zaj-
mował się ciężkim 
transportem. Na-
stępnie do emery-
tury w 1979 roku 
pracował w Przed-
siębiorstwie Krajo-
wo-Zagranicznym 
sp. z o.o. PERIBA. 
Był tam dyrekto-
rem ds. transportu 
i spedycji.

Marzenia o lot-
nictwie wciąż cze-
kały na realizację. 
Podobnie jak ma-
rzenie o mieszka-
niu w Katowicach. 
Zapisał się do KSM, 

był jednym z jej pierwszych człon-
ków. Niedługo czekał na to swoje 
„M”. W 1962 roku, dokładnie 12 
grudnia, wraz z rodziną dostał 
przydział mieszkania z KSM, na 
Koszutce, w „niebieskim bloku” 
przy obecnej ulicy Grażyńskiego. 
Bardzo jest z niego zadowolony.

Lotnictwo – tak niestety nie-
osiągalne – zamienił na pasję 
rajdowca samochodowego. Stąd 
od dawna udziela się w sporcie 
samochodowym. Był bardzo zna-
nym rajdowcem, trzykrotnie zdo-
był tytuł Mistrza Śląska. W 1968 
roku (był wtedy rajdowym wice-
mistrzem Polski) wytypowano go 
na Rajd w Monte Carlo! Niestety 
nie ukończył go, gdyż „wyleciał” 
w pole, na duży śnieg.

Pan Bogusław jest aktywnym 
członkiem Automobilklubu Ślą-
skiego. Przez 5 kadencji był w jego 
Zarządu. Obecnie – jako, że ma 
już swoje lata – jest przewodni-
czącym Koła Seniorów, gdzie ak-
tywnie działa. Wciąż fascynuje się 
sportem samochodowym. Trzeba 
tutaj dodać, że jego aktywność 
w sporcie motorowym zaczęła się 
w 1955 roku. Był wtedy zawodni-
kiem motocrossowym, zdobywał 
zaszczytne miejsca.

Wielokrotnie startował w „Raj-
dzie Żubrów”, który organizo-
wał Automobilklub Krakowski. 
W 1994 roku wygrał klasyfikację 
generalną i zajął I miejsce w Raj-

dzie Samochodowym tuż przed 
Sobiesławem Zasadą. Rok później 
uplasował się na II miejscu w „ge-
neralce”, a klasyfikacja generalna 
liczy się do III miejsca.

W latach 1970-2000 był w kie-
rownictwie „Rajdu Wisły”, który 
od 50 lat organizuje Automobil-
klub Śląski.

Pan Boguslaw Januszkiewicz 
posiada odznaczenia państwo-
we: Brązowy, srebrny i złoty 
krzyż zasługi (1990 r.). Ma tak-
że sporo odznaczeń Polskiego 
Związku Motorowego, takich jak: 
Brązowa, srebrna i złota od-
znaka Honorowa pzm; odznakę 
XXX-lecia pzm, tytuł zasłużo-
nego działacza pzm; godność 
członka honorowego automo-
bilklubu śląskiego i polskiego 
związku motorowego. nadto 
ma srebrną odznakę zasłużony 
w rozwoju woj. katowickiego 
i złotą odznakę Honorową za 
zasługi dla województwa ślą-
skiego ( z 1999 roku). Szczyci się 
także złotą odznaką za zasługi 
dla sportu (2009 rok) i srebrną 
odznaką zasłużony działacz 
kultury Fizycznej (z 1987 roku) 
oraz medalem pamiątkowym 
z okazji 60-lecia powołania za-
stępczej służby wojskowej.

Rozmawiała i opisała:
uRSZuLA WĘGRZYK
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Znani 
i nieznani

wiatr historii

(Dokończenie na str. 23)

losy Bogusława Januszkiewicza

Tak rzadko ich wspominamy, a prze-
cież tyle im zawdzięczamy: żołnierze 
wyklęci! Bohaterowie II wojny świa-

towej. Czynnie uczestniczyli w działaniach 
zbrojnych Armii Krajowej i innych organizacji 
zbrojnych Polski podziemnej. A po wojnie 
nie mogli się pogodzić z wprowadzonym 
w Polsce systemem komunistycznym, dlate-
go podejmowali różne akcje. Nic dziwnego 
zatem, że zostali wówczas – i na długie lata 
– uznani za wrogów publicznych nr 1.

Dopiero 3 lutego 2011 roku Sejm uchwalił 
ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodo-
wym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Przedstawiam historię jednego z nich – Bo-
guslawa Januszkiewicza, mieszkańca KSM 
z osiedla Centrum-I, z Koszutki.

