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Walne Zgromadzenie KSM zdecydowało o: l zaakceptowaniu 
sprawozdań za rok 2015 l udzieleniu absolutorium Zarządowi 
l zatwierdzeniu kierunków rozwoju oraz aktualizacji Strategii 

Ekonomicznej

DOROCZNE OBRADY 
NAJWYŻSZEGO

ORGANU SPÓŁDZIELNI
Demokratyczne, dostępne 

do osobistego uczestnictwa 
wszystkim członkom Kato-

wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
obrady Walnego Zgromadzenia 
były w tym roku dwudniowe. Prze-
prowadzone zostały w poniedziałek 
13, i we wtorek 14 czerwca. Rozpo-
czynały się każdorazowo od godziny 
16:30. Najwyższy organ Spółdzielni 
obradował, w myśl uchwały Rady 
Nadzorczej (nr 15/2016 z 28. 04, 
2016 r.), ze względu na potencjal-
ną liczebność uczestników każdej 
z części, w głównej sali Centrum 
Kultury Katowice im. Krystyny 
Bochenek, przy Placu Sejmu Ślą-
skiego w Katowicach. W tej for-
mule – możliwości powszechnego 
uczestnictwa ogółu członków, a nie 
tylko Zebrania Przedstawicieli – 

Na wspólnej fotografii osoby udekorowane Odznaką Honorową KSM 
(od lewej): Maria Macioł, Mirosław Kidoń, Adam Kulik, Antoni Skow-
ron, Zofia Olszańska i Leszek Warias - w towarzystwie prezes Zarządu 

- Krystyny Piaseckiej oraz wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej 
Józefa Zimermanna i Leszka Boniewskiego 

Każdorazowo wyniki jawnych głosowań prezentowane były na ekranie  
umieszczonym za prezydium obrad 

Walne Zgromadzenie odbywało 
się po raz piąty.

SPRAWY PROCEDURALNE

Okres gromadzenia się w sali 
uczestników obrad umilały występy 
zespołów artystycznych działających 

(Ciąg dalszy na str. 3)

przy naszych spółdzielczych klubach. 
W pierwszym dniu koncertowały 
„100-Krotki” z Giszowieckiego Cen-
trum Kutury, zaś w drugim Zespół 
„Józefinki” z – oczywiście – wełno-
wieckiego klubu „Józefinka”. Obrady 
Walnego Zgromadzenia każdorazowo 
otwierała i witała przybyłych prezes 
Zarządu Krystyna Piasecka. Jedno-
cześnie przedstawiała członka Spół-
dzielni przewodniczącego obradom 
w danym dniu, na którą to funkcję 
desygnowała ich Rada Nadzorcza 
KSM (na mocy §89, ust. 1, pkt 14). 
Przewodniczącymi Walnego Zgro-
madzenia byli kolejno: w pierwszej 
części – Kazimierz Wzorek z os. 
Giszowiec, a w drugiej Mieczysław 
Dańda z os. Wierzbowa.

Na podstawie obowiązującego 
Statutu KSM każdy z członków na-
szej Spółdzielni otrzymał w stosow-

… Walne Zgromadzenie w pod-
jętych uchwałach zdecydowaną 
przewagą głosów zaakceptowało 
wszystkie sprawozdania, udzieli-
ło Zarządowi absolutorium (tutaj 
w imieniu Zarządu niezmiernie za 
to dziękuję!), no i zaakceptowało 
plany Spółdzielni na przyszłość. 
Zarówno Zarząd z gronem pracow-
niczym Spółdzielni, samorządowe 
organy Spółdzielni – Rada Nad-
zorcza i Rady Osiedli, jak i ogół 
członków mają w tym swój udział 
i powody do wspólnej satysfakcji. 
W ten sposób zakończony został ko-
lejny rok trudnej, ale wielce owoc-
nej pracy, a przed nami … kolejne 
cele i zadania, a w perspektywie 
następne „żniwa”...

– podsumowuje prezes Zarządu 
Krystyna Piasecka

(czytaj na str. 6)
... Punktem budzącym szcze-

gólne emocje w trakcie Walne-
go Zgromadzenia jest udzielenie 
absolutorium członkom Zarządu. 
Do kompetencji Rady Nadzorczej 
należy natomiast wydanie opinii 
dotyczącej każdego członka Zarzą-
du. Rada zaopiniowała pozytywnie 
wnioski o udzielenie absolutorium 
wszystkim trzem członkom Zarzą-
du. Trudno by było inaczej. Rada 
Nadzorcza może odwołać w każdej 
chwili członka Zarządu, jeżeli uzna 
taką potrzebę. Byłoby co najmniej 
dziwne czekanie na okazję jaką 
daje właśnie Walne Zgromadze-
nie. Skoro nie zrobiła tego wcze-
śniej, oznacza to, że ma zaufanie 
do obecnego Zarządu i jego pracę 
ocenia jako właściwą i służącą in-
teresom członków, a także dającą 
gwarancje na przyszłość dbania 
o rozwój i prawidłowe funkcjono-
wanie Spółdzielni. Stąd oczywistym 
było wydanie pozytywnej opinii....

– informuje przewodniczący 
RN Jerzy Doniec

(czytaj na str. 5)
... 17 czerwca br. Magazyn Go-

spodarczy „Fakty” organizator 
konkursu „Firma Dobrze Zarzą-
dzana” – zaprosił triumfatorów tej 
rywalizacji do Warszawy po odbiór 
honorowych statuetek. Miło nam 
poinformować, że w gronie 30 lau-
reatów – podmiotów gospodarczych 
i instytucji, w kategorii „Spółdziel-
nia Dobrze Zarządzana” nagroda 
przypadła Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej...

– obok informacji pokazujemy 
zaszczytną statuetkę 

(czytaj na str.13)
... Zachęcamy do zapoznania się 

z sylwetkami policjantów dzielnico-
wych – wpierw na łamach gazety, 
a potem bezpośrednio i osobiście 
w okolicy swego zamieszkiwania. 
Przy każdym funkcjonariuszu poda-
jemy numer telefonu kontaktowego 
oraz obszar miasta (ulice, place) 
który otacza opieką. Widać z tego, 
że rejony działania mają spore. Nie 
tylko te ulice przy których stoją 
budynki naszego zamieszkiwania...

– przedstawiamy 37 dzielnico-
wych policjantów opiekujących 
się m. in. zasobami mieszkanio-
wymi naszej Spółdzielni

(czytaj na str. 7-9)
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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

Policjanci i spółdzielcy zgod-
nie uznają, że wśród lokal-
nych społeczności istnieje 

zapotrzebowanie na bezpośredni 
kontakt mieszkańców z funkcjo-
nariuszami nie tylko w charak-
terze osób poszkodowanych czy 
świadków, ale również na łączność 
z funkcjonariuszami „liniowymi” 
– głównie dzielnicowymi. A celem 
takich kontaktów jest ograniczenie 
i eliminacja różnego rodzaju zagro-
żeń, często drobnych, ale bardzo 
uciążliwych społecznie.

O kwestiach tych rozmawiali 
przedstawiciele Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i Komendy 
Miejskiej Policji w Katowicach 
w czerwcu br. dwukrotnie, podczas 
wzajemnych spotkań, jakie obyły 
się kolejno w Komendzie Policji i w 
siedzibie KSM.

Na spotkaniu w Komendzie 
Zbigniew Olejniczak, wiceprezes 
Zarządu KSM Spółdzielni,  oraz 
podinspektor Robert Łuszcz, I. 
zastępca Komendanta Miejskiego 

Wspólnie możemy więcej

CEL: BEZPIECZEńSTWO MIESZKAńCÓW

Podczas narady w siedzibie SpółdzielniW spotkaniu w KMP uczestniczyli wiceprezes Zarządu KSM Zbigniew 
Olejniczak i I. zastępca Komendanta Miejskiego Policji  

podispektor Robert Łuszcz

Policji w Katowicach, wyrazili chęć 
szerokiej i konsekwentnej współpracy 
w ramach działań profilaktycznych 
prowadzonych przez policjantów 
z Komendy Miejskiej Katowicach, 
jakie mają na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń.

– Aby osiągnąć cel współpracy ze 
społecznością lokalną, mieszkańcy 
jak najlepiej muszą poznać swoich 
dzielnicowych. Powinni umieć na-
wiązać z nim kontakt w sposób szybki 
i skuteczny, by pracować wspólnie 
z Policją nad budową bezpieczeństwa 
lokalnych społeczności. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom naszych 
mieszkańców, dołożymy wszelkich 
starań, by ten cel osiągnąć – stwier-
dził Z. Olejniczak (stąd właśnie 
w bieżącym wydaniu,  na str. 7-9, 
publikacja sylwetek 37 funkcjona-
riuszy dzielnicowych policji, których 
rejony w części pokrywają się z te-
renami zasobów mieszkaniowych 
Spółdzielni). 

W ramach współpracy, dla uzy-
skania konkretnych efektów, organi-

zowane będą spotkania edukacyjne 
i profilaktyczne z mieszkańcami, 
podczas których omawiane będą 
bezpieczne zachowania w sytu-
acjach zagrożenia m.in. bezpieczny 
senior, bezpieczny sąsiad czy przemoc 
w rodzinie. Tematyka zależna będzie 
przede wszystkim od potrzeb miesz-
kańców i będzie modyfikowana po 
wcześniejszym uzgodnieniu z miesz-
kańcami. Regularnie przekazywane 
będą materiały ostrzegawczo-infor-
macyjne, dotyczące różnego rodza-
ju niebezpieczeństw, które zostaną 
rozpropagowane na tablicach ogło-
szeń, w spółdzielczym miesięczniku 
„Wspólne Sprawy”, na stronie inter-
netowej i facebooku KSM.

– Bezpieczeństwo jest podstawo-
wą potrzebą każdego człowieka, 
a jego niezaspokojenie nie pozwala 
na realizację innych potrzeb. Bę-
dziemy spotykać się z mieszkań-
cami – podkreślił  podinsp. Robert 
Łuszcz. Chcemy poznać ich potrze-
by i rozmawiać o ich problemach. 
Zależy nam na poznaniu ich ocze-
kiwań i wykorzystaniu ich wiedzy 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 

Hasło „Wspólnie możemy więcej” 
nie jest przypadkowe. Współpraca 
ze spółdzielniami czy wspólnotami, 
to podstawa szybkiego dotarcia do 
dużej ilości odbiorców, a wspólnie 
mamy jeden cel. Zrobić wszystko, 
aby mieszkańcy Katowic czuli się 
i byli bezpieczni.

Podczas kolejnego spotkania – już 
w siedzibie Spółdzielni – gremium 
uczestników zorganizowanej nara-
dy było szerokie. Obok wiceprezesa 
KSM Z. Olejniczaka i I. zastępcy 
Komendanta R. Łuszcza uczestniczyli 
w nim również naczelnicy wydziałów 
w KMP oraz kierownicy administracji 
wszystkich osiedli naszej Spółdzielni.

Potwierdzając wolę i potrzebę 
szeroko pojętego współdziałania, 
omawiano konkretne możliwości 
w tej mierze. Wskazywano przykłady 
pozytywnych efektów już prowa-
dzonej współpracy, np. w kwestii 
regulowania rozwiązań ruchu dro-
gowego w osiedlach. Ustalono m.in., 
że policjanci dzielnicowi będą na 
zaproszenie Rad Osiedli uczestniczyć 
w comiesięcznych spotkaniach tego 
gremium samorządu spółdzielczego. 
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(Ciąg dalszy na str. 4)

DOROCZNE OBRADY NAJWYŻSZEGO
ORGANU SPÓŁDZIELNI

(Ciąg dalszy ze str. 1)

Na zdjęciach od lewej: Prezydium, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna i Komisja Wyborcza I. części Walnego Zgromadzenia KSM

nym terminie imienne zaproszenie 
do uczestnictwa w jednej z części 
Walnego Zgromadzenia Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, zawie-
rające informacje o czasie miejscu 
i porządku obrad oraz o możliwo-
ściach zapoznania się w siedzibie 
KSM z pełnymi tekstami: – Spra-
wozdania Rady Nadzorczej Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
z działalności w 2015 roku, – Spra-
wozdania Zarządu z działalności Ka-
towickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2015 rok (wraz ze sprawozdaniem 
finansowym), – Opinii niezależnego 
Biegłego Rewidenta z badania spra-
wozdania finansowego Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2015 
rok, – Projektu „Kierunków Rozwoju 
Działalności Gospodarczej, Społecz-
nej i Kulturalnej Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na rok 2015”, 
– Projektu „Strategii Ekonomicznej 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na lata 2016-2025”, – projektów 
uchwał i innych materiałów będących 
przedmiotem obrad Walnego Zgro-
madzenia Członków Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach 
proponowanego porządku obrad. Ma-
teriały te były udostępnione także 
członkom Spółdzielni za pośrednic-
twem miesięcznika „Wspólne Spra-
wy” i towarzyszącego mu Dodatku 
Specjalnego, a także na witrynie in-
ternetowej Spółdzielni: www.ksm.
katowice.pl

  Członkowie KSM, objęci reje-
strem członkowskim wg stanu na 
dzień 13.06.2016 roku, z głosem 
stanowiącym mogli brać udział 

Na zdjęciach od lewej: Prezydium, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna i Komisja Wyborcza II. części Walnego Zgromadzenia KSM

Walne Zgromadzenie w obu częściach otwierała prezes Zarządu KSM
Krystyna Piasecka

Kierownicze gremium KSM (od prawej)- wiceprezes U. Smykowska, 
prezes Zarządu K. Piasecka, wiceprezes Z. Olejniczak,  

zastępca dyrektora W.Wojtasik, przewodniczący RN J. Doniec

Zespół pracowników działu prawnego KSM

tylko w jednej z dwu części Wal-
nego Zgromadzenia. Stosownie 
do uchwały Rady Nadzorczej – 
13 czerwca w obradach Walne-
go Zgromadzenia uczestniczyli 
członkowie spółdzielni z osiedli: 
Giszowiec, Zawodzie, Gwiazdy, 
Centrum-I, Murcki, Janów, Gra-
niczna, Ligota, zaś 14 czerwca 
członkowie z osiedli: im. ks. Pio-
tra Ściegiennego, im. Jerzego Ku-
kuczki, Szopienice, Wierzbowa, 
im. Alfonsa Zgrzebnioka, im. ks. 
Franciszka Ścigały, Superjednost-
ki, Śródmieścia, Haperowca oraz 
należący do grup członków ocze-
kujących i członków bez prawa 
do lokalu.

Wszyscy członkowie Spółdziel-
ni przybywający na obrady – przy 
podpisywaniu listy obecności w hal-
lu Centrum Kultury – otrzymywa-
li urządzenie elektroniczne (tzw. 
„pilota”), które wykorzystywali we 
wszystkich głosowaniach. Wyniki 
głosowań były elektronicznie ob-
liczane i natychmiast wyświetlane 
na wielkim ekranie oraz ogłaszane 
przez przewodniczących Komisji 
Skrutacyjno-Wnioskowych. Przebieg 
każdej części Walnego Zgromadze-
nia był (zgodnie z §84 ust. 4 Statutu 
KSM) dla celów dokumentacyjnych 
Spółdzielni nagrywany i filmowany.

Na sali obrad WZ obok członków 
Spółdzielni obecny był Zarząd i Dy-
rekcja KSM: prezes Zarządu Kry-
styna Piasecka, zastępcy prezesa 
Zarządu – Urszula Smykowska 
i Zbigniew Olejniczak, zastępca 
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DOROCZNE OBRADY NAJWYŻSZEGO
ORGANU SPÓŁDZIELNI

(Ciąg dalszy ze str. 3)

Sala obrad Walnego Zgromadzenia KSM w pierwszym (z lewej) i drugim dniu (z prawej)

Wyróżnieni Odznakami Honorowymi KSM (od góry - od lewej): Jerzy Sznajder, Beata Twardowska, Jerzy Kaszuba, 
Franciszek Kardyś, Krystyna Kućmierz, Andrzej Jakubowski, Regina Piątek

dyrektora KSM ds. technicznych, 
pełnomocnik Zarządu Waldemar 
Wojtasik, pełnomocnicy Zarządu 
Halina Bryła, Zbigniew Cieślak, 
Jerzy Rożek, Barbara Wojtynek 
i Jolanta Zydek oraz inni pracownicy 
KSM zajmujący się przygotowaniem 
i organizacyjną obsługą Walnego 
Zgromadzenia, w tym zespół rad-
ców prawnych pod kierunkiem mgr 
Anny Duch, odpowiedzialnych za 
merytoryczne wyjaśnianie kwestii 
prawnych i proceduralnych, wy-
dawanie niezbędnych ocen i opinii 
prawnych, jak również za służenie 
pomocą w rozstrzyganiu ewentu-
alnych spornych merytorycznych 
i proceduralnych kwestii.

Obejmując przewodnictwo ob-
rad każdorazowo przewodniczący 
stwierdzali prawidłowość zwołania 
Walnego Zgromadzenia (zgodnie 
z postanowieniami paragrafów 75 
i 76 Statutu Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej), jak również (w myśl 

paragrafu 81 ust. 1 Statutu naszej 
Spółdzielni) zdolność Walnego 
Zgromadzenia do podejmowania 
uchwał bez względu na ilość obec-
nych członków.

Przekazywali także informa-
cję, że w związku z tym, iż Walne 
Zgromadzenie odbywa się w dwu 
częściach, to na mocy decyzji Za-
rządu Spółdzielni – po zakończeniu 
ostatniej części Walnego Zgroma-
dzenia, 17 czerwca (piątek) 2016 
roku, odbędzie się w siedzibie KSM 
posiedzenie Kolegium Walnego 
Zgromadzenia w celu ustalenia 
łącznych wyników wszystkich gło-
sowań nad uchwałami objętymi 
porządkiem obrad. Kolegium to 
stanowią przewodniczący i sekretarze 
prezydiów obu części Walnego Zgro-
madzenia. Protokół z obrad Kolegium 
Walnego Zgromadzenia, zawierający 
ostateczne – to znaczy łączne wyniki  
głosowań w sprawie uchwał – stano-
wi zwieńczenie niniejszej relacji na 
łamach „Wspólnych Spraw”, umiesz-
czony jest na stronie internetowej 

Spółdzielni www.ksm.katowice.pl 
oraz w całości udostępniony jest do 
wglądu dla członków Spółdzielni 
w siedzibie Zarządu Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. 
Klonowej 35c, w Dziale Organizacji 
i Samorządu (pok. 36 i 36a) w godzi-
nach pracy Spółdzielni.

Przewodniczący obrad zarzą-
dzali wybór sekretarzy i asesorów. 
W pierwszym dniu Walnego Zgro-
madzenia sekretarzem została Alek-
sandra Jureczko (os. Giszowiec), 
zaś asesorami Magdalena Łuka-
szewska (os. Giszowiec) i Stanisław 
Zalewski (os. Murcki). W drugim 
dniu na funkcje sekretarza wybrany 
został Wojciech Grzymek (członek 
oczekujący), a na funkcje asesorów  
Bogna Zaborowska (os. im. Ście-
giennego), Andrzej Łogiewa (os. 
im. Ściegiennego) oraz Stanisław 
Januszek (os. Śródmieście).

Wprawdzie każdy z członków 
Spółdzielni otrzymał wraz z zawia-
domieniem o Walnym Zgromadzeniu 
porządek jego obrad, dla formalności 

przewodniczący każdego dnia przy-
pominali, iż obejmuje on 15 punktów, 
nie wymaga głosowania (co wynika 
z treści §77 Statutu stanowiącego iż 
„wszystkie części Walnego Zgroma-
dzenia obradują zgodnie z porząd-
kiem obrad, podanym do wiadomości 
członków w trybie określonym usta-
wą”) i tworzą go następujące pozycje:
1.  Otwarcie obrad.
2.  Wybór sekretarza i asesorów 

wchodzących w skład prezy-
dium (części) Walnego Zgro-
madzenia.

3.  Przedstawienie porządku obrad.
4.  Wybór Komisji Mandatowo-

-Skrutacyjnej (części) Walne-
go Zgromadzenia.

5.  Wręczenie wyróżnień honoro-
wych za zasługi dla KSM.

6.  Stwierdzenie prawidłowości 
zwołania Walnego Zgroma-
dzenia.

7.  Podjęcie uchwał w sprawie 
odwołań członków od uchwał 

(Ciąg dalszy na str. 10)
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Nasze, wspólne spra wy...
Z prac Rady Nadzorczej KSM

POWINNOŚCI PRZED WALNYM

Zbliżający się termin Walnego 
Zgromadzenia (teraz już odby-
tego) spowodował nałożenie 

na Radę Nadzorczą zwiększonych 
obowiązków związanych z przy-
gotowaniem tego najważniejszego 
wydarzenia roku w życiu Spółdzielni.

Pierwsze majowe posiedzenie 
Rady poświęcone było w całości 
ocenie stanu finansów Spółdzielni 
zawartego w „Opinii wraz z rapor-
tem z badania sprawozdania finan-
sowego KSM za 2015 rok”. Opinię 
tę sporządził Spółdzielczy Regional-
ny Związek Rewizyjny w Rybniku. 
Obowiązek corocznego poddania się 
takiemu badaniu wynika z Ustawy 
Prawo Spółdzielcze i ustawy o ra-
chunkowości. Wyboru podmiotu do 
przeprowadzenia badania dokonała, 
z grona licznych oferentów, jeszcze 
w roku ubiegłym, Rada Nadzorcza.

Ocena bilansu sporządzone-
go przez Spółdzielnię na dzień 31 
grudnia 2015 roku zyskała wysoką 
ocenę. Najpełniej zilustrują to cytaty 
z rzeczonej „Opinii” – „… zbadane 
sprawozdanie finansowe we wszyst-
kich istotnych aspektach:

a) przedstawia rzetelnie i jasno 
informacje istotne dla oceny sytuacji 
majątkowej i finansowej jednostki na 
dzień 31.12.2015 r., jak też jej wyni-
ku finansowego za rok obrotowy od 
1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

b) zostało sporządzone zgodnie 
z wymagającymi zastosowania po-
lityką rachunkowości oraz na pod-
stawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych,

c) jest zgodne z wpływającymi 
na treść sprawozdania finansowego 
przepisami prawa i postanowieniami 
statutu Spółdzielni.

Sprawozdanie z działalności Spół-
dzielni jest kompletne w rozumieniu 
art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, 
a zawarte nim informacje, pocho-
dzące ze zbadanego sprawozdania 
finansowego, są z nim zgodne.”

Sytuacja finansowa Spółdzielni 
nie jest według tej „Opinii” już taka 
dobra jak forma samego bilansu. 
W 2015 roku co prawda zwiększyły 
się wskaźniki płynności II. i III. stop-
nia; zmniejszył natomiast ten wskaź-
nik płynności I. stopnia, uważany za 
najbardziej istotny do oceny kondycji 
finansowej Spółdzielni. Nie jest to 
w najmniejszym stopniu zaskoczenie. 
Spółdzielnia już w połowie ubiegłego 
roku przyjęła program stopniowego 
likwidowania salda ujemnego na 
funduszu remontowym, część „A”. 

W pierwszym roku jego stosowania 
nadwyżka wpływów na ten fundusz 
ma przewyższyć wydatki o około 11 
milionów zł. Całkowite zlikwidowa-
nie salda ujemnego na tym fundu-
szu ma nastąpić w 2022 roku. Nie 
jest to jedyny program wdrożenia 
oszczędności w wydatkach. Zarząd 

został zobowiązany do opracowa-
nia w terminie do października br., 
kolejnego programu zmniejszenia 
kosztów funkcjonowania Spółdzielni. 
W majowym wydaniu „Wspólnych 
Spraw” była szczegółowa wzmian-
ka o tych działaniach. Można więc 
przyjąć, że rok 2015 był ostatnim, 
w którym wpływy nie bilansowały 
się z wydatkami. Od bieżącego roku 
sytuacja finansowa Spółdzielni będzie 
się tylko poprawiała. 

Jak sytuacja finansowa Spółdzielni 
na koniec 2015 roku oddana została 
w „Opinii”? Posłużmy się kolej-
nym cytatem:

„Uwzględniając wskaźniki dokona-
nej analizy ekonomiczno-finansowej 

oraz wyniki badania sprawozdania fi-
nansowego i zdarzeń gospodarczych, 
jakie nastąpiły po dniu bilansowym 
stwierdza się, że aktualna sytuacja 
Spółdzielni nie wskazuje zagrożeń dla 
kontynuacji jej działalności w roku 
następnym po roku badanym.”

Rada Nadzorcza, jako zlecenio-
dawca, powyższą „Opinię wraz 
z raportem(…)” przyjęła. Podjęła 
również uchwałę w sprawie roczne-
go sprawozdania finansowego Spół-
dzielni za 2015 rok. Sprawozdanie 
to stanowi element sprawozdania 
Zarządu z działalności za 2015 rok, 
które będzie zatwierdzane przez Wal-
ne Zgromadzenie. 

Kolejne majowe posiedzenie 
Rady Nadzorczej przebiegało 
według standardowego, rzec 

można, porządku obrad. Zebranie roz-
poczęło rozpatrywanie spraw człon-
kowskich.

Sytuacja w zakresie zadłużeń we 
wnoszeniu opłat za korzystanie z lo-
kalu na koniec kwietnia br. wyglądała 
następująco: zaległości wynosiły 10 
mln 172 tys. zł, stanowiąc 7,31% 
naliczeń średniorocznych. Oznacza 
to, że zaległości te w stosunku do 
zaległości na koniec marca wzrosły 
o 335 tys. zł. Jeżeli jednak weźmiemy 
pod uwagę fakt, że w ciężar kwietnio-
wego stanu zadłużenia zaksięgowano 
kwotę 567 tys. zł z tytułu niedopłat za 
rozliczenia mediów, a w nich przede 
wszystkim wody, to nastąpił dalszy 
spadek faktycznego zadłużenia we 
wnoszeniu opłat. Tym razem trudno 
jednak o stwierdzenie, że te niedo-
płaty zostaną szybko spłacone. Na 
wiele rozliczeń mieszkańcy wno-
szą reklamacje. To, że wodomierze 
z możliwością zdalnego odczytu (do-
starczone przez Brunatę) dalekie były 
od ideału, Spółdzielnia wiedziała 
już znacznie wcześniej. Sama część 

mechaniczna działała bez zarzutu, 
rejestrując dobrze faktyczne zużycie 
wody. Zdalne odczyty – dokonywane 
drogą radiową i na tej podstawie spo-
rządzone rozliczenia – już nie. Dlate-
go też Spółdzielnia podjęła decyzję 
o zmianie dostawcy tych urządzeń 
i zmianie firmy rozliczeniowej.

Zmiana taka ze względów or-
ganizacyjnych i kosztowych 
mogła być dokonana przy 

okazji upływu ważności legaliza-
cji wodomierzy lokalowych. Okres 
ważności legalizacji dla wodomierzy 
wody zimnej i ciepłej wynosi 5 lat. 
Przez ten okres różnica między wska-
zaniami faktycznymi wodomierzy, 
a przekazywanymi drogą radiową 

przyjmowanej na Walnym Zgroma-
dzeniu. Aktualizacja ta uwzględnia 
ustalenia będące podstawą programu 
stopniowego zmniejszania zobowią-
zań Spółdzielni, polegającej na co-
rocznym zmniejszaniu nakładów na 
modernizacje i remonty finansowane 
z funduszu „A”. Ograniczenie tem-
pa prac ma objąć przede wszystkim 
modernizację ociepleń wykonanych 
w pierwszych latach procesu termo-
modernizacji budynków. Następnie 
Rada rozpatrywała „Sprawozdanie 
Zarządu z działalności KSM w 2015 
roku” i propozycje „Kierunków roz-
woju działalności gospodarczej, spo-
łecznej i kulturalnej KSM na 2016 
rok”. Oba te dokumenty podlegały 

następnie zatwierdzeniu przez Walne 
Zgromadzenie. Do obowiązków Rady 
należało zaopiniowanie tych materia-
łów. Wcześniej tak „Sprawozdanie”, 
jak i „Kierunki” były przedmiotem 
szczegółowego rozpatrywania przez 
komisje branżowe Rady. Rada pozy-
tywnie zaopiniowała te dokumenty, 
jak i projekty uchwał, które miały 
być przedstawione Walnemu Zgro-
madzeniu do przyjęcia.

Punktem budzącym szczególne 
emocje w trakcie Walnego Zgroma-
dzenia jest udzielenie absolutorium 
członkom Zarządu. Do kompetencji 
Rady Nadzorczej należy natomiast 
wydanie opinii dotyczącej każdego 
członka Zarządu. Rada zaopiniowa-
ła pozytywnie wnioski o udziele-
nie absolutorium wszystkim trzem 
członkom Zarządu. Trudno by było 
inaczej. Rada Nadzorcza może 
odwołać w każdej chwili członka 
Zarządu, jeżeli uzna taką potrzebę. 
Byłoby co najmniej dziwne czekanie 
na okazję jaką daje właśnie Walne 
Zgromadzenie. Skoro nie zrobiła 
tego wcześniej, oznacza to, że ma 
zaufanie do obecnego Zarządu i jego 
pracę ocenia jako właściwą i służącą 
interesom członków, a także dającą 
gwarancje na przyszłość dbania o roz-
wój i prawidłowe funkcjonowanie 
Spółdzielni. Stąd oczywistym było 
wydanie pozytywnej opinii.

Również do kompetencji Rady 
należy zaopiniowanie wnio-
sków dłużników odwołują-

cych się do Walnego Zgromadzenia 
o uchylenie wcześniejszej decyzji 
Rady o pozbawieniu praw członkow-
skich za uchylanie się od obowiązku 
wnoszenia opłat za korzystanie z lo-
kalu. Wpłynęły dwa takie wnioski. 
Rada negatywnie zaopiniowała oba 
wnioski o zmianę decyzji o wykreśle-

rosła i w niektórych przypadkach 
sięgała kilkudziesięciu m3 i w pie-
niądzach rzędu kilkuset złotych. 
Przy okazji wymiany wodomierzy 
i operatora dokonano inwentaryzacji 
wskazań faktycznego zużycia i ko-
rekty wyników dotychczasowych 
półrocznych okresów rozliczeń. 
Dla wielu naszych mieszkańców 
stanowi to przykrą niespodziankę 
i powód do składania reklamacji. 
Rozliczenia między Spółdzielnią, 
a dostawcą wody, dokonywane są 
w oparciu o wskazania wodomierzy 
głównych, usytuowanych na wlocie 
instalacji wody zimnej do budynku, 
stąd narastający problem niebilanso-
wania się wody, tj. różnicy między 
wskazaniami wodomierza główne-
go a sumą wskazań wodomierzy 
lokalowych. Miejmy nadzieję, że 
obecnie stosowane wodomierze będą 
pozbawione podobnej wady i kolejne 
rozliczenia kosztów wody nie będą 
budziły kontrowersji.

Na posiedzenie Rady Zarząd skie-
rował 13 wniosków o pozbawienie 
członkostwa. I tym razem część 
członków dokonała spłaty zadłu-
żenia przed terminem posiedzenia. 
Stąd Rada rozpatrywała wnioski 
pozostałych 7 członków. Rada nie 
znalazła żadnego uzasadnienie dla 
tolerowania tego stanu i zostali oni 
wykreśleni z rejestru Spółdzielni. 
Uprawomocnienie tej decyzji Rady 
nastąpi w okresie 6 tygodni od chwili 
dostarczenia zainteresowanym pisem-
nej decyzji o wykreśleniu. 

Pozostałe punkty porządku po-
siedzenia dotyczyły spraw, które 
miały być (no i były) przedmiotem 
dociekań na Walnym Zgromadzeniu 
w czerwcu.

Rada pozytywnie zaopiniowała 
projekt „Aktualizacji Strategii Eko-
nomicznej KSM na lata 2016-2025”, (Dokończenie na str. 20)
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Żniwowaliśmy!

Szanowni PańStwo, 
DroDzy SPółDzielcy!

Kolejne Walne Zgroma-
dzenie podsumowujące 
i rozliczające działalność 

naszej Spółdzielni za miniony 
2015 rok przeszło do historii, 
bowiem to ważne w życiu Spół-
dzielni wydarzenie miało miejsce, 
co przypominam tylko retorycz-
nie, w dniach 13-14 czerwca br. 

Nie byłabym zaskoczona, gdy-
by część Spółdzielców – Czytel-
ników tychże moich refleksji 
– zdziwił tytuł. Żniwowaliśmy? 
Kto, gdzie i kiedy? Przecież żniwa 
to raczej rzecz właściwa wiejskim 
społecznościom. Myślę, że Pań-
stwo właściwie odczytaliście prze-
nośnię – całoroczna praca i trud, 
a potem zbieranie plonów – czyli 
tu – ocena, uzyskanie (lub nie, ale 
to nie miało miejsca) akceptacji dla 
„owoców” (wyników) tej pracy. 
I to właśnie w tym sensie – mamy 
w KSM tegoroczne „żniwa” – po 
uprzednim „żniwowaniu” – już 
za sobą. Oczywiście niczego to 
nie kończy, a jedynie zamyka 
określony etap.

Cykl przygotowywań dorocz-
nych obrad tego najważniejszego 
organu w Spółdzielni rozpoczy-
nała już na Zebraniach Osiedlo-
wych w listopadzie i grudniu 
2015 r. prezentacja wstępnych 
sprawozdań Zarządu i Rad Osie-
dlowych. Potem (w II kw. 2016 
r.) informacji sprawozdawczych 
i różnorakich dokumentów i ana-
liz już tylko przybywało. Najob-
szerniejszą wersją dokumentów 
dostarczonych każdemu Człon-
kowi naszej Spółdzielni (i nie 
członkowi – ale mieszkańcowi 
– właścicielowi lokalu też!) były 
materiały opublikowane w „Do-
datku Specjalnym” do majowego 
wydania „Wspólnych Spraw”, 
zaś kompletny pakiet dokumen-
tów sprawozdawczych i progra-
mowych, był udostępniony do 
wglądu członkom Spółdzielni  
(w siedzibie Zarządu) przez okres 
dwu tygodni poprzedzających 
„Walne”. Uczestnicy Walnego 
Zgromadzenia to wiedzą, a inni 
– już pewnie też, że porządek ob-
rad został w pełni zrealizowa-
ny, a przygotowane materiały 
– ich treść były poddane, zgod-
nie z procedurą prawną, ocenie 
Walnego Zgromadzenia w sto-
sownych głosowaniach. 

Walne Zgromadzenie w pod-
jętych uchwałach zdecydowaną 
przewagą głosów zaakceptowało 

wszystkie sprawozdania, udzieli-
ło Zarządowi absolutorium (tutaj 
w imieniu Zarządu niezmiernie 
za to dziękuję!), no i zaakcepto-
wało plany Spółdzielni na przy-
szłość. Zarówno Zarząd z gronem 
pracowniczym Spółdzielni, sa-
morządowe organy Spółdzielni 
– Rada Nadzorcza i Rady Osiedli, 
jak i ogół członków mają w tym 
swój udział i powody do wspólnej 
satysfakcji. W ten sposób zakoń-
czony został kolejny rok trudnej, 
ale wielce owocnej pracy, a przed 

nami … kolejne cele i zadania, a w 
perspektywie następne „żniwa”.

Do tej oceny, pozytywnej i ra-
dosnej, by jej nie „przesłodzić” 
dodać jednakże trzeba nieco in-
nej przyprawy – „octu?” –„soli”? 
Chodzi mi o to, że jakkolwiek 
w Spółdzielni jest nas wielu  
(wg stanu na koniec maja br. po-
nad 16 tysięcy członków), a każ-
dy członek (już nie jak dawniej 
- poprzez wybranego przedsta-
wiciela) ma prawo do osobistego 
uczestnictwa w obradach Wal-
nego Zgromadzenia i podejmo-
wania uchwał, które dotyczą 
całej wspólnoty spółdzielczej, 
bo każdy dostał stosowne imien-
ne zaproszenie – realny udział 
w obu częściach „Walnego”, był 
wprawdzie reprezentatywny, ale 
raczej skromny. W tegorocznym 
„Walnym” uczestniczyło bowiem 
(pomijając udział pracowników 
KSM i gości – nie posiadających 
mandatów do głosowania) nie-
spełna 2% uprawnionych. Tym, 
którzy przyszli na Walne Zgro-
madzenie serdecznie dziękuję za 
udział i poświęcenie cząstki swe-
go prywatnego czasu sprawom 
naszej korporacji spółdzielczej. 
Przy tej okazji nasuwa się refleksja 
– pytanie dlaczego na powszech-
nym zgromadzeniu spółdzielców 
jest nas jednak stosunkowo mało? 

Ustawowa demokratyzacja 
spółdzielczości, jak em-
pirycznie dowodzi tego 

m.in. „niepowalająca” liczebno-
ścią frekwencja, wcale nie prze-
biega po myśli parlamentarnych 
prawodawców. Trudno jednak 
nie uważać za słuszną ową moż-
liwość „brania spraw w swoje 

ręce”, jaka formalnie została 
zadekretowana dla ruchu spół-
dzielczości mieszkaniowej. Czy 
zatem skromne uczestnictwo 
w obradach najwyższego organu 
samorządowego w Spółdzielni to 
jak twierdzą jedni, skutek zado-
wolenia z tego jak Spółdzielnia 
funkcjonuje, z tego – co jest, lub 
jak uważają inni jest to przejaw 
raczej braku chęci inicjowania 
i realizowania (bo wymaga to 
indywidualnego wysiłku) prze-
mian i nowych rozwiązań? – dy-
wagować i argumentować w tej 
materii można w nieskończoność 
i bez głębokiej analizy upraw-
niającej do wyważonej oceny 
zjawiska (które w naszym życiu 
społecznym śmiem twierdzić, 
nie ogranicza się tylko do środo-
wisk spółdzielczych).

Może też być tak, iż jest to wy-
raz zniechęcania wielu spośród 
spółdzielców, a wynikającego 
z obserwowanych i doświadcza-
nych przez lata warunków wy-
soce niesprzyjających działaniu 
ruchu spółdzielczego i rozwojowi 
spółdzielczości mieszkaniowej? 
Poczucia, iż od początku lat 
dziewięćdziesiątych minione-
go wieku nic tak naprawdę dla 
nas – spółdzielców nie zmienia 
się na lepsze. Przeprowadzone 
w minionym ćwierćwieczu roz-
liczne nowelizacje prawa w po-
wszechnym odczuciu (wiemy to 
z autopsji), niestety nie tylko nie 
stworzyły warunków dla rozwo-
ju spółdzielczości, lecz wprost 
przeciwnie – wprowadziły dla 
niej sporo ograniczeń.

Tu każdy po części może mieć 
w swoich ocenach rację.

Czy coś się w tej mierze po-
myślnie zmieni? Nie spo-
sób „wróżyć z fusów”. Bo 

do tego sprowadzić należałoby 
jedynie ocenę okruchów infor-
macji, jakie są upubliczniane 
w związku z planami następnych 
nowelizacji prawa dotyczącego 
spółdzielczości mieszkaniowej. 
Chociaż – inna sprawa – przed 
mieszkaniówką tak „w ogóle” 
oraz „odgórnie” właśnie zapala 
się tzw. „zielone światło”. Rząd 
zapowiedział realizację wielkie-
go programu „mieszkanie plus”. 
Około połowy roku 2019 uczestni-
cy tegoż programu mają otrzymać 
pierwsze mieszkania – oświadczył  
20 czerwca br. minister infra-
struktury i budownictwa An-
drzej Adamczyk. Potwierdził, 
że w Polsce brakuje (aktualnie) 

około miliona mieszkań. Przypo-
mnieć warto, że wg przekazanej 
na początku czerwca informacji 
Pani Premier Beaty Szydło trzema 
filarami programu mieszkanie 
plus mają być: l wsparcie bu-
downictwa społecznego, l tanie 
mieszkania na wynajem budowa-
ne na gruntach Skarbu Państwa, 
l wsparcie oszczędzania na cele 
mieszkaniowe w ramach indywi-
dualnych kont mieszkaniowych.

I w tym kontekście aż prosi 
się zapytać, dlaczego przy 
tej okazji nie myśli się o li-

kwidacji ograniczeń nałożonych 
na spółdzielczość mieszkanio-
wą? Państwo będzie budować 
mieszkania na najem – a spół-
dzielczości poprzez likwidację 
praw lokatorskich tego zakazano. 
Ba, wprowadzono nawet w 2007 
roku sławetną ustawę „uwłasz-

czeniową” o nieodwracalnych 
skutkach społecznych i gospodar-
czych. Państwo wspierać będzie 
oszczędzanie na cele mieszka-
niowe, a ciągle nie jest do końca 
rozwiązana kwestia książeczek 
mieszkaniowej założonych jeszcze 
w czasach PRL-owskich.

Programowi tanich i szero-
ko dostępnych mieszkań dla 
Polaków tylko przyklasnąć. 
Ale dlaczego nie wzbogacić go 
poszerzając ofertę o włączenie 
spółdzielczości mieszkaniowej 
z jej sprawdzoną formą mieszkań 
lokatorskich, efektywną i jak do-
tąd najtańszą (w Polsce i na całym 
globie – czego dowodzą światowe 
statystyki)?! To wcale nie reto-
ryczne pytania. Sternicy nawy 
państwowej powinni się nad nimi 
pochylić i udzielić spółdzielczoś- 
ci odpowiedzi takiej, od której 
przybędzie dalszych mieszkań. 
Budowanie i eksploatacja miesz-
kań przez spółdzielnie w Polsce, 
Europie i świecie na zasadzie 
„non profit” ma przecież wielo-
letnią historię i jest standardem 
powszechnie funkcjonującym. 

Na zakończenie – życzę wszyst-
kim Państwu udanego lata, dobrej 
kondycji i zdrowia oraz miłych 
spotkań towarzyskich na co dzień, 
a także zapraszam do skorzysta-
nia z przygotowanej dla naszych 
mieszkańców w ramach dzia-
łalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej atrakcyjnej oferty 
zagospodarowania wolnego czasu 
w ramach „Akcji Lato” (w miej-
scu zamieszkania i na wyjazdach 
poza miasto).

Z poważaniem
Krystyna  PiasecKa
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Funkcjonariusze policji z rejonów miasta pokrywających się z zasobami  
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

POZNAJ SIę ZE SWOIM DZIELNICOWYM!

W uzgodnieniu z Komendą Miejską Policji w Katowicach przed-
stawiamy Czytelnikom „Wspólnych Spraw” 37 funkcjona-
riuszy policji, pełniących służbę dzielnicowych w rejonach, 

które w jakiejś części pokrywają się z obszarami osiedli Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Nadmienić tutaj trzeba, że całe Katowice 
podzielone są na 76 rejonów, zatem niemal w połowie z nich znajdują 
się budynki należące do naszej Spółdzielni.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami policjantów dzielnicowych – 
wpierw na łamach gazety, a potem bezpośrednio i osobiście w okolicy swego 
zamieszkiwania. Przy każdym funkcjonariuszu podajemy numer telefonu 
kontaktowego oraz obszar miasta (ulice, place) który otacza opieką. Widać 
z tego, że rejony działania mają spore. Nie tylko te ulice, przy których stoją 
budynki naszego zamieszkiwania.  

Nie czekajmy – by ze swoim dzielnicowym poznać się dopiero wtedy, 
kiedy przyjdzie na nasze podwórko, do naszego domu. Spróbujmy wyjść 
mu naprzeciw. Codziennie chodzi i prowadzi patrol w pobliżu. Realizuje 

otrzymane zadania służbowe. Ale na pewno poświęci każdemu czas, kto się 
do niego zwróci z prośbą o pomoc, odnotuje sprawę wymagającą interwencji, 
doradzi w wielu problemach. Nade wszystko zaś poznacie się osobiście 
– co jest szczególnie cenne w kwestiach związanych z bezpieczeństwem 
mieszkańców, ze spokojem i porządkiem publicznym.

Zachęcamy zatem do uważnej lektury i do... zachowania „pod ręką” niniej-
szego wydania „Wspólnych Spraw”. Kontakt z dzielnicowym policjantem 
może być bowiem przydatny każdemu, w porze i w kwestii nieplanowej 
i niespodziewanej.