„Żołnierze wyklęci,
Przez laty historia milczała,
 O prawdę się dopominała,
Za bandytów Was uważano,
Rodziny latami prześladowano”
(Bolesław Mencel, 1. III. 2014 r.)

Urodził się w Środzie Wielkopolskiej 
w 1929 roku. Miał 10 lat kiedy pierwszym 
transportem,  8 grudnia 1939 roku, wywie-
ziono go wraz z ojcem, siostrą i bratem do 
przejściowego obozu w Parysowie pod War-
szawą. Dlaczego? Ojciec był powstańcem 
wielkopolskim. W Parysowie przetrwali 2 
lata. Udało im się – dzięki pomocy kolegi 
ojca – wyjść stamtąd. Zadomowili się w Białej 
Podlaskiej. Roman Januszkiewicz (ojciec pana 
Bogusława) otrzymał tam pracę. Był kierow-
nikiem w magazynie zbożowym i związany 
z partyzantką.

Ta stabilizacja nie trwała zbyt długo, a mo-
gła skończyć się tragicznie. Całe szczęście, że 
zaprzyjaźniony Niemiec ostrzegł ich, by ucie-
kali, gdyż następnego dnia zostaliby wszyscy 
aresztowani. Spakowali się szybko i udali do 
Piastowa koło Warszawy. Wydawałoby się, 
że szczęście się do nich uśmiechnęło. Ojciec 
pana Bogusława otrzymał pracę w magazynie 

Współczesna fotografia B. januszkiewicza przy samolocie na muchowieckim lotnisku

jeden z wielu ważnych dokumentów Bogusława  
januszkiewicza - legitymacja członkowska Związku  
Represjonowanych Politycznie Żołnierzy - Górników

spożywczym. Syn mu pomagał, wyjeżdżał 
często do Warszawy po towar (artykuły spo-
żywcze), który potem sprzedawali. Zawsze 
o piątej po południu. To znacząca godzina, 
właśnie o niej, o tzw. godzinie „W” („Wy-
stąpienie”) 1 sierpnia 1944 roku formalnie 
rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. 
Wtedy oddziały Okręgu Warszawskiego 
AK dowodzone przez płk Antoniego Chru-
ściela wystąpiły jawnie przeciwko Niemcom. 
Ponieważ starcia w niektórych dzielnicach 
miasta wybuchły już przed 17:00 odebrało 
to powstańcom ważny element zaskoczenia.

16-letni Bogusław walczył przez jeden mie-
siąc w Powstaniu Warszawskim. Potwierdza 
to Decyzja Kierownika Urzędu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych 
z dnia 16.XII.1993 roku nr 4/KOO51, o przy-
znaniu uprawnień kombatanckich.

Czy ponownie podjąłby decyzję o udziale 
w Powstaniu Warszawskim? Na to pytanie 
odpowiada spontanicznie: – ani chwili bym 
się nie zastanawiał. każdy kto czuje się 
polakiem ma taki obowiązek. uczestni-
czyłem w powstaniu (a uprzednio bywa-

łem pobity przez członków 
Hitlerjugend) bo chciałem, 
by polska była wolna i wy-
zwolona! nie mogłem podjąć 
innej decyzji. uważam się za 
dobrego polaka!

„Gdy wieje wiatr historii,
 Ludziom jak pięknym ptakom
Rosną skrzydła, natomiast
Trzęsą się portki pętakom”
(Konstanty I. Gałczyński)

Po miesięcznym uczestnic-
twie w Powstaniu Warszaw-
skim w 1944 roku Bogusław 
Januszkiewicz znalazł się 
w obozie w Pruszkowie, skąd 
udało mu się (znajoma pielę-

B. januszkiewicz jako pilot cywilny,  
z nadzieją na lotnictwo wojskowe. Niestety...

gniarka postarała się o to) przedostać do 
rodziny, do Piastowa. Po roku, i już po woj-
nie, cała rodzina wróciła do swojego domu 
w Środzie Wielkopolskiej. Tam kontynuował 

naukę w Szkole Podstawowej, pracował tro-
chę u ojca i… marzył. O czym? Najbardziej 
w świecie interesowało go lotnictwo. W 1947 
roku ukończył roczne szkolenie szybowcowe 
i motorowe, był pilotem w cywilnym lotnic-
twie. Już zaczynał wierzyć, że marzenia się 
spełniają. Planował dalszą naukę w Wyższej 
Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dę-
blinie. Niestety życie potoczyło się inaczej. 
Otrzymał wezwanie do WKR-u i rozkaz 
wyjazdu do Katowic.

Teraz tak to wspomina : 
– trochę mnie to zdziwiło. ale ponieważ 

słyszałem, że niedaleko katowic, w mie-
rzęcicach jest lotnisko wojskowe, byłem 