Bardzo przydatne może być także korzystanie ze strony internetowej 
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach: http://www.katowice.slaska.
policja.gov.pl/

Pamiętać należy także o alarmowych telefonach: 997 – policja oraz 
112 – centrum powiadamiania ratunkowego (jednolity Europejski Numer 
Alarmowy). 

  
ul. Żwirki Wigury 28 

tel. 32 200-35-00
 REJON NR 1 

sierż. sztab. Krzysztof Pawełczyk 
tel. 32 200-35-47, 600-208-501

obejmuje ulice: Rynek 6, 7, 8, 
Teatralna, Warszawska od 2 do 40 
parzyste, Bankowa, al. Korfantego 
od 1 do 5 nieparzyste, Piastowska, 
Uniwersytecka, Wodna, Górnicza, 
Chełkowskiego Augusta, Moniuszki, 
św. Pawła, Szkolna, Roździeńskiego 
(od Ronda do Bankowej).

REJON NR 2  
mł. asp. Mariusz Kowalski 

tel. 32 200-35-47, 600-208-505

obejmuje ulice: Al. Roździeńskiego 
od 10 do 100 parzyste, Bogucicka, 
Bronisława Czecha, 1-Maja od 5 do 
53 E nieparzyste, Karola Miarki, Je-
rzego Dudy-Gracza, Drzewna, Dłu-
ga, Mikołaja Reja, Nad Potokiem, 
Warszawska od 40 do 66 parzyste, 
Maślińskiego.

Rejon nr 3 
st. post. Janusz Jesipowicz 

tel. 32 200-35-46, 600-208-503

obejmuje ulice: Warszawska od 1 
do 37 nieparzyste, Pl. ks. Szramka, 
Mariacka, Tylna Mariacka, Dyrekcyj-
na, Staromiejska, Starowiejska, św. 
Stanisława, św. Jana, Mielęckiego, 
Dworcowa od 1 do 13 nieparzyste i 2 
do 20 parzyste, Wojewódzka od 14 
do 56 parzyste, Rynek 12, Francuska 
od 1 do 11 i od 2 do 12.

Rejon nr 4
sierż. sztab. Jacek Jaros 

tel. 32 200-35-47, 600-208-504

obejmuje ulice: Floriana, Paderew-
skiego od 2 do 16 oraz od 1 do 17, 
Warszawska od 43 do 71 nieparzyste, 
Graniczna od 11 do 25 nieparzyste 
oraz od 8 do 12 parzyste, Graniczna 
26, Władysława Łokietka, Stefana 
Czarnieckiego, 1-Maja od 2 do 52 
parzyste, Równoległa, Krahelskiej, 
ks. Skowrońskiego, ks. Damrota od 2 
do 16 parzyste, Brata Alberta, Prosta, 
Krasińskiego od 2 do 28 parzyste 
oraz od 5 do 13, Myśliwska, św. Jac-
ka, Lubeckiego-Druckiego, Karola, 
Przemysłowa 2 do 10.

Rejon nr 5  
mł. asp. Piotr Paluch 

tel. 32 200-35-46, 600-208-502

obejmuje ulice: Graniczna od 27 do 
65 nieparzyste, Krasińskiego od 25 
do 29 nieparzyste, Pułaskiego od 23 
do 47 nieparzyste oraz od 22 do 38 
parzyste, Sikorskiego, Paderewskiego 
od 29 do 87a nieparzyste oraz od 30 do 
46 parzyste, Szeptyckiego, Pl. Żołnierza 
Polskiego, Trzech Stawów od 10 do 22, 
Murckowska od 14 do 22 parzyste oraz 
nr 1 PKP nieparzyste, Ofiar Katynia, 
Górnośląska od 53 do 57

Rejon nr 6  
st. sierż. Paweł Czarny 

tel. 32 200-35-46, 600-208-513

obejmuje ulice: Sowińskiego, Kar-
bowa, Pilotów, Polna, Przemysłowa 
3, Francuska od 14 do 40 parzyste 
oraz od 13 do 45 nieparzyste, Po-
wstańców od 34 do 54 parzyste i 43, 
Wojewódzka od 21 do 33 nieparzy-
ste, Reymonta od 1 do 3 oraz od 2 do 
24 parzyste, Kobylińskiego, Zacisze, 
Lompy od 2 do 14 parzyste, Ligonia 
od 43 do 55 nieparzyste oraz od 46 
do 48, Dąbrowskiego od 20 do 24 
parzyste oraz od 23 do 25, Józefa 
Szafranka, ks. Damrota nr 22 oraz od 
23 do 25, Jagiellońska 25 do 31 i 34 
do 38, Graniczna nr parzyste – od ul. 
Przemysłowej do ul. Ofiar Katynia.

Rejon nr 7  
st. sierż. Mariusz Cegieła 

tel. 32 200-35-48, 600-208-511

obejmuje ulice: Lompy od 1 do 19 
nieparzyste oraz 16 do 26 parzyste, 
Dąbrowskiego nieparzyste od 1 do 17 
oraz parzyste od 2 do 16, Wojewódzka 
od 1 do 19, Podgórna, Sienkiewicza, 
Plebiscytowa od 1 do 39 nieparzyste 
oraz od 2 do 48 parzyste, Kochanow-
skiego, Pl. Miarki, Kościuszki od 2 do 
38 parzyste, Jagiellońska od 1 do 21 
nieparzyste oraz od 2 do 28 parzyste, 
Pl. Sejmu Śląskiego, Ligonia od 3 do 
35 nieparzyste oraz od 2 do 42 parzy-
ste, Królowej Jadwigi, Konckiego, Po-
wstańców od 2 do 30 parzyste oraz od 
17 do 37 nieparzyste, Francuska od 49 
do 71 nieparzyste, Reymonta od 34 do 
40, Rybnicka, Wita Stwosza od 1 do 
9 i od 2 do 6.

Rejon nr 8 
sierż. Adam Nolda 

tel. 32 200-35-48, 600-208-514

obejmuje ulice: Kościuszki od 1 do 
41 nieparzyste, Kordeckiego, Ko-
nopnickiej, Andrzeja, Kopernika, 
Pl. Andrzeja, Pl. OMP (tylko pose-
sje), Krzywa, Batorego, Stalmacha, 
Drzymały, Skłodowskiej od 10 do 
30 parzyste od 15 do 25 nieparzy-
ste, PCK, Kilińskiego od 16 do 26 
parzyste oraz od 5 do 9 nieparzyste, 
Mikołowska od 10 do 32 parzyste, 
Żwirki i Wigury.

Rejon nr 9 
asp. Grzegorz Antkowiak 

tel. 32-200-35-48, 600-208-512

obejmuje ulice: Mikołowska 40, Pl. 
Hlonda, Głowackiego, Zajączka, Skal-
na, Poniatowskiego, Szeligiewicza, Pod-
chorążych, Barbary od 4 do 16 parzyste, 
Różana, Astrów, Fiołków, Narcyzów, 
Żonkilowa, Daliowa, Czesława Domina, 
Plebiscytowa 49, Wita Stwosza od 11 do 37 
nieparzyste oraz nr 36, Kościuszki od 43 do 
73 nieparzyste oraz od 40 do 84 parzyste, 
Skłodowskiej od 27 do 49 oraz 36 do 48, 
Jordana, Powstańców od 1 do 9, PCK od 
1 do 19, Kilińskiego od 15 do 25 i od 28 
do 52, Bratków, Rymera.

KOMISARIAT II POLICJI  
ul. Iłłakowiczówny 2 

tel. 32 200-36-50
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POZNAJ SIę ZE SWOIM DZIELNICOWYM!
Rejon nr 12 

asp. Marian Tkacz 
tel. 32 200-36-59, 600-208-520

obejmuje ulice: Grażyńskie-
go, Okrzei, Dunikowskiego, Mor-
cinka od 19 do 31, Czerwińskiego, 
Chorzowska od 1 do 11, Pl. Budnio-
ka, Sokolska od 46 do 80, od 43 do 5.

Rejon nr 16 
sierż. szt. Andrzej Marcinkiewicz 

tel. 32 200-36-96, 600-208-519

obejmuje ulice: Dębowa od 53 do 
103, od 50 do 100, Wiejska, Bukowa, 
Krzyżowa, Agnieszki, Jabłoniowa, 
Morelowa, Brzoskwiniowa, Gruszo-
wa, ks. Ściegiennego od 74 do 90, 
Studzienna, Szpitalna, Nowowiej-
skiego od 4 do 8, Mikusińskiego od 
4 do 32, Szczecińska od 35 do 51, 
Kotlarza od 5 do 19.

Rejon 17 
mł. asp. Rafał Koszyk 

tel. 32 200-36-95, 600-208-522

obejmuje ulice: Józefowska od 72 
do 158, od 119 do 149, Alfreda, Pata-
longa, Promienna, Daszyńskiego, Pie-
trusińskiego, Bytkowska, Bytomska, 
Walecznych, Jodłowa, Oświęcimska, 
Plater, Pl. Alfreda, Telewizyjna, Mi-
kusińskiego od 5 do 23.

Rejon nr 18 
st. sierż. Tomasz Ziołkowski 

tel. 32 200-36-55, 600-208-529

obejmuje ulice: Józefowska od 25 do 
117, Rysia, Modelarska, Nowy Świat, 
Strażacka, Norwida, Konduktorska, 
Dekerta, Karłowicza, al. Korfantego 
od 114 do 184, Rzymełki, Kozioła, 
Pl. Fojkisa, Gnieźnieńska, Słoneczna 
od 3 do 27.

Rejon nr 19 
st. sierż. Piotr Słowik 

tel. 32 200-36-58, 600-208-516

obejmuje ulice: Topolowa, Klonowa, 
Wierzbowa od 3 do 19, od 4 do 54, 
Brzozowa, Katowicka od 44 do 62, al. 
Korfantego od 67 do 105 i od 113 do 
125, Morwowa, Kaktusów, Grabowa, 
Pl. Gwarków, Osikowa, Olchowa, 
Cedrowa, Cisowa, Owocowa, Brzo-
zowa, Jesionowa, Konduktorska, al. 
Korfantego od 66 do 104.

Rejon nr 20 
sierż. Michał Wałęga 

tel. 32 200-36-59, 600-208-526

obejmuje ulice: Wajdy, Modrzewio-
wa, Wiązowa, Karoliny, Leopolda, 
Ludwika, Pl. Wajdy, Katowicka nr od 
2 do 38, Hoppego, ks. Blachnickiego, 
Na Obrzeżu.

Rejon nr 21 
asp. sztab. Adam Czarnowski 
tel. 32 200-36-54, 600-208-528

obejmuje ulice: Ordona, Górna, 
Kraszewskiego, ks. Bończyka, Ka-
towicka od 29 do 65, Korfantego od 
35 do 63, Olimpijska, Rondo im. gen. 
Ziętka, Rozdzieńskiego 1, Jerzego 
Dudy-Gracza od ul. Chorzowskiej 
do Katowickiej, al. Korfantego od 
34 do 64.

Rejon nr 22 
mł. asp. Rafał Szydłowski 

tel. 32 200-36-54, 600-208-528

obejmuje ulice: ks. Markiefki od 
32 do 96, Nadgórników, ks. Ściga-
ły, Mieroszewskiego, Kopalniana, 
Żogały, Piotra, Kowalska, Kręta, 
Grabonia, Sztygarska.

Rejon nr 23 
st. post. Mateusz Krzeszowiak 

tel. 32 200-36-95

obejmuje ulice: Zakopiańska, Mo-
rawska, ks. Markiefki od 29 do 89, 
Wrocławska, Krakusa, Nowa, Węgla-
na, Normy, Ryszarda, Koniarkowej, 
Wróblewskiego.

Rejon nr 24 
sierż. Adrian Sawa 

tel. 32 200-36-60, 600-208-530

obejmuje ulice: Podhalańska, Lu-
buska, Sandomierska, Słowiańska, 
Łużycka, Karpacka, Kurpiowska, 
Nowotarska, Wiślana, Kujawska, 
Bohaterów Monte Cassino od skrzy-
żowania z ul. Wrocławską do skrzy-
żowania z ul. Leopolda, Wiertnicza, 
Techników, Popiełuszki, Szwedzka, 
Henri Le Ronda od nr 23 do nr 87, 
Roździeńskiego od nr 91 do nr 189.

KOMISARIAT III POLICJI  
ul. Książęca 20 

tel. 32 200-38-00

Rejon 31 
sierż. Łukasz Jaźwiec 

tel. 32 200-38-45, 600-208-538

obejmuje ulice: Panewnicka od 21 
do 67, Harcerska od 1 do 35 i od 
2 do 34, Bieszczadzka od 1 do 23, 
Mazurska od 2 do 10, Kaszubska od 
1 do 13 i od 2 do 18, Pomorska od 
2 do 10 i od 3 do 13, Wileńska od 1 
do 37 i od 2 do 22, Mazowiecka od 
2 do 16 i od 3 do 17, Poleska od 1 
do 29 i od 2 do 40, Huculska od 1 
do 35 i od 2 do 34, Małopolska od 1 
do 31 i od 2 do 34, Piotrowicka od 
11 do 39, Śląska od 3 do 41a i od 6 
do 36b, Bronisławy od 1 do 35 i od 
2 do 30b, Warmińska od 9 do 19c 
i od 10 do 20, Medyków od 1 do 27 
i od 12 do 32, Wczasowa od 2 do 16

Rejon nr 33 
mł. asp. Artur Terbert 

tel. 32 200-38-47, 600-208-541

obejmuje ulice: Rolna od 14 do 54, 
Ligocka od 66 do 92, Hetmańska 
od 2 do 18, Średnia od 10 do 18 i 9, 
Tomasza od 9 do 25 i od 12 do 24b, 
Filarowa od 1 do 37 i od 2 do 30, 
Dzierżonia 13 i 22, Wozaków od 1 
do 47 i od 2 do 34, Wodospady od 
11 do 47 i od 4 do 50, Rębaczy 1 i 2, 
Pokładowa od 1 do 17a i od 2 do 18, 
Leśmiana od 3 do 15 i od 4 do 18, M. 
Dąbrowskiej od 1 do 21 i od 12 do 
28, E. Orzeszkowej od 7 do 29 i od 2 
do 10, G. Zapolskiej od 3 do 21 i od 
2 do 28, S. Jaracza od 9 do 17 i od 2 
do 10, L. Staffa od 1 do 33 i od 4 do 
40, L. Kruczkowskiego od 1 do 23 
i od 2 do 40, Kossak-Szczuckiej od 
1 do 55 i od 2d do 30, Połomińska 
od 32 do 16 i od, Brynowska od 25 
do 69, Kępowa od 16 do 42 i od 9 
do 45, Kluzika od 9 do 39 i od 10 
do 32, św. Teresy od 1 do 29 i od 
2 do 22, Lubiny od 4a do 26 i od 9 
do 23, Modrzejewskiej od 2 do 18 
i od 1 do 5, Parczewskiego od 18 do 
32 i od 19 do 35, Zegadłowicza 10, 
Woźniczki (brak numerów),Wilcze 
Kąty od 55 do 61.

Rejon nr 35 
st. asp. Łukasz Semelak 

tel. 32 200-38-45 600-208-543

obejmuje ulice: Kościuszki 227, 
Kłodnicka od 7 do 75a i od 6 do 84, 
Stara Kłodnicka od 2 do 56 i od 1 
do 43, Kolejowa od 1 do 19 i 20, 
Stalowa 1 i od 2 do 10, Sarmacka 
od 2 do 18 i od 5 do 7, Zadole od 66 
do 78 i od 65 do 67, Rzeszutki od 1 
do 13, Stoińskiego od 1 do 19 i od 2 
do 12, Saloniego od 2 do 18 i od 9 
do 11, Kalinowskiego od 4 do 12 i 7, 
Cybulskiego od 1 do 7 i od 4 do 12, 
Mierzejewskiego od 1 do 25 i od 2 
do 24, Opalińskiego od 2 do 10 i od 
1 do 7, Kiepury od 2 do 10 i od 1 do 
7, Zielonogórska od 1 do 25 i od 2 
do 36, Kołobrzeska od 27 do 29b, 
szlak kolejowy od ul. Zadole do ul. 
Piotrowickiej, Armii Krajowej od 41 
do 51 i od 42 do 52, Małachowskigo 
od 37 do końca nieparzyste oraz od 
18 do końca parzyste, Kościuszki od 
253 do 289 nieparzyste
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KOMISARIAT IV POLICJI  

ul. Policyjna 7 
tel. 32 200-37-51

Rejon nr 45 
sierż. sztab. Rafał Płatek 

tel.: 32 200-37-75, 600-208-556

obejmuje ulice: Aleja Bielska, Arki 
Bożka, Beskidzka, Bielska, Boge-
daina, Bohdanowicza, Budryka, 
Baczyńskiego, Cegielnia Murcki, 
Czeczota, Chroboka, Ćwiklińskiej, 
Domeyki, Didura, Elsnera, Foj-
kisa, Fałata, Goetla, Pl. Kaspro-
wicza, Laskowskiego, Leśników, 
Lędzińska, Langego, Mruczka, 
Niemczyka, Kołodzieja, Kubisty, 
Mastalerza, Piernikarczyka, Sam-
sonowicza, Sokołowskiego, Strze-
leckiego, Szebesty, Scipo del 
Campo, Solskiego, Tokarskiego, Tar-
taczna, Wojtalewicza, Wschodnia 
Obwodowa GOP, Wzgórze Wan-
dy, Woszczerowicza, Zająca, Zube-
ra, 73-go Pułku Piechoty od 7 do 
końca nieparzyste, Wolności.

Rejon nr 46 
sierż. sztab. Anna Pundor 

tel. 32 200-37-74, 600-208-558

obejmuje ulice: Cyranek, Cietrzewi, 
Czyżyków, Czajek, Drozdów, Dzię-
ciołów, Francuska od 103 do końca 
nieparzyste oraz od 102 do końca 
parzyste, Gilów, Huberta, Jankego 
parzyste od nr 2-6 parzyste, od nr 1 
do nr 13 nieparzyste, Jemiołuszek, 
Kolibrów, Kolejowa 53 do końca 
nieparzyste, Kosów, Kościuszki od 
132 do 190 parzyste do skrzyżowania 
z ul. Kolejową, Kanarków, Kukułek, 
Lelków, Pawia, Przepiórek, Rzepako-
wa, Sienna, Sikorek, Skowronków, 
Szpaków, Słowików, Szczygłów, 
Warzywna, Wróbli, Zimorodków, 
73 Pułku Piechoty (strona północ-
na od Kolejowej do Pszczyńskiej, 
Gawronów (strona południowa), Ja-
skółek, Jerzyków, Pszczyńska (strona 
zachodnia od Górnośląskiej do 73 
Pułku), Żytnia

Rejon nr 47 
sierż. sztab. Piotr Szefer 

tel. 32 200-37-75, 600-208-559

obejmuje ulice: Albatrosów, Al-
pejska, Bocianów,Bazaltowa,Ce-
glana,Czapli,Francuska od 71 do 
101 nieparzyste oraz od 70 do 100 
parzyste, Gawronów (strona północ-
na), Górnośląska parzyste (od Murc-
kowskiej do Kościuszki), Kościuszki 
od 88 do 130 parzyste, Kormora-
nów, Krzemienna, Lotnisko, Łabę-
dzia, Meteorologów, Muchowiec, Pe-
likanów, Porfirowa, Pułaskiego 
(od Górnośląskiej do ulicy Lotni-
sko), Prowansalska, Rodańska, Szy-
bowcowa, Sabaudzka, Zgrzebnioka.

Rejon 48 
mł. asp. Tomasz Bąk 

tel. 32 200-37-30, 600-208-560

obejmuje ulice: 1-Maja od 88 do 
końca  parzyste, Cynkowa, Racławic-
ka, Niedurnego, Chromika, Żółkiew-
skiego, Hutnicza, Porcelanowa, Kolo-
nia Amandy, Murckowska nieparzyste.

Rejon nr 49 
post. Sebastian Palowski 

tel. 32 200-37-30, 600-208-561

obejmuje ulice: 1-Maja od 59 do 
końca nieparzyste, Waleriana, Ha-
łubki, Staszica, Piaskowa, Bohaterów 
Monte Cassino, Szeroka, Braci Sta-
wowych, Marcinkowskiego, Łącz-
na, Burowiecka, Miedziana, 
Składowa, Roździeńskiego od 170 
do końca parzyste, Komunalna,  
Saint Etienne.

Rejon nr 50 
sierż. Marcin Niechciał 

tel. 32 200-37-17, 600-208-562

obejmuje ulice: Obrońców Wester-
platte od 57 do 91 nieparzyste oraz 
od 82 do 132 parzyste, Hallera 19 
- 64, Wandy, Konna, Kuśnierska, 
Przedwiośnie, Pogodna, Deszczowa, 
Wiosenna, Letnia, Jesienna, Zimowa, 
Szronowa, Chłodna, Mroźna, Śnie-
gowa, Lodowa.

Rejon nr 52 
asp. sztab. Jacek Ząbek 

tel. 32 200-37-17, 600-208-564

obejmuje ulice: Morawa od 45 do 
końca nieparzyste oraz od 54 do 
końca parzyste, Przelotowa, So-
snowiecka, Osiedlowa, Sucharskie-
go, Zamenhoffa.

Rejon nr 54 
sierż. sztab. Marcin Bożek 

tel. 32 200-37-44, 600-208-565

obejmuje ulice: Bednorza, Wańko-
wicza, Olchawy, Lwowska od 1 do 
25 nieparzyste oraz od 2 do 32 parzy-
ste, Wypoczynkowa, 11 Listopada, 
Woźniaka, Wałowa, Ogród Dworco-
wy, Kołodziejska, Plac Powstańców 
Śląskich, Wende.

Rejon nr 57 
asp. Tomasz Jakóbik 

tel. 32 200-37-46, 600-208-571

obejmuje ulice: Czechowa, Gar-
barska, Giszowiecka, Grodowa nr 
nieparzyste do 21, parzyste do 16 
tj. do skrzyżowania z ul. Leśnego 
Potoku, Janowska, Krawczyka, Ficka, 
Nałkowskiej, Rymarska, św. Anny, 
Odrowążów, Pl. Wyzwolenia, Ośro-
dek Bolina, rejon Autostrady A4- od 
wiaduktu na ul. Szopienickiej do wia-
duktu na ul. Mysłowickiej, Zamkowa.

Rejon nr 58 
st. asp. Michał Weishar

tel. 32 200-37-45, 600-208-570

obejmuje ulice: Mysłowicka, Kar-
liczka, Kolista, Szopienicka bez 
numerów, Pszczyńska od ul. My-
słowickiej do A4.

Rejon nr 59 
st. asp. Adam Rogala 

tel. 32 200-37-46, 600-208-572

obejmuje ulice: Miła, Kosmiczna, 
Pod Kasztanami, Sputników, Dział-
kowa, Agaty, Kwiatowa, Przyjazna, Ce-
ramiczna, Gościnna, Młodzieżowa,
Przyjazna, Radosna

Rejon nr 61 
st. sierż. Daniel Janiszewski 

tel. 32 200-37-48, 600-208-574

obejmuje ulice: 73 Pułku Piechoty, 
Wojciecha, Batalionów Chłopskich, 
Karolinki, Tartak Zuzanny, Pszczyń-
ska, Bielska.

KOMISARIAT VI POLICJI  
ul. Stawowa 8 

tel. 32 200-38-50
Rejon nr 62 

sierż. sztab. Sebastian Goj 
tel. 32 200-20-85, 600-208-577 

obejmuje ulice: Grundmana – prawa 
strona wschodnia od koryta Rawy do 
ul. Chorzowskiej – brak posesji, Cho-
rzowska 50 parzyste (od Grundmana 
do Ronda), al. Korfantego od 2 do 32 
parzyste, Mickiewicza od 1 do 29 nie-
parzyste, Słowackiego 11-13, Stawowa 
od Mickiewicza do Skargi, ks. Piotra 
Skargi, Pl. Obrońców Katowic, Pl. 
Synagogi, Pl.  Przyjaciół z Miszkolca, 
Sokolska od 15 do 33 oraz od 14 do 34.

KOMISARIAT VII POLICJI  
ul. Tysiąclecia 5  
tel. 32 200-39-00

Rejon nr 65 
mł. asp. Adam Wszelaki  

tel. 32 200-39-35, 600-208-586

obejmuje ulice: Gliwicka od 45 do 109, 
od 44 do 90, Żelazna od 20 do 24, 21, 
Narutowicza, Pośpiecha, Bogusławskie-
go, 18 Sierpnia, Zarębskiego, Macieja, 
Ledóchowskiego, Marcina, Grundmana
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W holu -  składano podpisy na listach obecności oraz pobierano  
(i zwracano) terminale do głosowań

Uchwałę RN w sprawie absolutorium przedstawił w I. części WZ 
przewodniczący Jerzy Doniec

Odznaki Honorowe KSM odebrały m. in. Stanisława Gałek (z lewej)  
i w imieniu zmarłego Jerzego Salika jego córka Ilona

Rady Nadzorczej o pozbawie-
niu członkostwa.

8.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej 
z działalności za 2015 rok.

9.  Sprawozdanie Zarządu z działal-
ności KSM za 2015 rok, w tym 
sprawozdanie finansowe za 
2015 rok.

10.  Kierunki rozwoju działalności 
gospodarczej, społecznej i kul-
turalnej KSM na rok 2016.

11.  Podjęcie uchwał w sprawach:
 a/ zatwierdzenia sprawozdania 

Rady Nadzorczej z działalności 
za 2015 rok,

 b/ zatwierdzenia sprawozdania 
Zarządu z działalności KSM za 
2015 rok, w tym sprawozdania 
finansowego za 2015 rok,

 c/ zatwierdzenia kierunków roz-
woju działalności gospodarczej, 
społecznej i kulturalnej KSM na 
2016 rok,

 d/ udzielenia absolutorium 
członkom Zarządu za działal-
ność w 2015 roku.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia zaktualizowanej Stra-
tegii Ekonomicznej KSM na lata 
2016-2025.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie 
oznaczenia najwyższej sumy 
zobowiązań, jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć w 2016 roku. 

14.  Podjęcie uchwał w sprawie zby-
cia nieruchomości.

15.  Zamknięcie obrad.
Przewodniczący obrad w każdej 

z części Walnego Zgromadzenia 
informowali przybyłych, że poda-
ny wszystkim członkom Spółdziel-
ni do wiadomości na 21 dni przed 
I częścią Walnego Zgromadzenia 
porządek obrad nie uległ zmianie. 
Informowali nadto, że w terminie 
ustawowym, tj. do 15 dni przed datą 
I części Walnego Zgromadzenia 
wpłynął do Spółdzielni jeden wnio-

sek o poszerzenie porządku obrad 
i umieszczenie w nim zgłoszonego 
projektu uchwały. Wniosek ten nie 
został jednak uwzględniony, wobec 
niespełnienia w zakreślonym terminie 
statutowych wymogów  formalno-
-prawnych, o czym zainteresowani 
zostali powiadomieni na piśmie przed 
terminem Walnego Zgromadzenia.

Nadto przewodniczący obrad in-
formowali, że istnieje w każdym dniu 
obrad możliwość składania wniosków 
w formie pisemnej i umieszczania 
ich w ustawionej na podium prezy-
dialnym skrzynce oznaczonej logo 
KSM i napisem „Wnioski”. Wszyst-
kie wnioski rozpatrzone zostaną we-
dług właściwości przez odpowiednie 
organy Spółdzielni, a wnioskodaw-
com udzielona zostanie stosowna 
pisemna informacja, o ile będą one 
podpisane, z podaniem numeru man-
datu, imienia, nazwiska oraz adresu. 
Wnioski niepodpisane – jako anoni-
mowe zgodnie z powszechnie obo-
wiązującymi zasadami rozpatrywane 
nie będą.

Z kolei przeprowadzane były gło-
sowania nad ustaleniem składów 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych 
i Komisji Wyborczych, które następ-
nie w swoim składzie konstytuowały 
się. 

13 czerwca Komisję Mandato-
wo-Skrutacyjna tworzyli: przewod-
niczący Marian Domagalski (os. 
Giszowiec), sekretarz Rafał Maj-
chrzak (os. Giszowiec), członek  
Eugeniusz Dyczka (os. Zawodzie), 
natomiast Komisję Wyborczą: prze-

wodnicząca Krystyna Wojtas (os. 
Ligota), sekretarz Zdzisława Nowak 
(os. Giszowiec), członek Andrzej 
Kusiński (os. Giszowiec).

14 czerwca Komisję Mandato-
wo-Skrutacyjną utworzyli: – prze-
wodnicząca Anna Glücksman (os. 
Wierzbowa), sekretarz Anna Pa-
luch (os. Wierzbowa) i członkini 
Maria  Macioł (os. Szopienice), 
zaś Komisję Wyborczą: przewod-
niczący Wojciech Dziarmaga (os. 
im. Ściegiennego), sekretarz Lech 
Malinowski (os. Superjednostka) 
i członkini Bożena Machnik (os. 
im. Ściegiennego).

Przed rozpoczęciem merytorycz-
nych obrad i głosowań przewod-
niczący każdej z części Walnego 
Zgromadzenia poddawali pod spraw-
dzenie (przez naciśnięcie przycisków 
w „pilotach”) ilości uczestników 
obrad przebywających na sali i za-
mierzających uczestniczyć w gło-
sowaniach. Było to ważne, gdyż 
w trakcie obrad sporo osób docho-
dziło, ale także niektórzy opuszczali 
salę, stąd dane ilościowe były uaktu-
alniane i odczytywane. 

ODZNAKI
DLA ZASŁUŻONYCH

Wielce doniosłym i miłym mo-
mentem każdej z części Walnego 
Zgromadzenia było wręczanie 

osobom zasłużonym w działaniu 
społecznym na rzecz Spółdzielni 
wyróżnień przyznanych im. decyzją 
Rady Nadzorczej KSM.

Odznaki Honorowe KSM z Laurem 
odebrali: Ewa Kubis (z os. Super-
jednostka), Krystyna Kućmierz (z 
os. Centrum-I), Regina Piątek (z 
os. Centrum-I), Beata Twardowska 
(prezes Fundacji KSM), Andrzej 
Jakubowski (z os. im. Kukuczki), 
Franciszek Kardyś (z os. Murcki), 
Jerzy Kaszuba (z os. im. Zgrzeb-
nioka), Jerzy Sznajder (z os. Za-
wodzie). Odznaki Honorowe KSM 
wręczone zostały Stanisławie Gałek 
(z os. Gwiazdy), Marii Macioł (z os. 
Szopienice), Zofii Olszańskiej (z 
os. Superjednostka), Mirosławowi 
Kidoniowi (z os. im. Ścigały), Ada-
mowi Kulikowi (z os. Wierzbowa), 
Antoniemu Skowronowi (z os. im. 
Ściegiennego), Leszkowi Wariasowi 
(z os. im. Kukuczki), zaś w imieniu 
niedawno zmarłego społecznika z os. 
Graniczna Jerzego Salika Odznakę 
tę odebrała jego córka Ilona.

Zaszczytne odnaczenia uhonoro-
wanym osobom wręczali w imieniu 
Rady Nadzorczej (w poszczególnych 
dniach) jej przewodniczący – Jerzy 
Doniec, jej wiceprzewodniczący –
Józef Zimmermann i Leszek Bo-
niewski oraz jej sekretarz Zdzisława 
Nowak, a także prezes Zarządu Spół-
dzielni Krystyna Piasecka.

Przewodniczący obradom gra-
tulując odznaczonym wyróżnień 
informowali także, że inne osoby 
uhonorowane tymiż odznakami, które 
nie mogły przybyć na Walne Zgro-
madzenie, a także kilkudziesięcio-
osobowe grono zasłużonych, którzy 
wyróżnieni zostali przez Radę Nad-
zorczą dyplomami uznania i listami 
gratulacyjnymi, otrzymają należne im 
laury podczas tegorocznych Zebrań 
Osiedlowych. 
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SPRAWOZDANIA
ZA ROK 2015

Debatę merytoryczną Walne Zgro-
madzenie rozpoczynało od rozpa-
trzenia wniosków  dwojga członków 
Spółdzielni, którzy odwołali się od 
decyzji Rady Nadzorczej pozbawia-
jącej ich członkostwa w Spółdziel-
ni, w drodze wykreślenia, na skutek 
długotrwałych i poważnych zadłużeń 
w płatnościach za posiadane lokale 
mieszkalne. Odwołujące się osoby, 
pomimo stosownych i wymaganych 
w takich sprawach powiadomień, nie 
przybyły na Walne Zgromadzenie. 
Tymczasem właśnie Walne Zgroma-
dzenie (zgodnie z §78 ust. 1 pkt 8 Sta-
tutu KSM) jest organem właściwym 
do rozpatrywania odwołania członka 
od decyzji Rady Nadzorczej. Podjęte 
przez ten organ uchwały są ostateczne 
w toku postępowania wewnątrzspół-
dzielczego, a członek, którego nie 
usatysfakcjonuje decyzja Walnego 
Zgromadzenia (w myśl §85 ust. 4 
Statutu KSM), ma prawo wystąpić do 
Sądu z pozwem o uchylenie uchwały 
Walnego Zgromadzenia.

Ponieważ zaległości płatnicze nie 
zostały zlikwidowane Walne Zgroma-
dzenie uchwaliło utrzymanie w mocy 
decyzji Rady Nadzorczej.

Następnie rozpatrywano sprawoz-
dania za rok 2015, rozpoczynając 
od „Sprawozdania Rady Nadzor-
czej z działalności w 2015 roku”. 
Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami było ono wyłożone do wglądu 
członków w siedzibie Spółdzielni 
w statutowym terminie, a informa-
cję o prawie zapoznania się z tym 
dokumentem członkowie otrzymali 
w zawiadomieniu o Walnym Zgro-
madzeniu. Zostało ono także opu-
blikowane w Dodatku Specjalnym 
do majowych „Wspólnych Spraw”, 
a nadto udostępnione w wersji 
elektronicznej na stronie interneto-
wej KSM.

Z kolei omawiano „Sprawozdanie 
Zarządu z działalności KSM za 
2015 rok” w tym sprawozdanie 
finansowe za tenże rok. Materiały 
sprawozdawcze za rok 2015 członko-
wie KSM otrzymali już w listopadzie 
i grudniu 2015 roku w dokumentacji 
związanej z zebraniami osiedlowymi. 
Uzupełniająco w Dodatku Specjal-
nym umieszczona została „Informa-
cja o sytuacji finansowo-majątkowej 
KSM za rok 2015”, a także „Opinia 
Niezależnego Biegłego Rewidenta dla 
Walnego Zgromadzenia Członków 

KSM. Pełny tekst Sprawozdania Za-
rządu i Opinii Biegłego był udostęp-
niony ogółowi członków Spółdzielni 
w siedzibie Zarządu Spółdzielni 
w terminie statutowym, o czym po-
informowano wszystkich członków 
w pisemnym zawiadomieniu o zwo-
łaniu Walnego Zgromadzenia KSM.

Debatę sprawozdawczą każdego 
dnia kończyła informacja, przedsta-
wiana w poszczególnych częściach 
obrad, w imieniu Rady Nadzorczej 
KSM przez jej upoważnionych 
członków, kolejno przez Jerzego 
Dońca i Józefa Zimmermanna, 
stwierdzająca, iż jak wynika z pro-
tokołu Rady Nadzorczej KSM – „Po 
zapoznaniu się z materiałami zawie-
rającymi „Sprawozdanie Zarządu 
z działalności KSM w 2015 roku”, 
wraz ze sprawozdaniem finansowym, 
Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie 
przedstawione materiały i je przyj-
muje, rekomendując Walnemu 
Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.”

Zgodnie z porządkiem obrad ko-
lejnym tematem „Walnego” były 
„Kierunki rozwoju działalności 
gospodarczej, społecznej i kultural-
nej KSM na rok 2016”. Dokument 
ten był wyłożony do wiadomości 

członków w siedzibie Spółdzielni 
w statutowym terminie, a nadto opu-
blikowany został w Dodatku Specjal-
nym do „Wspólnych Spraw”.

Również i ten materiał uprzed-
nio pozytywnie zaopiniowała Rada 
Nadzorcza, o czym poinformowali 
– już wymienieni upoważnieni jej 
członkowie, przytaczając stosowny 
wyciąg z protokołu stwierdzający: 
„Po zapoznaniu się z materiałem 
dotyczącym „Kierunków rozwoju 
działalności gospodarczej i kultural-
nej na 2016 rok” Rada Nadzorcza 
opiniuje pozytywnie przedstawiony 
materiał i go przyjmuje, rekomen-
dując jednocześnie jego przedłożenie 
Walnemu Zgromadzeniu do zatwier-
dzenia.”

GŁOSOWANIA
ZATWIERDZAJĄCE  

DOKUMENTY
I NAD ABSOLUTORIUM

DLA ZARZĄDU

Po części sprawozdawczo-infor-
macyjnej w każdej części Walnego 
Zgromadzenia odbywały się głoso-
wania w sprawie uchwał dotyczą-

cych zatwierdzenia: „Sprawozdania 
Rady Nadzorczej z działalności za 
2015 rok”, „Sprawozdania Zarzą-
du z działalności KSM za 2015 rok, 
w tym sprawozdania finansowego za 
2015 rok”, zatwierdzenia „Kierunków 
rozwoju działalności gospodarczej, 
społecznej i kulturalnej KSM na 
2016 rok” udzielenia absolutorium 
imiennego członkom Zarządu za 
działalność w 2015 roku.

Przed przystąpieniem do głosowa-
nia nad imiennym absolutorium dla 
członków Zarządu – prezes Krystyny 
Piaseckiej, zastępcy prezesa Urszuli 
Smykowskiej i zastępcy prezesa Zbi-
gniewa Olejniczaka, w każdej części 
obrad głos zabierali, z upoważnienia 
Rady Nadzorczej jej reprezentanci, 
a byli nimi kolejno: przewodniczący 
RN Jerzy Doniec i wiceprzewod-
niczący RN Józef Zimmermann.

Przedstawiali oni uczestnikom 
obrad stanowisko Rady Nadzorczej 
wyrażone w uchwale stwierdzające, 
że „Rada Nadzorcza Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej – działa-
jąc na podstawie §89 ust. 17 Statutu 
Spółdzielni rekomenduje Walnemu 
Zgromadzeniu Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej udzielenie 
absolutorium za działalność w roku 
2015 wszystkim członkom Zarządu 
Spółdzielni w osobach: mgr Krysty-
nie Piaseckiej – prezesowi Zarządu, 
mgr Urszuli Smykowskiej – zastępcy 
prezesa Zarządu, mgr. Zbigniewowi 
Olejniczakowi – zastępcy prezesa Za-
rządu”.

Bieżące wyniki wszystkich głoso-
wań (dokonywanych przy pomocy 
elektronicznych terminali – pilotów) 
wyświetlane były natychmiast na me-
gaekranie i podawane przez Komisję 
Mandatowo-Skrutacyjną. Sumarycz-
ne wyniki wszystkich głosowań z obu 
części „Walnego” obliczyło dopiero 
17.06. Kolegium Walnego Zgroma-
dzenia i ujęło w swoim Protokole.

Walne Zgromadzenie przystąpiło 
następnie do podejmowania kolej-
nych czterech  uchwał. Zbiorcze 
wyniki także i tych głosowań zsu-
mowało dopiero 17. 06. Kolegium 
Walnego Zgromadzenia.

Wpierw głosowano nad uchwałą 
w sprawie przyjęcia „Zaktualizowa-
nej Strategii Ekonomicznej Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Głosowanie tajne – wybór delegata na Zjazd

(Dokończenie na str.12)

Hol przed salą obrad – drużyna sanitarna była gotowa  
do niesienia pomocy
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W dniu 17 czerwca 2015 
roku, o godz. 11:00, 
w siedzibie Katowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Ka-
towicach przy ul. Klonowej 35c – 
zgodnie z §83 Statutu Spółdzielni 
– odbyło się zwołane przez Zarząd 
Kolegium Walnego Zgromadzenia 
KSM w następującym składzie:
n przewodniczący pierwszej części 

Walnego Zgromadzenia obradują-
cego w dniu 13. 06. 2016 roku p. 
Kazimierz Wzorek,
n przewodniczący drugiej części 

Walnego Zgromadzenia obradującego 
w dniu 14. 06. 2016 roku p. Mieczy-
sław Dańda,
n sekretarz pierwszej części Wal-

nego Zgromadzenia obradującego 
w dniu 13. 06. 2016 roku p. Alek-
sandra Jureczko,
n sekretarz drugiej części Wal-

nego Zgromadzenia obradującego 
w dniu 14. 06. 2016 roku p. Wojciech 
Grzymek, 
n przewodniczący Komisji Man-

datowo-Skrutacyjnej pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia p. 
Marian Domagalski,
n  przewodniczący Komisji 

Mandatowo-Skrutacyjnej drugiej 
części Walnego Zgromadzenia p. 
Anna Glücksman.

Obsługę prawną sprawuje Radca 
Prawny Anna Duch.

Przystąpiono do wyboru przewod-
niczącego Kolegium Walnego Zgro-
madzenia. Członkowie Kolegium 
w głosowaniu jawnym na przewod-
niczącego Kolegium wybrali jedno-
głośnie pana Mieczysława Dańdę.

WYCIĄG Z PROTOKOŁU Z DNIA 17 CZERWCA 2016 R.
Z OBRAD  KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA

KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
OBRADUJĄCEGO W DNIACH 13 i 14 CZERWCA 2016 R.

Po zapoznaniu się z protokołami 
Komisji Mandatowo-Skrutacyjnych 
dwóch części Walnego Zgromadzenia 
oraz wynikami głosowania nad pro-
jektami uchwał poddanymi pod gło-
sowanie:
n  pierwszej części Walnego 

Zgromadzenia Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej obejmującej 
członków spółdzielni zamieszkałych 
w osiedlach: Giszowiec, Zawodzie, 
Gwiazdy, Centrum-I, Murcki, Janów, 
Graniczna i Ligota,
n drugiej części Walnego Zgro-

madzenia Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej obejmującej człon-
ków spółdzielni zamieszkałych 
w osiedlach: im. ks. Piotra Ście-
giennego, im. Jerzego Kukuczki, 
Szopienice, Wierzbowa, im. Alfonsa 
Zgrzebnioka, im. ks. Franciszka Ści-
gały, Superjednostka, Śródmieście, 
Haperowiec oraz grupę członków 
oczekujących i członków bez prawa 
do lokalu,

Kolegium stwierdza co następuje:
1. W każdej części Walnego Zgro-

madzenia uczestniczyła zmienna ilość 
osób, dlatego przewodniczący Zgro-
madzenia zarządzali ustalanie liczby 
uczestników w trakcie obrad.

– w pierwszej części WZ mak-
symalnie uczestniczyło 111 człon-
ków Spółdzielni,

– w drugiej części WZ maksymal-
nie uczestniczyło 120 członków Spół-
dzielni.

Ogółem w Walnym Zgromadzeniu 
uczestniczyło 231 członków Spół-
dzielni.

2. Po przeliczeniu głosów Kole-
gium stwierdza, że w wyniku gło-

sowania nad uchwałami poddanymi 
pod głosowanie na dwóch częściach 
Walnego Zgromadzenia podjęto na-
stępujące uchwały:
n nr 1/2016 w sprawie rozpatrze-

nia odwołania do Walnego Zgroma-
dzenia od Uchwały Rady Nadzorczej 
KSM z dnia 26. 01. 2016 r., nr 2/2016 
o wykreśleniu z rejestru członków 
Spółdzielni - nr czł. 48.566;
n nr 2/2016 w sprawie rozpatrze-

nia odwołania do Walnego Zgroma-
dzenia od Uchwały Rady Nadzorczej 
KSM z dnia 23. 03. 2016 r., nr 4/2016 
o wykreśleniu z rejestru członków 
Spółdzielni - nr czł. 54.393;
n nr 3/2016 w sprawie przyjęcia 

„Sprawozdania Rady Nadzorczej 
z działalności za 2015 rok”;
n nr 4/2016 w sprawie zatwier-

dzenia „Sprawozdania Zarządu 
z działalności KSM za 2015 rok, 
w tym sprawozdania finansowego 
za rok 2015”;
n nr 5/2016 w sprawie zatwierdze-

nia „Kierunków rozwoju działalności 
gospodarczej, społecznej i kulturalnej 
KSM na 2016 rok”;
n nr 6/2016 w sprawie udzielenia 

Prezesowi Zarządu KSM mgr Kry-
stynie Piaseckiej absolutorium za 
działalność w 2015 roku;
n nr 7/2016 w sprawie udzielenia 

Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr 
Urszuli Smykowskiej absolutorium 
za działalność w 2015 roku;
n nr 8/2016 w sprawie udzielenia 

Zastępcy Prezesa Zarządu KSM mgr 
Zbigniewowi Olejniczakowi absolu-
torium za działalność w 2015 roku;

n nr 9/2016 w sprawie przyjęcia 
zaktualizowanej Strategii Ekonomicz-
nej KSM na lata 2016-2025;
n nr 10/2016 w sprawie oznacze-

nia najwyższej sumy zobowiązań 
długoterminowych, jaką KSM może 
zaciągnąć w 2016 roku;
n nr 11/2016 w sprawie zbycia 

prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości KSM przy ul. Pszczyń-
skiej w Katowicach;
n nr 12/2016 w sprawie zbycia 

prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości KSM przy ul. Ścigały 
w Katowicach.

Wyniki głosowania tajnego nad 
uchwałą w sprawie wyboru dele-
gata KSM na Zjazd Delegatów Re-
gionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach:

Notariusz Małgorzta Janik - Ry-
marczyk zdeponowane u niej karty 
wyborcze z głosowania przekazała 
przewodniczącemu Kolegium. Z de-
pozytu u notariusza odebrano 178 
kart do głosownia.

Po przeliczeniu kart Kolegium 
stwierdziło, że na 178 kart 4 są 
nieważne. W wyniku głosowania 
kandydaci na delegata otrzymali na-
stępującą liczbę głosów: Zbigniew 
Olejniczak - 161, Kazimierz Miro-
nowicz - 13. W związku z tym de-
legatem KSM na Zjazd Delegatów 
Regionalnego Związku Rewizyjnego 
Spółdzielczości Mieszkaniowej wy-
brano Zbigniewa Olejniczka.

Na tym posiedzenie i protokół za-
kończono.

DOROCZNE OBRADY NAJWYŻSZEGO ORGANU SPÓŁDZIELNI
(Dokończenie ze str. 11)

na lata 2016-2025”, a następnie uchwałę w spra-
wie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań 
jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2016 r., 

 Ostatnie dwa głosowania dotyczyły spraw grun-
towych – zbycia prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości KSM.

TAJNY WYBÓR DELEGATA

Obowiązkiem Walnego Zebrania było dokonanie 
wyboru delegata Katowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach. Spółdzielni naszej przysługuje 1 

mandat uczestnika w tym zjeździe. Zgodnie z §82 
Statutu KSM wyboru dokonuje się w głosowaniu 
tajnym. W trybie spełniającym wszystkie wy-
mogi formalne i prawne zgłoszone zostały dwie 
kandydatury: Zbigniewa Olejniczaka (członka 
KSM od 1983 roku, obecnie zastępcy prezesa 
Zarządu Spółdzielni) oraz Kazimierza Miro-
nowicza (członka KSM od 1995 roku, obecnie 
sekretarza RO os. Śródmieście). Każdy z uczest-
ników Walnego Zgromadzenia otrzymał kartę do 
głosowania z umieszczonymi na niej imionami 
i nazwiskami obu kandydatów. Po dokonaniu 
wyboru – uczestnicy głosowania wrzucali karty do 
dwu przezroczystych urn. Po zakończeniu głoso-
wań Komisje Wyborcze – w obecności notariusz 
Małgorzaty Janik - Rymarczyk wyjmowały 

z urn karty i przekazywały je pani notariusz do 

depozytu. Notariusz karty tajnych głosowań z obu 

części „Walnego” przekazała do obliczenia wyni-

ków 17. 06. Kolegium Walnego Zgromadzenia.

Obrady obu części Walnego Zgromadzenia 

przebiegały sprawnie – co wynikało tak z wła-

ściwego, organizacyjnego przygotowania przez 

władze i administrację Spółdzielni, jak i z umie-

jętności, jakimi wykazywały się wszystkie osoby 

wybrane do prezydiów i powołanych komisji, 

a także konstruktywnego podejścia do „Walnego” 

jego uczestników.

Relację piórem 
i obiektywem przygotował:
ZBiGnieW  P.  sZanDar
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Osiedla Katowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej: Szopienice, im. Ściegiennego, Zawodzie 

oraz Giszowiec mają od początku czerwca nowe 

samochody dla służb technicznych. Obszary te-

renowe tych osiedli są bardzo wielkie (o czym 

NOWE AUTA DLA SŁUŻB OSIEDLOWYCH

najlepiej wiedzą sami mieszkańcy), dlatego  nie-

zbędne jest korzystanie na co dzień ze sprawnego 

taboru samochodowego.
Auta, będące w Spółdzielni na stanie Serwisu 

Technicznego (z siedzibą przy ul. Brzozowej 50), 

właśnie na terenie bazy ST zostały przekazane 
– przez wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Olejni-
czaka i kierownika Serwisu Romana Adamusa 
– kierownikom wspomnianych osiedli i towarzy-
szącym im kierowcom – osiedlowym monterom 
i konserwatorom.

Celem ogólnopolskie-
go konkursu „Firma 
Dobrze Zarządzana” 

było wyróżnienie dobrze za-
rządzanych przedsiębiorstw, 
spółdzielni, placówek medycz-
nych i jednostek samorządu 
terytorialnego. 17 czerwca br. 
organizator konkursu – ma-
gazyn Gospodarczy „Fakty” 
zaprosił triumfatorów tej rywa-
lizacji do Warszawy po odbiór 
honorowych statuetek.

Jesteśmy w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu

KSM - FIRMĄ DOBRZE ZARZĄDZANĄ

Statuetka przyznana KSM Wspólna fotografia laureatów i organizatorów konkursu

Przedstawiciele KSM 
po odebraniu statuetki

tucji, w kategorii „Spółdzielnia 
Dobrze Zarządzana” nagro-
da przypadła Katowickiej 
Spółdzielni mieszkaniowej. 
W imieniu KSM statuetkę od-
bierali zastępca przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej Józef 
Zimmermann i kierownik 
Mieszkaniowego Biura Pośred-
nictwa anna Zaborowska.

W gronie uhonorowanych 
spółdzielców znaleźli się 
również Bank Spółdzielczy 
w Białobrzegach, Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Lazurowa” 
w Warszawie i Spółdzielnia 
Pracy „Muszynianka”.

Miło nam poinformować, że 

w gronie 30 laureatów – pod-

miotów gospodarczych i insty-

„Trzeba życzliwości i dobroci, aby 
pomagać. Trzeba wielkości ducha, 
aby pomagać bezinteresownie. 
Trzeba odwagi, aby nie zważając 
na przeszkody wytrwale do końca 
wyciągać przyjazną dłoń. Wiemy, 
że możemy na Was liczyć w każdej 
potrzebie.” – Tymi słowami dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie i rodzice dzie-
ci z Zespołu Szkół Specjalnych im. 
Jana Pawła II w Katowicach (ul. ks. 
F. Ścigały) złożyli podziękowania 
osobom i instytucjom – rozlicznym 
swoim dobrodziejom, za  długotrwałą 

Zaszczytne uhonorowanie  
naszej Spółdzielni

PRZYJACIEL 
SZKOŁY

(Dokończenie ze str. 20)
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A w klubAch ciągle mAj…
Moc imprez dla spółdzielców

Trzynastkowicze przed zameczkiem  
w Promnicach ...

Najpiękniejszy miesiąc roku – maj – najbar-
dziej pachnący, zielony, rozszczebiotany, 
w którym wiosna przywdziewa swoją 

najbogatsza szatę, był także po brzegi wypełniony 
pięknymi wydarzeniami w życiu naszych klu-
bów. Zwykliśmy mawiać, że od przybytku głowa 
boli, ale myślę, że od tej wielości urzekających 
wrażeń – tych dostarczanych nam przez naturę 
i tych z kalendarza kulturalnego, nikt nie doznał 
uczucia przesytu, a jedynie mógł „naładować swój 
akumulator” na czas mniej udany.

MAJÓWKI I… KWITNĄCE KANAPKI

Jak maj, to przecież nie może obejść się bez 
majówki. Jak tu nie wybrać się na cały dzień, 
gdy sprzyja pogoda, a natura roztacza przez nami 
swoje uroki, za którymi już tak bardzo tęskniliśmy 
przez okres szarej jesieni i zimy. „Trzynastka” 
wyruszyła na majówkę do Paprocan. Pospacero-
wano wokół jeziora do Zameczku Myśliwskiego 
w Promnicach. Wycieczka była bardzo udana. 
Liczna grupa Trzynastkowiczów uczestniczyła 
innym razem w różnych zajęciach i pokazach 
w Parku Śląskim odbywających się w ramach V 
Kongresu „Obywatel Senior”. Podczas jednych 
z nich, zatytułowanych „Jak jeść zdrowo i kolo-
rowo” nasi klubowicze robili kanapki ozdobione... 
kwiatami! Nie wątpimy, że były zarówno pyszne, 
jak i śliczne. Atrakcjami pikniku w Parku Śląskim 
były też porady Jolanty Kwaśniewskiej i występ 
zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

„Józefinka” pomaszerowała na majówki z kijka-
mi. Dokąd to nogi poniosły? Ano pospacerowano 
wokół Jeziora Paprocańskiego i do Zameczku 
Myśliwskiego, krążono po katowickiej Dolinie 
Trzech Stawów, z przewodnikiem chodzono po 
Nikiszowcu, a innym razem po Giszowcu. – Mimo 
zróżnicowanej pogody, od słonecznej po deszczo-
wą, majówki cieszyły się dużym powodzeniem 
wśród mieszkańców, szczególnie wśród seniorów, 
choć brały w nich udział również dzieci i młodzież. 
Wśród uczestników były osoby, które mimo wie-
loletniego zamieszkiwania w Katowicach jeszcze 
nigdy nie były na Nikiszowcu, czy Giszowcu! – 
opowiada pani Genia, ucieszona, że udało jej się 
odkryć przed niektórymi klubowiczami uroki tych 
zakątków naszego miasta.

 
DZIEń MATKI

Dla tej jedynej na świecie – piękny maj stano-
wi najwłaściwszą oprawę. „Muzyczne kwiatki 
dla naszej matki” – tak nazwał swoje spotkanie 
z okazji Dnia Matki klub „Centrum”. Dla miesz-
kańców i uczestniczących w spotkaniu mam, 
wystąpił zespół „Alle Babki” z repertuarem pio-
senek o matce oraz utworów z lat 60-tych i 90-
tych minionego wieku. – Naszym specjalnym 
muzycznym upominkiem był występ solowy naszej 
koleżanki Alicji, która wykonała własną aran-
żację utworu „List do matki” – mówi z dumą 
pani Irena, która podczas uroczystości wplatała 
w koncert także wiersze o matce oraz serdeczne 

słowa i życzenia dla mamuś. Po poczęstunku na 
twarzach wszystkich obecnych mam pojawił się 
uśmiech i rozbawienie, bowiem nadszedł czas na 
dobry humor i pogawędki. I tak w bardzo wesołej 
i miłej atmosferze mamy z Koszutki spędziły czas 
i uczciły swoje święto.

Z okazji Dnia Matki zespoły klubu „Centrum” – 
„Wesołe Kumoszki” i „Alle Babki” występowały 
również gościnnie w Dziennych Domach Pomocy 
Społecznej, były zapraszane przez Koła Emerytów 
i Rencistów, Kluby Seniora aby wnieść radość, 
wzruszenie i pamięć o matce poprzez naręcza 
muzycznych kwiatów.

W „Trzynastce” z okazji Dnia Matki popis dały 
dzieci ze świetlicy „Bagno” z Katowic-Szopienic. 
Przygotowały one program słowno-muzyczny, 
a prezentowane przez nie wiersze i piosenki były 
z przejęciem wysłuchane przez zgromadzone na 
widowni panie, które też wspominały swoje mamy.

Dla mam i tatusiów wystąpiły w „Józefin-
ce” dzieci z „Dni Otwartych Drzwi”. Przed-
stawiły one program słowno-muzyczny raz 
swoim rodzicom, a kolejnym razem seniorom. 
Obie grupy słuchaczy zostały obdarowane laurkami 
z bardzo miłymi życzeniami oraz niespodzian-
kami! Obie grupy były zachwycone występem 
dzieci i młodzieży, czego wyraz stanowiły długie 
i gorące oklaski.

Także maluszki z Klubu Malucha działającego 
przy Giszowieckim CK składały swoim mamom 
życzenia a te trochę starsze, czyli uczestniczki zajęć 
tanecznych, nawet wystąpiły dla mam. Wielkie 
czerwone serca darowane na koniec występu były 
zwieńczeniem tego najpiękniejszego ze świąt.

MIESIĄC OBFITY W ŚWIęTA

Maj to czas wielu szczególnych dni i świąt, 
o czym postanowiła przypomnieć „Józefinka”. I tak 
zorganizowane tu zostało spotkanie poświęcone 
temu właśnie tematowi. Przypomniano na nim 
wszystkie ważniejsze, majowe święta: Święto Pra-
cy, Święto Flagi Państwowej, Święto Konstytucji 
3-Maja, Dzień Hutnika, Dzień Strażaka, Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. W trakcie spotkania 
korzystano z wiadomości i doświadczeń starszych 
uczestników, ale młodsi nie czuli się gorsi, bo mieli 
do dyspozycji encyklopedie, książki z zakresu 
historii oraz... komputery z dostępem do internetu.

Popołudnie to w wielu przypadkach posłużyło 
poszerzeniu wiadomości z dziedziny historii.  
Na przykład najmłodsi wysłuchali opowiadań 
seniorów o pochodach pierwszomajowych, deko-
racjach i otoczce festynowej, a potem wykonali 
własnoręcznie flagi biało-czerwone, białe gołąbki 
pokoju, czerwone maki.

DZIEń SĄSIADA

W kalendarzach naszych klubów Dzień Są-
siada ma szczególne miejsce – przecież wszyscy 
jesteśmy sąsiadami. Zespół „Alle Babki” z klubu 
„Centrum” wziął udział w Pikniku Sąsiedzkim 
organizowanym przez Radę Jednostki Pomocniczej 

... i na pikniku w ramach V Kongresu
„Obywatel Senior” w Parku Śląskim

Dzień Matki: występ dzieci w „Józefince”...

... oraz spotkanie w „Trzynastce”

„Centrum”: gry logiczne dla seniorów

... i w Giszowieckim Centrum Kultury ...
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A w klubAch ciągle mAj…
Moc imprez dla spółdzielców

Koszutka w ogrodzie tamtejszego Miejskiego 
Domu Kultury. Pomimo zmieniającej się aury 
i towarzyszącego występom drobnego deszczyku, 
muzyczny popis „Alle Babek” odbył się przy licz-
nej publiczności, która nie szczędziła naszym pa-
niom braw. Mieszkańcy i klubowicze z „Centrum” 
również uczestniczyli w zorganizowanym Pikniku 
Sąsiedzkim, który po poczęstunku domowymi 
wypiekami zakończył się koncertem piosenek 
z Kabaretu Starszych Panów i przebojami retro 
w wykonaniu Danuty Rauchel i gości.

Europejskie Święto Sąsiadów w „Józefince”, ze 
względu na duże nim zainteresowanie i w konse-
kwencji znaczną liczbę uczestników, odbyło się 
na terenie letniego ogródka restauracji „Olimp”. 
Wodzirejami byli: kierowniczka klubu i zespół 
„Da-nutka”. Zabawy przy muzyce przeplatały się 
z tańcami, dowcipami, sąsiedzką satyrą. Biesia-
dzie dodały niewątpliwie uroku występy Zespołu 
Śpiewaczego Seniorów Józefinki oraz… krup-
niok z cebulką z grilla, „poprawiony” słodyczami 
i owocami. Często były to dary stołu przyniesione 
przez uczestników.

„Jak dobrze mieć sąsiada” i spędzić z nim miłe 
popołudnie na świeżym powietrzu, przy smacznym 
jedzeniu i wspólnym śpiewie. Gdzie tak było? Ano 
w Giszowcu, gdzie Zespół „100-Krotki” z Giszo-
wieckiego Centrum Kultury zaprosił seniorów 
z Gwiazd. Było bardzo miło i wesoło, a śpiewom 
nie było końca! Wracając, Gwiazdowicze podjęli 
jednogłośnie decyzję, że choć raz na jakiś czas pani 
Agnieszka wyciągnie gitarę i zaśpiewają wspól-
nie kilka piosenek na spotkaniu Klubu Seniora. 
Ustalono też, że było tak miło, iż bezwzględnie 
spotkanie obu klubów trzeba powtórzyć, czyli że 
Giszowianie muszą przybyć z rewizytą do Gwiazd.

„Trzynastka” co roku z okazji Europejskiego 
Dnia Sąsiada biesiaduje w ogródku grillowym 
Baru „Duet”. Tym razem na spotkanie przybyło 
70 osób. Mężczyźni chętnie pomagali przy roz-
paleniu grilla, a panie zajęły się przygotowaniem 
kiełbasek. Oprócz wspólnego śpiewania piosenek 
biesiadnych, kto chciał mógł przy mikrofonie opo-
wiadać dowcipy. Spotkanie przebiegało w miłej 
atmosferze. Uczestnicy tańczyli wspólnie lub 
parami, śpiewali oraz odświeżali sąsiedzkie zna-
jomości. Do tańca przygrywał na akordeonie, 
a także uatrakcyjniał spotkanie Grzegorz Wituła. 
Atmosfera była bardzo przyjemna, a zarazem po 
prostu sąsiedzka. Na świeżym powietrzu, w tak 
miłym gronie, kiełbaski i świeże bułki smako-
wały wybornie.

DZIEń I NOC MUZEÓW

Rozliczne „Dni” w maju świętowaliśmy. Jeden 
wszakże był szczególny podwójnie, bo nie tylko 
przywłaszczał sobie jedną kartkę z kalendarza, 
ale na dodatek tak naprawdę bardziej związany 
był z nocą. Mowa oczywiście o Nocy Muzeów. 
Nie odpuściła jej sobie „Józefinka”. Rozpoczęła 
wędrówkę muzealnym szlakiem od odwiedzenia 
kopalni „Wujek”, miejsc związanych z pacyfika-
cją w stanie wojennym, gdzie górnicy – naoczni 

świadkowie historii – opowiadali o tragicznych 
wydarzeniach z 1981 r. Klubowicze zwiedzili 
łaźnię łańcuszkową, gdzie odbyła się msza święta, 
miejsce przy kotłowni, gdzie zginęli górnicy, punkt 
opatrunkowy, gdzie udzielano pomocy rannym gór-
nikom, Stację Ratownictwa Górniczego, gdzie zło-
żono zastrzelonych górników, cechownię oraz Izbę 
Pamięci Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek”. 
Następnym celem było Muzeum Historii Katowic 
– Kamienica Mieszczańska (ul. Szafranka 9), gdzie 
zwiedzono wszystkie piętra i wystawy. Najwięcej 
pytań padło w piwnicy – w pracowni konserwator-
skiej. Uczestniczono też w krótkim koncercie na 
skrzypce, fortepian i głos. – Potem, niespodziewa-
nie trafiliśmy na zabawę w stylu PRL, oglądaliśmy 
ówczesne plakaty z charakterystycznymi hasłami 
(np. „Obywatelu, plotka w rodzinie niszczy polskie 
społeczeństwo”), otrzymaliśmy „kartki” na napoje 
(syfon), na tańce przy muzyce lat 60-80, poczę-
stunek (kaszanka, salceson, mortadela, kiszony 
ogórek), a nagrodami za udział w zabawie był np. 
szary papier toaletowy – opowiada pani Genia. 
Ostatnim punktem programu Józefinkowej Nocy 
Muzeów było odwiedzenie Instytutu Pamięci Na-
rodowej, gdzie można było przeglądać dokumenty 
dotyczące ważnych wydarzeń dla naszego kraju, 
regionu (np. pielgrzymki Jana Pawła II w 1983 
roku) lub osób, które trwale zapisały się w historii 
Górnego Śląska.

 
W ŚWIECIE MUZYKI

Najpiękniejszym bodaj dopełnieniem piękna 
majowej przyrody, którą, jak wszyscy, upajali 
się nasi klubowicze, była muzyka. Klub „Pod 
Gwiazdami” miał kilka takich muzycznych uczt.

Pierwszą z nich zapewnił „Salon Muzyczny 
Tadeusza Trzaskalika” w Miejskim Domu Kultury 
w Katowicach-Zawodziu. Kameralny koncert nosił 
tytuł „Od Mozarta do Morricone” i był cudowną 
podróżą od muzyki klasycznej do jej „młodszej 
siostry” – muzyki filmowej. W drugiej dekadzie 
miesiąca Gwiazdowicze uczestniczyli w otwartej 
próbie orkiestry symfonicznej Filharmonii Śląskiej. 

– Była to okazja wysłuchania dzieła austriac-
kiego kompozytora epoki neoromantyzmu Gustava 
Mahlera, uznawanego przez większość krytyków za 
jednego z najwybitniejszych symfoników w historii 
muzyki – dzieli się wrażeniami pani Agnieszka. 
– Bóg, najwyższy byt i pełnia, do której wszystko 
podąża – tak prezentuje się przesłanie „III Sym-
fonii”. Tego samego dnia Gwiazdy uczestniczyły 
jeszcze w jubileuszu 5-lecia Śląskiego Ludowego 
Zespołu Śpiewaczego „Zawodzianki” z MDK 
Zawodzie – sąsiadów Klubu. Panie jak zwykle 
zaprezentowały swój repertuar ubrane w piękne 
stroje śląskie. Gościnnie wystąpił również Zespół 
Akordeonistów „Katowice-Kleofas” pod kierun-
kiem niezawodnego i znakomitego Stanisława 
Wodnickiego. Dodać jeszcze trzeba, że podob-
nie jak Gwiazdy, również „Józefinka” udała się 
do Filharmonii, by upajać się monumentalnym 
dziełem Mahlera.

(Dokończenie na str. 16)

Dzień Sąsiada: w GCK ...

... i „Józefince” ...

... oraz w „Trzynastce”

Józefinkowicze przed kop. Wujek

Występ artystów scen katowickich 
i chorzowskich dla dzieci z Klubu „Juvenia”
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Z „Trzynastki” na wystawę kwiatów 
w Parku Śąskim

zatrzymane w kadrze. Wzorował się na dawnych 
mistrzach fotografii takich jak: Ansel Adams 
czy Edward Weston. Pan Wojciech w swoich 
fotografiach stara się uchwycić niepowtarzalną 
ulotność mijającej chwili. Fascynuje go zarówno 
tworzenie nastrojowych pejzaży jak i pełnych 
emocji ludzkich portretów czy dokumentowanie 
zachodzących zmian w miejskim środowisku. 

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO…

Jak widać w maju wiele działo się w naszych 
klubach. Ale to jeszcze nie wszystko. „Józefinka” 
zorganizowała warsztaty plastyczno-literackie, 
na których przygotowywano się do uczczenia 
mam i tatusiów, ale także zaakcentowano uroczą 
tradycję Dnia Polskiej Niezapominajki. Także 
w „Józefince” występowały dzieci z Miejskiego 
Przedszkola Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej 
Górki w Katowicach. Zaprezentowały program dla 
mam oraz programem ekologiczno-edukacyjny pt. 
„Królewna Śmieszka i Ekoludki” przygotowany 
pod czujnym okiem swych nauczycielek – Elżbiety 
Madej i Beaty Kwiecień. Z cyklu Razem Weselej 
Zespół „Józefinki” odwiedził kluby seniorów przy 
ul. Hetmańskiej i na osiedlu Witosa.

Klub „Pod Gwiazdami” gościł uczniów klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 w Kato-
wicach na zajęciach interdyscyplinarnych zaty-
tułowanych „Podróż dookoła świata”, a grupa 
Trzynastkowiczów… wybrała się na wczasy 
do Jarosławca.

A PRZED NAMI…

Akcja Lato’2016. O imprezach już zaplano-
wanych piszemy w osobnej informacji. Będzie 
ona uaktualniana w serwisie internetowym oraz 
na afiszach w klubach. Nie przegapmy żadnej 
z propozycji – bo atrakcja gonić będzie atrakcję.

Zebrała:
EWA  ŻARKOWSKA 

PIęKNO ZAKLęTE W OBRAZACH

Tegoroczny maj obrodził w naszych klubach 
wystawami plastycznymi. Giszowieckie Centrum 
Kultury okazji 70-lecia utworzenia tzw. Grupy 
Janowskiej chciało zaakcentować to ważne dla 
tamtejszego środowiska wydarzenie. W najwięk-
szej sali swojej siedziby wyeksponowało pra-
ce członków grupy – nieżyjących już: Helmuta 
Matury i Józefa Gajzlera oraz Sabiny Pasoń (od 
śmierci Helmuta Matury kierującej grupą), An-
drzeja Górnika, Pawła i Franciszka Kurzejów, 
Czesława Jurkiewicza, Artura Śmieja i Zdzisława 
Majerczyka. Wszystkie obrazy powstały w czasie 
plenerów, organizowanych w giszowieckiej pla-
cówce kilka lat temu. GCK zaprasza do zwiedzania 
tej ekspozycji do końca czerwca w godzinach 
14.00-19.00. 

„Trzynastka” także podziwiała obrazy, które wy-
szły spod pędzla bywalców tego klubu. Uczyniła 
to jednak nie pod swoim dachem, lecz w MDK 
Zawodzie. Tam bowiem otwarto wystawę prac 
uczestników tamtejszej sekcji plastycznej, w której 
gronie właśnie znalazły się panie z „Trzynastki”. 
Wyprawa wywołała więc nie tylko emocje arty-
styczne, ale była także przeżyciem dla twórców, 
którzy ciekawi byli recenzji klubowych kolegów 
i koleżanek.

Z kolei „Centrum” zorganizowało wernisaż 
autorskiej wystawy fotografii Wojciecha Skórki pt. 
„Podróże w obiektywie – wędrówki po Europie”. 
Prezentowała ona fotografie wykonane podczas 
podróży na Wyspy Kanaryjskie i Maderę.

– Prace wykonane w dużym formacie przybliżyły 
nam przepiękne widoki i pejzaże m.in. wulkany 
i wydmy na Fuerteventurze, Wyspy Lobos, Gran 
Canarię – opowiada pani Irena. Autor fotografii 
jest niestrudzonym kronikarzem rzeczywistości. 
Z fotografią zetknął się już w latach dzieciństwa, 
fascynowało go nie tylko samo fotografowanie ale 
i praca w ciemni gdy z wolna ukazywały się obrazy 

W sobotę, 14 
maja, Ja-
nowian i e 

udali się na wycieczkę 
do Wrocławia. W wy-
prawie, zorganizowa-
nej przez administrację 
osiedla wraz z Radą 
Osiedla, uczestniczyło 
48 osób. 

W stolicy Dolnego 
Śląska zwiedzano Pa-
noramę Racławicką 
oraz świątynię św. Jana 
Chrzciciela i św. Idziego, Most Tumski, Ogród 
Zoologiczny, Afrykarium, Oceanarium, Halę Stu-

Z JanOwa dO wrOcŁawia

Janowianie we Wrocławiu przed Halą Stulecia

lecia (z pokazem grających fontann). Mieszkańcy 
Janowa wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni 
i mile ją wspominają.

A w klubAch ciągle mAj…
Moc imprez dla spółdzielców

(Dokończenie ze str. 15)

W Przeglądzie Zespołów Nieprofesjonalnych 
na Bolinie wystąpiły „Alle Babki” z GCK ...

... oraz „Wesołe Kumoszki” z „Centrum”

„GCK”: 70 lat Grupy Janowskiej

„GCK”: najlepsze gitarzystki 
w grupie pana Łukasza ...

... i pani Magdy
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Znajdujące się w Osiedlu 
Gwiazdy Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

Miejskie Przedszkole Nr 67 z Od-
działami Integracyjnymi świętuje 
35-lecie swojego istnienia. Mieści 
się ono na parterze budynku przy 
al. Roździeńskiego 88.

Otoczone jest zielenią, oplecione 
bluszczem. Wystarczy rzut oka na 
ukwiecone, jasne okna, by wiedzieć, 
że to miejsce szczególne. Jubile-
uszowe obchody, zorganizowane 3 
czerwca 2016 roku, miały wyjątkowy 
charakter: obok prezentacji osiągnięć 
w sztuce dziecięcej, pojawiła się oka-
zja do przeglądu i oceny wkładu pla-
cówki we współczesny obraz edukacji 
przedszkolnej, porównań i wniosków. 
Impreza, łącząca uroczysty charakter 
z piknikową swobodą odbyła się na 
terenach zielonych przed siedzibą 
przedszkola oraz w jego pomieszcze-
niach. Przedszkole reprezentowane 
przez dyrektor Bogusławę Lempart-
-Płonkę wśród honorowych gości 
witało prezes Zarządu KSM Kry-
stynę Piasecką, kierownika admi-
nistracji osiedla Gwiazdy Witolda 
Brauna, przewodniczącego Rady 

Osiedla Witolda Gościniewicza 
i jego zastępcę Witolda Starowicza. 
Należy tu wspomnieć, iż trwająca od 
lat współpraca placówki z KSM jest 
niezmiernie udana i owocna.

Program uroczystych obchodów 
objął: migawki z 35-lecia, przegląd 
artystyczny – prezentacje wokalno-ta-
neczne z hymnem przedszkola „Vivat 
Integracja”, teatr rodziców „Rzepka”, 
spotkanie absolwentów wokół Tortu 
Dobrych Życzeń, Galerię Małego 
Twórcy oraz najbardziej oczekiwany 
przez najmłodszych plener integra-
cyjny z „Cafe 35-lecia” i strefami 
rozrywki, aktywności, sprawnościo-
wymi i kreatywnymi. Atrakcji było 
mnóstwo: dzieci beztrosko skakały 
na zamku dmuchanym, uczestniczyły 
w konkurencjach sportowych i kon-
kursach, tańczyły w rytm muzycz-
nych przebojów, wystawiały buzie do 
malowania, śledziły pokazy baniek 
dmuchanych i same próbowały swo-

35 lat opiekuje się malcami z osiedla KSM i nie tylko

PRZEDSZKOLE W GWIEźDZIE
ich sił w ich puszczaniu, zwiedziły 
wnętrze wozu strażackiego i miały 
możliwość wypróbowania sprzętu 
gaśniczego, korzystały z przejażdżek 
na rowerkach rehabilitacyjnych udo-
stępnionych przez Stowarzyszenie 
„Lustrzane Okna” współpracujące 
z przedszkolem. Biorących udział 
w imprezie wyróżniały barwne ko-
tyliony, maluchy otrzymały baloni-
ki, a loterii fantowej towarzyszyły 
radosne okrzyki – każdy los przy-
nosił bowiem miłą niespodziankę. 
Na uczestników czekał też poczę-
stunek – tradycyjny chleb ze swoj-
skim smalcem, ogórki małosolne, 
pachnący żurek, a ucztą nie tylko 
dla podniebienia, ale i dla oka stał się 
festiwal ciast, wypieczonych przez 
rodziców przedszkolaków. Wspaniała 
zabawa przyciągała uwagę miesz-
kańców osiedla, spacerujący wraz 
z małymi dziećmi dołączyli do grona 
bawiących się.

W organizacji imprezy przedszkole 
skorzystało ze wsparcia sponsorów, 
których sympatia i pomoc są wspania-
łym przykładem ludzkiej życzliwości 
i bezinteresowności.

Przedszkole pracuje z myślą o naj-
młodszych, wspomaga ich rozwój, 
otacza opieką. Od 1993 ma zaszczyt 
włączać w szeregi swoich wychowan-
ków dzieci niepełnosprawne. Wysi-
łek i entuzjazm pokoleń pedagogów, 
potencjał i twórcza radość dzieci, 
zaangażowanie rodziców to jedne 
z sił napędowych, dzięki którym 
przedszkole wyrosło na placówkę 
szczególną. Placówkę na miarę XXI 
wieku, która potrafi sprostać nowym 
potrzebom opiekuńczym i edukacyj-
nym, nadto samodzielnie wychodzi 
z pionierskimi inicjatywami i jest 
w awangardzie społecznych zmian.

Oprac. 
BEAtA PRzyByłOWSKA

Jubileuszowy tort na 35-lecie Igrce przedszkolaków na trawie

11 czerwca w Osiedlu Gwiazdy tamtejsza 
Szkoła Podstawowa nr 2 (przy pomo-

cy wielu sojuszników) zorganizowała Wielki 
Festyn Rodzinny „My som stąd”. Trwającą 
pięć godzin imprezę odwiedziło niezmiernie 
wielu mieszkańców Gwiazd - zarówno tych 

Zorganizowała go Szkoła Podstawowa nr 2

FESTYN RODZINNY W GWIAZDACH

Frekwencja dopisała na wielkim festynie rodzinnymNa estradzie popisywały się grupy sportowe i artystyczne

z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jak 
i ze Wspólnoty Mieszkaniowej. No bo warto było. 

Atrakcja goniła atrakcję. Był pokaz strojów przy-
gotowanych przez świetlicę szkolną do różnych 
przedstawień – konkurs z jakiej bajki jest strój. 
Były liczne występy – dzieci z SP nr 2, zespołu  

Katowiczanie z ZSO, Mażoretek z Katowic-Li-
goty, grup sportowych (capoeira, sztuki walki, 
piłka nożna), grupy artystycznej OKB z tańcem 
z ogniem i Zespołu Zawodzianki.

(Dokończenie na str. 19)
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Na placu piknikowym 
w Podlesicach, w Ju-
rze Krakowsko-Czę-

stochowskiej, w słoneczną sobotę  
4 czerwca przebywało 700 osób 
niepełnosprawnych z 10 spółdziel-
ni mieszkaniowych naszego woje-
wództwa, w tym 23 mieszkańców 
Katowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej oraz uczniowie 2 katowickich 
szkół: Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Jana Pawła 2, przy ulicy Ścigały 
17 oraz Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego dla Dzieci Niesłyszących 
i Słabo Słyszących przy ul. Grażyń-
skiego, których rodzice mieszkają 
w zasobach KSM, a także 10 osób 
z katowickiego Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci.

W XIV Pikniku Osób Nie-
pełnosprawnych uczestniczyli 
mieszkańcy – obok tych z naszej 
Spółdzielni – także: ze Spółdzielni 
„Nowa” z Jastrzębia Zdroju, Spół-
dzielni Mieszkaniowej z Jaworzna, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia”; 
Pszczyńskiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, Chorzowskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszka-
niowej im. I.J. Paderewskiego, Spół-
dzielni Mieszkaniowej z Czeladzi. 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Oskard” 
z Tychów, Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Gwarek” z Tarnowskich Gór.

TRUD ORGANIZACJI IMPREZY

Taką dużą imprezę trzeba było su-
miennie przygotować. Tego zadania 
podjął się prezes Spółdzielni „Nowa” 
w Jastrzębiu Zdroju – Władysław 
Dydo wraz z zespołem pracowników.

– Jestem głównym organizato-
rem XIV Pikniku dla Osób Niepeł-
nosprawnych– mówi W.Dydo – ale 
„terminowałem” dawno temu pod 
okiem nieocenionej, niestrudzonej 
seniorki PTTK – Nelli Szlompek. 
Próbowałem – dodaje W. Dydo – 
rozpowszechnić tę imprezę w wie-

XIV Piknik Osób Niepełnosprawnych 

NIE, NIE JESTEś SAM

lu innych spółdzielniach, których 
mieszkańcy jeszcze nie uczestniczyli 
w Pikniku, ale… jakoś nie wszędzie 
zaakceptowano ten pomysł. Po prostu 
nie wszystkie spółdzielnie mieszkanio-
we chcą współpracować z organiza-
torami Pikniku. Dlaczego? Gdyż to 
wymaga sporego wysiłku oraz kon-
taktów na co dzień z osobami niepeł-
nosprawnymi. Oczywiście w wielu 
spółdzielniach nastawienie jest zgoła 
inne. Tutaj, w Podlesicach jesteśmy 
w gronie takich, które postrzegają 
potrzebę pomocy osobom niepełno-
sprawnym. Na pierwszym miejscu 
wymieniłbym Katowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową.  Następnie Spółdziel-
nię Mieszkaniową z Jaworzna i tę, 
której prezesuję czyli Spółdzielnię 
„Nowa” w Jastrzębiu.

Ludzie, którzy tutaj co roku przy-
jeżdżają widzą w tym głęboki sens. 
Dla wielu jest to jedyna możliwość 
pobycia razem, nacieszenia się sobą 
w gronie podobnych osób. Wreszcie 
niepełnosprawni „wyszli z ukrycia”.

Prezes Spółdzielni „Nowa” zna-
ny jest z tego, iż często odwiedza 
ośrodki dla osób niepełnosprawnych, 
zapoznaje się z metodami organiza-
cyjnymi takimi jak rozmaite terapie 
zajęciowe w formie warsztatów. 
Właśnie od osób z takich „zaprzy-
jaźnionych warsztatów” z Żor po-
chodzą statuetki, które na pikniku 
wręczono około 30 sponsorom i spół-
dzielniom mieszkaniowym.

BAWIMY SIę WSZYSCY!

Jak co roku bawiono się do oporu, 
ale już bez udziału zespołów mu-
zycznych, tylko przy muzyce mecha-
nicznej i kompetentnej animatorce 
z Krakowa. Sporo osób niepełno-
sprawnych chciało tutaj występo-
wać, pokazać co potrafią, co robią 
w swoich klubach. Można powie-
dzieć: tutaj cuda ongiś się działy, bo 
dzieci niesłyszące śpiewały, grały na 
gitarach, prezentowały fragmenty 
baletu „Jezioro łabędzie”.

Największą atrakcją XIV Pikni-
ku było... losowanie 11 rowerków 
rehabilitacyjnych,  które ufundował 
Zarząd Regionalny PCK w Katowi-
cach. To były emocje. Wystarczy-
ło popatrzeć na wypieki na twarzy 
uczestników, „powiększone zdzi-
wieniem”  oczy i... okrzyki radości. 
Rowery wygrali m.in.: 26-letni Adam 
Ciok oraz 68-letni Jan Wieczorek. 
W towarzystwie prezesa W. Dydy, 
losowanie przeprowadził koordyna-
tor ds. zbiórki tekstyliów Śląskiego 
Okręgu PCK – Daniel Kupka.

Dodam, że rowerki kupiono za 
pieniądze uzyskane ze zbiorki odzie-
ży do kontenerów PCK. Te pojazdy 
do tanich nie należą. Najmniejsze 
rowerki to koszt 1860 zł  (2 sztuki);  
2140 zł kosztuje średni wehikuł  (4 
sztuki), natomiast 2340  zł duży rower 
(5 sztuk).

Radość zwycięzców trudno wy-
razić krótkimi słowami. Emeryt, 
Jan Wieczorek, mieszkaniec KSM 
z osiedla im. Ścigały, od lat porusza 
się na rowerze i skuterze inwalidz-
kim. Z uśmiechem mówi, że marzy 
o tym, by szczęśliwy los trafił mu się 
na Pikniku. Kiedyś pracował w KWK 
„Katowice” na dole. Po wypadku 
przeszedł na rentę inwalidzką. Ma 
dużą rodzinę – 4 dorosłych dzieci 
i 4 wnuków.

Niepełnosprawni potrafią się wspa-
niale bawić! Nie wszyscy zdrowi, 
w pełni sił potrafią im dorównać. 
Niekórzy promieniują wręcz radością 
życia mimo wielu trudności codzien-
nie z trudem pokonywanych.

NIE JESTEŚ SAM! 

To hasło umieszczono na dużej 
planszy piknikowej. Kiedyś tekst pod 
takim tytułem stworzył Tomasz Ma-
kowiecki.

Bóg jest zajęty
Nie każdy o tym wie,
Żyj więc tak jakbyś tego chciał
A zniknie pech!
Nie,nie jesteś sam
Czasami tylko zdaje się
Że znika cały świat
Nie,nie jesteś sam
Ja też czasami budzę się
I nie dostrzegam dnia,
Nie jesteś sam!
Pierwszy raz na Pikniku byli pań-

stwo Maria i Bonifacy Pilchowie. 
Przeczytali ogłoszenie na klatce 
schodowej i szybko się zdecydowali. 
On prawie całe życie przepracował 
w telekomunikacji. Ma kłopoty z na-
rządem ruchu, należy do Klubu Nie-
pełnosprawnych przy Klubie KSM 
„Centrum” na Koszutce.

– Kiedyś – opowiada pan Boni-
facy – biegałem po górach, grałem 
w piłkę nożną i siatkową, jeździłem 
na rowerze. Teraz muszę „zawiasy 
wymieniać”. Pani Maria była han-
dlowcem w DH „Zenit”, chciałaby 
częściej na takie imprezy wyjeżdżać. 
Jest zachwycona atmosferą, uważa, że 
takie spotkanie dodaje sił witalnych 
na wiele innych, powszednich dni.

Po raz pierwszy na Pikniku jest 
też Małgorzata Stolarczyk, wycho-
wawczyni Oddzialu Edukacyjno-
-Terapeutycznego z Zespołu Szkół 
Specjalnych nr 9 w Katowicach, przy 
ul. Ścigały. – Szkoła od wielu lat 
współpracuje z KSM. Zapraszają 
nas na wszelkie imprezy kultural-
no-oświatowe. Wśród 14 osób jest 
7 dzieci, 2 wychowawczynie i ro-
dzice. Dla dzieci to wielka atrakcja, 
nie udaje im się wyjeżdżać na szkol-
ne wycieczki.

Na pikniku wszyscy byli radośni, ale najbardziej cieszyli się  
Adam Ciok i Jan Wieczorek po wylosowaniu rowerów

Frekwencja uczestników Pikniku jak zawsze dopisała!
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Pani Małgosia, z zawodu plastycz-
ka wychowuje dzieci poprzez twór-
czość. Na Pikniku zaprezentowały 
piosenkę „O Mamie” z wykorzy-
staniem komunikacji alternatywnej 
(te dzieci nie mówią) oraz piosenkę, 
a właściwie ruchowy taniec, o spor- 
cie. Było na co popatrzeć!Mam wielki 
szacunek dla ich dokonań.

Trzeci raz uczestniczą w Pikniku 
państwo Danuta i Jan Kumurowie, 
z osiedla Zawodzie. Mieszkają nad 
Klubem „Trzynastka”. To jedyna 
wycieczka w czasie roku, z której ko-
rzystają. Pani Danusia (od 2005 roku 
na emeryturze) prowadziła niegdyś 
własną działalność gospodarczą. Pan 
Jan (88-latek) zajmował się chałup-
nictwem. Najbardziej lubi... spokój. 
W małym mieszkaniu trudno o to. 
Tutaj napawa się zielenią lasu, zaś 
najchętniej zaśpiewałby piosenkę 
„A ja sobie leżę pod gruszą, na do-
wolnie wybranym boku i mam to, co 
na świecie najświętsze  – święty spo-
kój”. Gdy był aktywny zawodowo, 
pasjonował się hodowlą kanarków 
i wędkarstwem. Do dziś pamięta 
70-centymetrowego szczupaka zło-
wionego w latach 60. w Goczałko-
wicach. Ale najlepsze ryby – dodaje 
– były w zbiorniku wody w Kozłowej 
Górze (za Piekarami Śląskimi).

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go dla dzieci niesłyszących i słabo 
słyszących w Katowicach, przy uli-
cy Grażyńskiego 17 przyjechało 12 
dzieci wraz z wychowawcami. Pani 
Basia Zagała pracuje w tej szkole 
od 22 lat. – To ciężka praca – mówi 
– ale tym bardziej cieszą sukcesy 
dzieci. Na przykład Adaś Skorus 
jest niesłyszący, ale wyraża siebie 
w tańcu, uwielbia pantomimę. Zdobył 
I miejsce w konkursie tańca dla Szkół 
Specjalnych. Grzesiu Kaczmarek, 
samouk gitarowy, występował tutaj 
w pantomimie „Okulary” wg J.Tu-
wima.

XIV Piknik Osób Niepełnospraw-
nych trwał kilka godzin, pogoda i na-
stroje dopisywały. Nadwątlone siły 
wzmocniono najpierw śniadaniem, 
potem ciepłym posiłkiem składają-
cym się z grillowanej kiełbasy i pie-
czywa. Pyszne!

Uczestnicy otrzymali także pamiąt-
kowe gadżety w postaci kolorowych 
bidonów oraz małych, żółtych pla-
kietek z napisem KSM, które można 
było zawiesić na szyi.

– Cieszę się – powiedziała prezes 
Zarządu KSM Krystyna Piasecka 
– że udało się zrealizować kolejny, 
czternasty już Piknik. Myślę, że będą 
następne. Zainteresowanie w naszej 
Spółdzielni jest duże, już w styczniu 
pytano mnie czy na pewno będzie 
taka impreza.

W Pikniku uczestniczyła 
i relację przygotowała:
URSzULA WĘGRzyK

FESTYN RODZINY W GWIAZDACH
(Dokończenie ze str. 17)

Wolontariusze Stowarzysze-
nia „Nadzieja na Dom” przybyli 
z podopiecznymi pieskami propagu-
jąc akcję „nie kupuj - adoptuj”.  Od-

były się pokazy udzielania pierwszej 
pomocy i uczono jak przeprowadzać 
sztuczne oddychanie. Przyjechały 
autobusy krwiodawstwa i badań 
mammograficznych. A ponadto był 
grill, wata cukrowa, bańki mydlane, 

malowanie buziek, „dmuchańce” 
i wiele innych atrakcji.

Grupa Inicjatywna utworzenia 
Rady Jednostki Pomocniczej Dzielni-
cy Zawodzie zachęcała do włączenia 
do tej prowadzonej przez nią akcji.

Nie kupuj lecz adoptuj pieska, bo te czworonogi 
mają nadzieję na swój dom Śmieszny wyścig par w jednych majtasach

Superjednostkowa majówka

KWITNĄCE AZALIE I RODODENDRONY
Od lat, Administracja Osie-

dla Superjednostka 
z Radą Osiedla organi-

zuje majowe wyjazdy szlakiem kwit-
nących ogrodów. W wielu miejscach 
już byliśmy, więc nie jest oczywistym 
wybór kolejnego ogrodu. W tym roku 
wspólnie z Komisją Społeczno-Kul-
turalną, po rozważeniu interesujących 
miejsc i ogrodów zdecydowaliśmy 
się odwiedzić Arboretom w Woj-
sławicach, opodal Niemczy, w woje-
wództwie dolnośląskim. Nad jednym 
z prawobrzeżnych dopływów Ślęzy, 
w malowniczej kotlinie, na północ-
nych stokach Wzgórz Dębowych na 
wysokości 213-320 m n.p.m. poło-
żony jest Ogród kwitnących azalii 
i rododendronów. Cel naszej majówki 
leży w odległości 200 km od Kato-
wic, jednak warto było pokusić się 
na wczesnoporanny wyjazd, by spę-
dzić jak najwięcej czasu w ogrodzie, 
który jest od roku 1988 filią Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Wro-
cławskiego.

Ostatnia niedziela maja przywitała 
nas ciepłem i słońcem. Kwitnienie 
różaneczników i azalii (Rhododen-
dron – 900 gatunków i odmian, w tym 
historyczne odmiany różaneczników 
Seidla), liliowców (Hemerocallis – 
3100 gatunków i odmian) osiągnę-
ło swoje apogeum. Feerii kolorów, 
kształtów i barw kompozycji nie da 
się wyrazić słowami, dla tych którzy 
nie widzieli zostają jedynie zdjęcia.

Arboretum posiada też bogate 
zbiory drzew i krzewów, które nie 
są mrozoodporne w innych częściach 

Polski. Kolekcja obejmuje 4650 ga-
tunków roślin drzewiastych oraz 4885 
gatunków i odmian bylin. Uznane 
wszystkie zostały przez Polskie To-
warzystwo Ogrodów Botanicznych 
za Kolekcje Narodowe. 

Obecnie przyjmowaną datą pow- 
stania Arboretum jest rok 1811, kiedy 
to właściciele wsi z rodu von Prit-
twitz i von Aulock zaaklimatyzowali 
pierwsze drzewa obcego pochodze-
nia, głównie północnoamerykańskie. 
Obecny kształt Arboretum nadał 
w 1880 roku Fritz von Oheimb, śląski 
ziemianin oraz znawca roślin, który 
został właścicielem 150-hektarowego 
majątku w Wojsławicach. Częścią 
posiadłości był romantyczny park 
założony w 1821 r. przez ród von 
Aulock. Nowy właściciel rozpoczął 
przebudowę parku, systematycznie 
gromadząc nowe gatunki roślin, 
zwłaszcza różaneczniki, które sta-
ły się specjalizacją jego hodowli 
na początku XX wieku. W 1920 r. 
odnotowano na terenie ogrodu ok. 
300 odmian różaneczników. Oheimb 
zmarł w 1928 r. i został pochowany 
na terenie ogrodu, a jego dzieło kon-
tynuował syn.

Sama historia Wojsławic i Niem-
czy sięga o wiele dawniejszych 
wieków, bo 1111 roku, gdy ksią-
żę Bolesław III Krzywousty nadał 
rycerzowi Wojsławowi za zasługi 

wojenne dobra ziemskie koło Niem-
czy. Wieki pracy właścicieli tych 
ziem znalazły swoje ukoronowanie 
w 2014 roku, gdy Arboretum zostało 
europejską Stacją Oceny Odmian 
Liliowców (Hemerocallis).

Majowy, ciepły dzień minął szyb-
ko, kolory kwiatów w promieniach 
słońca wydawały się jak zaczarowa-
ne, mimo dużej ilości zwiedzających 
każdy znalazł dla siebie miejsce i czas 
relaksu. Obiad zjedzony na świeżym 
powietrzu, w ciepłym słońcu smako-
wał, a szarlotka na deser dopełniła 
całości. Ukoronowaniem dnia był 
koncert akordeonowy szlagierów pio-
senki polskiej i tanga argentyńskiego.

Już teraz planujemy kolejne wyjaz-
dy i wycieczki – w tym roku zwiedza-
my Polskę! Pojedziemy w tajemniczą 
krainę Kaszub; zobaczymy pogańskie 
kamienne kręgi, zwiedzimy Szym-
bark, zamek w Bytowie, Muzeum 
Hymnu narodowego, Kartuzy, bę-
dziemy również w Wdzydzkim Parku 
Krajobrazowym, planowany jest rejs 
po jeziorze.

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich mieszkańców, tak Superjed-
nostki, jak i – w miarę wolnych 
miejsc – z całej KSM, do korzy-
stania z oferty stacjonarnej i wy-
jazdowej.                               (wers)

Smakowity obiad na wolnym powietrzu

Wszystko kwitnie i pachnie
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POWINNOŚCI  
PRZED WALNYM

niu z rejestru członkowskiego Spół-
dzielni.

Również zgoda na zbycie terenów 
będących własnością Spółdzielni 
bądź będących w wieczystym użyt-
kowaniu, należy do wyłącznych 
kompetencji Walnego Zgromadze-
nia. Zbyciu podlegałyby niewielkie 
działki przy ul. Ścigały i Pszczyń-
skiej. Rada pozytywnie zaopiniowała 
powyższe propozycje, jak i projekt 
stosownej uchwały Walnego Zgro-
madzenia.

Również pozytywnie Rada za-
opiniowała oznaczenie najwyższej 
sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia 
może zaciągnąć w 2016 r. Suma ta 
w obecnym roku jest znacznie niższa 
niż ta w roku 2015. Kwota ta zresztą 
została wykorzystana w niewielkim 
stopniu. Jej ustalanie ma miejsce co-
rocznie. Określenie najwyższej sumy 
zobowiązań to wyłączne kompetencje 
Walnych Zgromadzeń, stąd jej wiel-
kość określa się z dużym zapasem. 
Ewentualne zwoływanie kolejnego 
Zgromadzenia tylko dla uzyskania 
zgody na nieprzewidziane zwięk-
szone potrzeby finansowe byłoby 
niepotrzebnym wysiłkiem organi-
zacyjnym i kosztowym.

Na Walnym Zgromadzeniu plano-
wany był wybór delegata Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej na Zjazd 
Delegatów Regionalnego Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Miesz-
kaniowej w Katowicach. Rada Nad-
zorcza pozytywnie zaopiniowała 
kandydaturę mgr., Zbigniewa Olej-
niczaka, wiceprezesa Spółdzielni, 
do wypełnienia powyższej funkcji.

W końcowej części posiedzenia 
Rada podjęła uchwały o nabyciu pra-
wa wieczystego użytkowania działek 
przy ul. 1 Maja i ul. Wojciecha. Pod-
jęła również uchwałę o służebności 
nieruchomości Spółdzielni przy ul. 
Wojciecha.

Tak wnikliwe rozważenie przez 
Radę Nadzorczą każdego tematu, 
który następnie miał znaleźć się 
w porządku obrad Walnego Zgro-
madzenia, niewątpliwie przyczyniło 
się do sprawnego przebiegu zebrania 
i podjęcia właściwych decyzji przez 
tę najwyższą władzę naszej Spół-
dzielni.

W maju planowane było jeszcze 
jedno posiedzenie Rady na wypadek, 
gdyby w ustawowym czasie wpłynęły 
do Spółdzielni: w zgłoszone przez 
członków projekty uchwał Walnego 
Zgromadzenia, w zgłoszone przez 
członków żądania umieszczenia 
w porządku obrad Walnego Zgroma-
dzenia dodatkowych spraw. Takowe 
sprawy jednak nie wpłynęły, stąd 
do dodatkowego posiedzenia Rady 
nie doszło.

mgr inż. JERzy DONIEC
Przewodniczący
Rady Nadzorczej KSM

(Dokończenie ze str. 5)

Jest juz tradycja, że „na 
styku” z Dniem Dziec-
ka w Ligocie, tamtejsza 

Rada Osiedla wespół z admi-
nistracją osiedlową organizuje 
wesoły festyn i zawody sporto-
we dla najmłodszych. Tak było 
i tym razem, gdy 11 czerwca 
od godz., 14-tej na plac zabaw 
przybyły dzieciaki, by pod kie-
runkiem animatorów spędzić 
radośnie czas. O późniejszej 
porze odbyło się natomiast 
ognisko - już dla dorosłych 
mieszkańców osiedla.

Wesoła impreza w Ligocie

cOś dla dZieci i dOrOSŁYch

Umiejętność tańca z kołem hula-hop została  
nieco zaniedbana  przez współczesne młode pokolenie

Jedną z głównych atrakcji było 
malowanie buziek

W konkursie ze skakankami dziewczęta rywalizowały 
z chłopcami

W roku jubileuszu 50-le-
cia swego istnienia oraz 
w 35 rocznicę tragicznej 

pacyfikacji na Kopalni Węgla Ka-
miennego „Wujek” przeprowadzonej 
w czwartym dniu stanu wojennego, 
katowicka Szkoła Podstawowa nr 
5, mieszcząca się (przy ul. Gallusa) 
nieopodal kopalni, otrzymała za swo-
ich patronów Dziewięciu Górników 
z „Wujka”.

W roku półwiecza swego istnienia i 35-lecia 
pacyfikacji kopalni

Imię Dziewięciu 
Górników z „Wujka”

otrzymała Szkoła Podstawowa nr 5

Sztandar i imię Dziewięciu Górników z „Wujka:  
dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Katowicach

Uroczystość odbyła się 9 czerwca 
2016 roku. Po mszy świętej  w ko-
ściele Podwyższenia Krzyża Świę-
tego przemaszerowano pod pomnik 
poległych górników gdzie złożono 
kwiaty. Dalsza część uroczystości 
- apel i przekazanie ufundowane-
go sztandaru - odbyła się na terenie 
szkoły. Gośćmi zasłużonej placówki 
oświatowej, jej uczniów i grona pe-
dagogicznego z dyrektor Magdaleną 

Hofler na czele, byli w tym podnio-
słym dniu m.in. prezydent Katowic 
Marcin Krupa i dyrektor Śląskiego 
Centrum Wolności i Solidarności 
Robert Ciupa.

PRZYJACIEL 
SZKOŁY

(Dokończenie ze str. 13)

współpracę i pomoc. Skierowane 
zostały one m.in. do Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, która 
została uhonorowana zaszczytnym 
tytułem Przyjaciela Szkoły.

Na specjalnym dyplomie (reprodu-
kowanym na str. 13) towarzyszącym 
okolicznościowej plakiecie czytamy: 
„W uznaniu za wieloletnią współpra-
cę, wspieranie działań dydaktycz-
no-wychowawczych, wielkie serce, 
życzliwość i wrażliwość na potrze-
by dzieci niepełnosprawnych oraz 
otwieranie przed nami możliwości 
poznawania świata - społeczność 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 im 
Jana Pawła II w Katowicach przy-
znaje Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Tytuł Przyjaciela Szkoły”   

Indywidualne podziękowania za-
adresowane zostały także do trzech 
wielkich sojuszniczek tej placówki 
oświatowej – Krystyny Piaseckiej, 
prezes Zarządu KSM, Haliny Bryły, 
pełnomocnika Zarządu, kierownika 
Działu Społeczno-Kulturalnego oraz 
Beaty Twardowskiej prezes Zarządu 
Fundacji KSM.
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Astronomiczne 
lato zaczęło się 
latoś we wtorek, 
21 czerwca, o go-
dzinie 00:34. Noc 

z wtorku na środę była więc naj-
krótszą w roku 2016. Początkiem 
astronomicznego lata jest przesi-
lenie letnie, czyli moment, w któ-
rym Słońce góruje w zenicie nad 
zwrotnikiem Raka. Co innego 
wakacje. Szkolne zaczęły się w so-
botę 25 czerwca. Urlopowe – jak 
komu udało się zaplanować lub 
wywalczyć czas wolny od pracy. No 
i to tak ulubione przez wszystkich 
lato potrwa nam do równonocy 
jesiennej, która przypada między 
22 i 23 września. Co robić w tym 
przepięknym czasie?

Propozycji atrakcyjnego spędzenia 
tegorocznych wakacji jest sporo. Biu-
ra podróży prześcigają się w ofertach. 
A że niektóre (już i w tym roku) ban-
krutują i zostawiają swoich klientów 
– mimo letnich upałów – na „lodzie”, 
to już zupełnie inna kwestia.

My prezentujemy na tej (tylko 
jednej) stronie gazetowej niektóre 
z niezliczonych pomysłów spół-
dzielczych klubów na ciekawe lato 
w mieście i... poza nim. Najszybciej 
i absolutnie pełną ofertę – najwięcej 
dla dzieci, ale też i dla dorosłych 
oraz seniorów – można poznać na 
witrynie internetowej KSM (www.
ksm.katowice.pl), ale warto czytać 
też afisze klubowe.

Część wakacyjnych zajęć jest bez-
płatna, część jednak wymaga pewnej 
odpłatności. Są i inne uwarunkowa-
nia, np. idąc na basen trzeba mieć nie 
tylko strój kąpielowy, coś na głowę 
i do picia, ale także... ręcznik, zaś 
jadąc na ten basen – również bilet na 
tramwaj lub autobus, a chcąc korzy-
stać ze zniżki w opłacie za wejście 
na kąpielisko – także stosowną legi-
tymację uprawniającą do bonifikaty. 
Prosimy o zapoznanie się tymi wa-
runkami i – stosowanie się do nich. 
I jeszcze jedno – zastrzeżenie: z wielu 
przyczyn (pogodowych, zdrowot-
nych, zmian repertuarowych itp.) 
awizowane plany mogą ulec zmianie.

Akcję Lato’2016 prowadzą 
wszystkie kluby Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i jej Dział 
Społeczno-Kulturalny. Zatem 
przeczytajcie Państwo poniższe 
sygnalne wieści o imprezach (na 
lipiec) i zdecydujcie się na LATO 
ze SPÓŁDZIELNIĄ.

Podróże z działem
SPołeczno-Kulturalnym

Wycieczki n  7.07. (czwartek, 
w godz. 800-1600) – do Smolenia i Pi-
licy; n 14.07. (czwartek, w godz. 800-

Warto skorzystać z tych zaproszeń!

AKCJA LATO’2016 
1600) –do Starego Młyna w Żarkach 
i Pstrągarni Raczyńskich w Złotym 
Potoku; n 21.07. (czwartek, w godz. 
800-1600) – do Doliny Będkowskiej 
i Kobylańskiej; n 17.08. (środa, 
w godz. 800-1700) – do Olsztyna 
i Złotego Potoku n 24.08. (środa, 
w godz. 800-1700) – do Raciborza 
i Rud Raciborskich. 

Wyjazdy na otwarte baseny ter-
malne „Gorący Potok” w Szaflarach 
dla rodzin: n 9.07. (sobota); n 16.07. 
(sobota); n 27.08. (sobota).

„centrum”

LATO z KLUBEM zaczyna się 
w „Centrum” w poniedziałek, 4.07. 
Całomiesięczny plan imprez zosta-
nie przedstawiony zainteresowanym 
o godz. 1400, także wtedy rozpocz-
ną się zapisy na wycieczki. Zajęcia 
przygotowane przez klub będą się 
odbywały w każdym tygodniu lipca 
od poniedziałku do piątku.

W tymże pierwszym dniu 
Lata’2016 o godz. 1700 spotkanie 
integracyjne „Tacy sami”. A potem: 
Spotkanie filmowe (dorośli) 5.07., 
„Słoneczny pass” - brydż 6.07., 
20.07. i 27.07.,  kręgielnia 8.07., Lato 
z origami 13.07., Wakacje z filmem 
(dzieci) 15.07. i 22.07., Razem  do 
Skansenu w Parku Śląskim (dorośli 
i dzieci) 18.07. i 25.07., Spacer w Le-
sie Murckowskim 19.07., Warsztaty  
plastyczne „Zwierzęta wokół nas” 
(dorośli i dzieci) 20.07., „Zwariowane 
podwórko” w Parku Wełnowieckim 
(dzieci) 21.07., „Letnia przygoda mu-
zyczna” połączona z biesiadą (do-
rośli) 21.07., Zawody sportowe na 
„Słowianie” 26.07., „Bliżej natury” 
na siemianowickiej „Rzęsie” (dzie-
ci i dorośli) 28.07. Ponadto kąpiele 
wodne i słoneczne oraz wycieczki 
autokarowe.   

GiSzowiecKie
centrum Kultury

Głównym pomysłem Giszowiec-
kiego CK jest: LATO z... POMY-
SŁEM adresowane do dzieci powyżej 
7. roku życia. Początek w poniedzia-
łek 4.07. o godz. 900 – warto przyjść 
i poznać szczegóły niezliczonych 
atrakcji. Imprezy w każdym tygodniu 
lipca od poniedziałku do piątku.

Jakie to m.in. są pomysły? Galeria 
BWA 5.07., Film „Robinson Crusoe” 
w Pałacu Młodzieży 7.07., Warsztaty 
w pracowni przyrodniczej w Pałacu 
Młodzieży 11.07., Warsztaty pla-

styczne w Muzeum Śląskim 10.07., 
Wizyta u pszczelarza w Skansenie 
w Parku Śląskim  18.07., Wystawa 
Art Naif w Szybie Wilsona 20.07., 
Dzieje Katowic w Muzeum Historii 
Miasta 22.07., Odwiedziny u sołtysa 
w Skansenie 25.07.,  Zagadki starej 
kopalni w Muzeum Śląskim 28.07., 
Spacer po (znanym i nieznanym) 
Nikiszowcu 29.07. Pomiędzy tymi 
imprezami – wyjścia na kąpieliska, 
wycieczki, gry, zabawy i zawo-
dy sportowe.

„JózefinKa”

Swoje miasto znamy, ale trochę 
tak... nie do końca. Dlatego motyw 
przewodni lata w klubie „Józefinka” 
nazywa się: POZNAJEMY DZIEL-
NICE KATOWIC. Wszystko zaczyna 
się już w piątek 1 lipca, o godz. 1000  
– a kto wtedy będzie obecny dowie 
się: co, gdzie i kiedy. Wędrówki 
i inne zajęcia będą organizowane 
w każdym tygodniu od poniedziałku 
do piątku.

Zatem poznać będzie można: Ni-
kiszowiec 4.07., Muchowiec 6.07., 
Janów 11.07,. Zawodzie 15.07., Mu-
chowiec 22.07. No i do tego prze-
widziane są: kilkukrotne kąpiele na 
„Bugli”, zwiedzanie w pobliskim 
Parku Śląskim – ZOO, Stadionu 
Śląskiego, Parku Etnograficznego, 
Planetarium, a także wycieczki au-
tokarowe. 

„Juvenia”

W klubie „Juvenia” wszystko za-
czyna się od piątku 1.07., o godz. 1200 
i zachęcać będzie do RUSZANIA SIĘ 
NIE TYLKO GŁÓWKĄ. Tu ważna 
uwaga: „Juvenia” jest niekonwencjo-
nalna i organizować będzie wakacyj-
ne imprezy w każdym tygodniu lipca 
od wtorku do soboty.

W ofercie na lato są turnieje, za-
bawy i gry 2.07., Kręgielnia 5.07. 
i 26.07., kino „Imax” 8.07. i 22.07., 
Odkrywanie nieznanego w najbliż-
szym terenie czyli w Bogucicach 
9.07., „Nibylandia” 15.07., Rozgryw-
ki i zabawy sportowe 19.07. i 28.07., 
Wizyta w ZOO 20.07., Konkurs 
plastyczny 29.07. Ponadto – jak we 
wszystkich klubach: wyjścia na ką-
pielisko i wycieczki poza Katowice.

„Pod Gwiazdami”

WAKACJE MAŁYCH OD-
KRYWCÓW – tak brzmi nazwa 

programu na lato przygotowana 
w klubie „Pod Gwiazdami”. Pierw-
sze spotkanie w poniedziałek 4.07. 
o godz. 1000 i wtedy uzyskać będzie 
można „Paszport Małego Odkryw-
cy”. Zajęcia w każdym tygodniu od 
poniedziałku do piątku.

Cóż Gwiazdowicze będą odkry-
wać? Kolejno: Galerię BWA (5.07.), 
Ciekawe miejsca Katowic (6.07.), 
Bezludna wyspę 7.07., Świat przy-
rody 11.07., Paprocany 12.07., Świat 
pantomimy 13.07., Dawne rzemiosła 
14.07., Tajemnice pszczół 18.07., 
Sztukę naiwną 20.07., Dzieje Ka-
towic 22.07., Tworzenie filmów 
rysunkowych 26.07., Radość z ma-
łych rzeczy 27.07., Tajemnice starej 
kopalni 28.07., Nikiszowiec 29.07. 
A oprócz tego wyjścia na „Buglę” 
i wyjazdy na wycieczki. 

 
„trzynaStKa”

Program wakacyjny na lipiec 
w klubie „Trzynastka” śmiało moż-
na nazwać: MINI-MAX. Minimum 
siedzenia w klubie (chyba, żeby lało), 
a maksimum przebywania w terenie. 
Inauguracją tych wypraw jest już 
w piątek, 1.07. i o godz. 900 wyjazd 
do Bierunia, do firmy „Danone”. To 
zapowiedź wielce smakowitego lata. 
Imprezy klubowe w każdym tygodniu 
prowadzone będą od poniedziałku 
do piątku.

Wśród atrakcji przygotowanych 
przez klub: „Woda i mydło najlepsze 
bielidło” warsztaty w Muzeum Hi-
storii Katowic (Nikiszowiec) 4.07., 
Kręgielnia 8.07., Skansen w Parku 
Śląskim 11.07. i 25.07., Kino 12.07. 
i 22.07., „Robimy letnie sałatki” 
13.07., Zawody sportowe na „Sło-
wianie” 15.07. i 29.07., Rezerwat 
Buków w Murckach 19.07., „Zagadki 
starej kopalni” warsztaty w Muzeum 
Śląskim 20.07., Piknik w Dolinie 
Trzech Stawów 28.07. Rzecz jasna 
nie zabraknie wyjść na kąpieliska 
oraz wyjazdów poza miasto.

Propozycje na drugi miesiąc 
wakacji – oczywiście w nas- 
tępnym wydaniu „Wspólnych 
Spraw”, w których znajdą się tak-
że już pierwsze relacje z imprez 
LATA’2016. Można o nich prze-
czytać, ale znacznie lepiej same-
mu je przeżyć. Kluby spółdzielcze 
zapraszają! 
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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. KATOWICKA               47,13 m2         3 pok.        XIV piętro

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

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

5. UL. GRAŻYńSKIEGO       63,05 m2       3 pok.            II piętro

 MIESZKANIA DO WYNAJęCIA OD OSÓB FIZYCZNYCH

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

 UL. WIERZBOWA                      35,00 m2      2 pok.                III 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
3. WIERZBOWA 30   124,37 m2 parter
 Osiedle „Centrum”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
4. ORDONA 7    86,72 m2 parter 
 Osiedle „Janów”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
5. ZAMKOWA 45   127,22 m2 I piętro
 Osiedle „Gwiazdy”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
6. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A  63,31 m2 I piętro
 Osiedle „Giszowiec”, Dz. Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
7. KARLICZKA 6   161,77 m2 parter

W BUDYNKU MIESZKALNYM
 Osiedle „Superjednostka”, Adm. tel. 203-75-46, 203-63-41
8. AL. KORFANTEGO 16               46,40 m2 podziemie
9. AL. KORFANTEGO 16               47,60 m2 podziemie
10. AL. KORFANTEGO 18   18,47 m2 XV p.
11. AL. KORFANTEGO 18   18,47 m2 I 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  
9 lipca 2016 roku dostarczą–prześlą do redakcji lub Sekretariatu KSM prawi-
dłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI  CZERWCOWEJ” 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  MAJOWEJ” (NR 302)

Nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo URSA, za pra-
widłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI MAJOWEJ” z nr 302 „Wspólnych 
Spraw”, drogą komisyjnego losowania otrzymują: Danuta Fugas – ul. 
Ścigały, Krzysztof Ociepa – ul. Wiślana, Anna Kowalska - Kozieł – al. 
Korfantego, Paweł Idzik - ul. Wojciecha, Danuta Ważgowska – ul. 
Mikusińskiego.  Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór książek 
do Sekretariatu w siedzibie Zarządu KSM (ul. Klonowa 35c).

Hasła: pionowo – księżniczka, krążek, szlaban, Karin, tokarka, werbel, 
ciuciubabka; poziomo – ostrzeżenie, pęczak, bateria, Karol, piórnik, na-
kład, sklepikarka.

KRZYŻÓWKA CZERWCOWA12. AL. KORFANTEGO 18   37,89 m2 tunel
      garażowy
13. AL. KORFANTEGO 24   18,47 m2 IV p.
14. AL. KORFANTEGO 30   41,20 m2 wys. par.
 Osiedle „Giszowiec”, Administracja tel. 256-03-38, 209-25-19
15. MIŁA 2A    14,00 m2 parter
16. MIŁA 5    15,10 m2 parter
17. MIŁA 5    30,00 m2 parter
18. MIŁA 5C    12,21 m2 parter
19. MIŁA 22    12,87 m2 parter
20. MIŁA 30    14,00 m2 parter
21. MIŁA 30    8,60 m2 parter
22. WOJCIECHA 7D   22,10 m2 X p.
23. KARLICZKA 3   14,03 m2 parter
24. KARLICZKA 36   30,00 m2 parter
 Osiedle „Ściegiennego”, 
 Administracja tel. 250-06-52, 250-29-26
25. JABŁONIOWA 42   38,60 m2 piwnica
26. ROŻANOWICZA 1   66,00 m2 parter
27. JÓZEFOWSKA 88   12,63 m2 parter
28. JÓZEFOWSKA 116A   30,40 m2 parter
29. JÓZEFOWSKA 118A   30,85 m2 parter
 Osiedle „HPR/Śródmieście”, 
 Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
30. SOKOLSKA 33   30,81 m2 XI p.
31. SOKOLSKA 33   30,84 m2 XI p.
 Osiedle „Kukuczki”, Administracja tel. 203-81-92, 258-41-02
32. LUBUSKA 8    58,10 m2 parter
33. LUBUSKA 8    55,10 m2 parter
34. LUBUSKA 10    57,80 m2 parter
35. KARPACKA 6    58,20 m2 parter
36. KUJAWSKA 3    54,30 m2 parter
37. KUJAWSKA 3A   13,30 m2 parter
38. KUJAWSKA 3B   54,80 m2 parter
39. SANDOMIERSKA 21-23  121,30 m2 parter
 Osiedle „Gwiazdy”, Administracja tel. 258-74-59
40. ROŹDZIEŃSKIEGO 86   26,80 m2 parter
41. ROŹDZIEŃSKIEGO 88   24,00 m2 parter
42. ROŹDZIEŃSKIEGO 88   27,03 m2 parter
 Osiedle „Zawodzie”, Administracja tel. 255-20-52, 255-57-29
43. BOH. MONTE CASSINO 3  32,31 m2 parter
44. BOH. MONTE CASSINO 16  27,43 m2 X p.
 Osiedle „Ścigały”, Administracja tel. 203-82-58
45. ŚCIGAŁY 8A    72,66 m2 parter
46. MARKIEFKI 32   63,71 m2 parter
 Osiedle „Centrum”, Administracja tel. 259-68-97
47. GRAŻYŃSKIEGO 7A   12,00 m2 parter
 Osiedle „Wierzbowa”, Administracja tel. 258-79-61
48. 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

14 15

16 17

18

19

20

PIONOWO: 
1.  gdy Lewandowski mija z piłką 

jednego gracza za drugim,
2.  spójnia, to co łączy ludzi ze sobą,
3.  Piotr – zwycięzca konkursu Pu-

charu Świata w Oslo w sezonie 
2012/2013,

4.  para znaków interpunkcyjnych, 
służących do wyodrębniania 
fragmentu tekstu,

5.  lennik,
9.  Jacek – w barwach Bayeru Le-

verkusen wbijał bramki Realowi 
Madryt, FC Liverpool i AS Ro-
mie,

11.  gniewne rozdrażnienie,
15.  zwarty górotwór,
16.  ważne miasto w Autonomii Pa-

lestyńskiej,

17.  kręcone, sterczące włosy, uło-
żone na kształt kuli.

POZIOMO:
3.  dolna szczęka,
6.  pozostały po zburzonym za-

mczysku,
7.  Bernard – wybitny polski bas,
8.  twarzyczka dzidziusia,
10.  „nieuczesane” aforyzmy Stani-

sława Jerzego Leca,
12.  hiszpańska wyspa,
13.  naturalne biologicznie produk-

ty rolne,
14.  jej szefem jest burmistrz,
16.  terytorialna odmiana języka,
18.  dachówka holenderska,
19.  drugi człon nazwy wielu pol-

skich uzdrowisk,
20.  buraczki z chrzanem.
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Horoskop oD 15 czerwca 2016 
Do 15 lipca 2016

BARAN (21.03 – 19.04) Od lipca 
w interesach i ważnych życiowych 
kwestiach odczujesz znaczący po-
stęp; sprawy, w których od wiosny 
panował zastój, teraz wreszcie ruszą 
z miejsca. Także plany urlopowe sta-
ną się bardziej realne, więc możesz 
śmiało rezerwować miejsce na wypo-
czynek. Wydarzy się coś, co uwrażli-
wi cię na problemy bliskich, których 
wcześniej nie rozumiałeś. Zdrowie 
ci dopisze, ale 28 i 29 czerwca z po-
wodu nieharmonijnych wpływów 
Słońca i Księżyca twoja odporność 
będzie mniejsza, więc lepiej unikaj 
nadmiernego wysiłku, zarówno prze-
grzania jak i zmoknięcia. 7-8 lipca 
to kolejne dni, kiedy powinieneś na 
siebie uważać: wystrzegaj się brawu-
ry i nieuwagi, które mogą zaszkodzić 
twojemu bezpieczeństwu.

BYK (20.04 – 22.05) Aura sprzy-
ja wszelkim sprawom domowym 
i rodzinnym. 27-28 czerwca czekają 
Was romantyczne chwile we dwoje, 
cudowna bliskość i porozumienie 
bez słów. Rodzina będzie twoją siłą 
i oparciem, poczujesz, że zewsząd 
otacza cię miłość... Wspólne waka-
cje w I połowie lipca przyniosą to, 
czego brakuje na co dzień: wspólny 
czas spędzony na luzie i ciekawe 
odkrycia na temat własnych dzieci. 
Bardzo możliwe także nowe waka-
cyjne znajomości, które okażą się 
trwałe. Zyskasz przyjaciół nie tylko 
na wakacyjny, beztroski czas! 1 lip-
ca to wymarzony dzień na zabiegi 
kosmetyczne i zdrowotne. 7-9 lipca 
pod znakiem czułości i namiętności, 
a samotny Byk może wtedy spotkać 
kogoś dla siebie. 

BLIŹNIęTA (23.05 – 21.06) Do 
końca czerwca masz wymarzony czas 
na naukę, egzaminy oraz niedalekie 
podróże. Będziesz w wyśmienitej 
formie intelektualnej, możesz także 
nawiązać cenne przyjaźnie i kontakty 
zawodowe. Ale 21-23 czerwca uwa-
żaj: czyjaś nieszczerość, kłamstwa 
mogą pokrzyżować twoje plany, na 
prostą wyjdziesz dzięki temu, że 
postawisz wszystko na jedną kartę, 
pokażesz swoją determinację i w ten 
sposób zniechęcisz przeciwników. Na 
miejsce wypoczynku letniego wybie-
raj bliskość przyrody, bo tam odzy-
skasz wewnętrzny spokój i odkryjesz 
coś, co będzie dobre dla zdrowia, np. 
nową dietę, naturalny lek lub miejsce, 
które naładuje cię energią.

RAK (22.06 – 22.07) 19-20 
czerwca czekają was niezwykłe dni: 
zmiany, poważne rozstrzygnięcia 
w ważnych życiowych sprawach. 
Wydarzy się coś, co zachwieje two-
imi dotychczasowymi poglądami, 
ukaże ci inną perspektywę. 25-26 

wykorzystaj zastrzyk zdrowia i dobrej 
energii, by zadbać o sprawy rodzin-
ne. Wszystko co wtedy zrobisz dla 
swoich bliskich i dla domu będzie 
miało dobre skutki. Początek lipca 
przyniesie korzystne okazje finan-
sowe i zawodowe lub udaną podróż. 
Nie prześpij tych dni! A wszystko co 
zaczniesz po 4 lipca będzie zwieńczo-
ne sukcesem. Twój organizm szybko 
będzie się regenerował, uroda roz-
kwitnie. Single spod tego znaku mogą 
spotkać kogoś, dla kogo zrezygnują 
z wolności.

LEW (23.07 – 23.08) W połowie 
czerwca jednym rzutem na taśmę roz-
wiążesz pewien problem, pozbędziesz 
się kłopotu. Korzystne okażą się nie-
typowe rozwiązania, jakiś szalony 

pomysł świetnie sprawdzi się w prak-
tyce. Do połowy lipca Słońce pomoże 
w sprawach rodzinnych i domowych. 
Możesz np. wybrać się na wakacje 
z bliskimi, przeprowadzić remont lub 
jakieś inne większe zmiany w domu 
albo wysłać dzieci na kolonie i zająć 
się poważniej swoim zdrowiem, za-
dbać o siebie... Spotkanie z dawnymi 
przyjaciółmi lub dalszymi krewnymi 
da ci do myślenia i może sprawić, 
że w waszych stosunkach nastąpi 
zmiana. 16,17 i 23 oraz 24 czerwca 
unikaj wszelkiego ryzyka i bardziej 
niż zwykle dbaj o zdrowie. 

PANNA (24.08 – 22.09) Merkury 
w znaku Bliźniąt zachęca cię, byś wy-
szła z cienia, otworzyła się bardziej 
na ludzi. Nowe znajomości mogą się 
okazać przydatne w czymś, czym 
zajmujesz się na co dzień. Spotkasz  
bowiem kogoś, kto może cię trochę 
irytować swoją gadatliwością i roztar-
gnieniem, ale kto pośpieszy z pomocą 
w ważnej dla ciebie kwestii. 21-23 
czerwca uważaj na słowa, a jeśli 
musisz mijać się z prawdą, rób to 
inteligentnie, aby uniknąć kłopotów. 
Ruszaj się, ćwicz, gimnastykuj, ale 
nie przeciążaj nadmiernie barków 
i ramion, bo to teraz będą słabe punk-
ty w twoim organizmie. Dobrze się 
także zastanów, czy naprawdę chcesz 
spełniać prośby i oczekiwania rodzi-
ny. Czy nie za często twoje potrzeby 
i chęci zostają zepchnięte na dalszy 
plan? 7-8 lipca niech zdrowie będzie 
twoim priorytetem. 

WAGA (23.09 – 22.10) III dekada 
czerwca przyniesie wzrost obowiąz-
ków wobec rodziny i kogoś, kto jest 
od ciebie zależny. 27-28 czerwca za 
sprawą Wenus i Neptuna czeka cię 

miłosny zawrót głowy. Miłość może 
dopaść nawet zdeklarowanych samot-
ników spod tego znaku! Ale unikaj 
wówczas alkoholu, bo wszystko mo-
żesz zepsuć... 1-2 lipca odniesiesz 
zyski, sukcesy, ale zastanów się, czy 
cena za nie będzie zbyt wygórowana. 
Może wcale nie warto poświęcać 
zdrowia lub zaniedbywać bliskich? 
4 lipca możliwe niebezpieczne za-
uroczenie pewną osobą lub jakimś 
pomysłem, ideą...Uważaj, bo łatwo 
cię będzie wtedy naciągnąć i omotać. 
Gdy mowa o pieniądzach, mocno stań 
na ziemi i wyjmij kalkulator, zamiast 
zdawać się na innych.

SKORPION (23.10 – 21.11) W III 
dekadzie czerwca Wenus osłodzi ci 

życie, doda urody, seksapilu, pogo-
dzi z ukochanym. Spodziewaj się 
wówczas zaległych wypłat i różnych 
bonusów od Fortuny. Przynajmniej 
część tych pieniędzy wydaj na własne 
przyjemności – w końcu, należy ci 
się! Na początku lipca znikną pewne 
przeszkody w interesach i sprawach 
zawodowych. Zwłaszcza 2-4 lipca 
poczujesz, że to co wydawało się 
trudne, nie do przeskoczenia, teraz 
nagle okazuje się dziecinnie proste. 
W mig pozbędziesz się zaległości, 
rozwiążesz problemy domowo-ro-
dzinne, uporządkujesz sprawy w pra-
cy. Ktoś z rodziny dobrze doradzi 
ci w kwestii zdrowia, np. podsunie 
dobrego lekarza. Zaufaj mu!

STRZELEC (22.11 – 21.12) 20 
czerwca Słońce znajdzie się w znaku 
Raka, co oznacza początek astrono-
micznego lata. Dla ciebie oznacza 
to korzystne zmiany. Może tylko 
zmienisz fryzurę, wygląd, ale jest 
też możliwe, że w ogóle inne sprawy 
w życiu zaczną być teraz dla ciebie 
ważne. Około 23 – ostrożnie w po-
dróży, pilnuj zdrowia (zwłaszcza dbaj 
o nogi). W lipcu zapewne połączysz 
wypoczynek z pracą lub nauką. Może 
np. twoje hobby zacznie przynosić 
dochód? Wakacyjne szkolenie, kurs, 
warsztaty z ulubionej dziedziny to coś 
dla ciebie! Możesz poznać ciekawych 
ludzi, a nawet się zakochać w kimś, 
z kim połączą cię wspólne zaintere-
sowania. Zdrowie dopisze, więc nie 
przejmuj się drobnymi dolegliwo-
ściami, bo pomogą ci na nie ogólnie 
dostępne środki. Najszczęśliwsze dni 
1-2, 9-11 lipca.

KOZIOROŻEC (22.12 – 19.01) 
Na progu lata pomyśl o zmianie die-

ty na bardziej płynną, bazującą na 
sokach, zupach i koktajlach, aby od-
ciążyć układ pokarmowy. Przekonasz 
się, że będzie to miało dobroczynny 
wpływ także na twoją psychikę. To, 
co dzieje się w domu i rodzinie, bę-
dzie bardzo angażujące i nie pozwoli 
ci tak całkiem zanurzyć się w waka-
cyjnej beztrosce. Staraj się, ale nie 
popadaj w perfekcjonizm, bo twój 
organizm tego nie lubi i może zastraj-
kować. O zdrowie dbaj zwłaszcza 1-5 
lipca. Masz wokół siebie przyjaznych, 
życzliwych ludzi i rodzinę, dla której 
jesteś kimś bardzo, bardzo ważnym 
i kochanym. Mimo tego mądrze 
zrobisz, szukając oparcia w sobie, 
zamiast w otoczeniu. Sobie możesz 
zaufać w stu procentach. 

WODNIK (20.01 – 18.02) 27-
28 czerwca spodziewaj się dobrych 
okazji. Łatwo wówczas załatwisz 
trudne sprawy, poszczęści ci się 
w pracy i interesach. Zdrowie dopi-
sze, ale jeśli męczą cię chroniczne 
dolegliwości, to masz dobry czas, by 
zacząć np. rehabilitację lub wyjechać 
do uzdrowiska spa itd. Odwiedziny 
w miejscach z przeszłości nastroją cię 
sentymentalnie. Tylko nie popadaj 
w zbyt długie rozliczenia z przeszło-
ścią, bo nie zdążysz nacieszyć się 
latem. Wykorzystuj wolne od pracy 
chwile, by zaszaleć się, zaczerpnąć 
energii od słońca i od przyjaciół, któ-
rzy lubią dobrą zabawę. Znajdziesz 
ich, jeśli odświeżysz stare kontakty. 
7-9 lipca imprezowe klimaty, dobre 
towarzystwo; wakacyjny romans 
doda ci blasku. 

RYBY (19.02 – 20.03) Po 20 
czerwca poprawi się zdrowie, po-
czujesz miły luz, pomyślisz o wa-
kacjach. Dobre wiadomości nadejdą 
wówczas od rodziny lub ukochanego. 
Ale w dniach 21-23 czerwca uważaj 
na sprawy prawne, pilnuj przepisów, 
żeby mandat nie odchudził twojego 
portfela. Twój organizm intensywnie 
zacznie domagać się odpoczynku 
– najlepiej w otoczeniu natury. Dłu-
gi sen, ćwiczenia, delikatny ruch, 
lekka, letnia dieta – i poczujesz, że 
siły wracają. Twoje kości, stawy nie 
lubią wilgoci. Wybieraj więc na letni 
odpoczynek miejsca ciepłe i suche. 
Możliwe spore wydatki nie związane 
z wakacjami, ale dzięki nim załatwisz 
sobie jakąś życiową sprawę,   coś, co 
będzie ci służyć w przyszłości. 
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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

naPrawa 
oKien Pcv

Wymiana okuć 
i uszczelek

Kompleksowe 
naprawy okien  
drewnianych

508-769-362

W poprzednim wydaniu „Wspólnych Spraw” zamieści-
liśmy informację: „Ulga mieszkaniowa wyniosła 

335,84 zł”. W tytule - za co przepraszamy - zabrakło do-
precyzowania: „na całą Spółdzielnię”.

Zatem powtarzamy uściślającą informację, że kwota 
przyznanej ulgi wynosi 335,84 zł  łącznie dla wszystkich 
wnioskodawców i dotyczy tych członków, którzy na początku 
tego roku złożyli oświadczenia o dochodach rodziny. Wykaz 
objętych obniżką jest do wglądu w administracjach osiedlo-
wych KSM. Przypadającą na mieszkanie kwotę ulgi należy 
jednorazowo odliczyć w lipcu br. przy opłacie miesięcznej 
za mieszkanie, w części dotyczącej kosztów eksploatacji. 

335,84 złotych na całą Spółdzielnię
wyJaŚniEniE
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„Oczkiem w głowie” Fundacji 
Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej są dzieci. Jakby to więc 
być mogło, aby nie uczcić dnia 
najmłodszych?! Z okazji Dnia 
Dziecka Fundacja KSM – z dzieć-
mi i dla dzieci – zorganizowała 
wyjątkową imprezę, pełną przy-
jemności, niespodzianek i atrak-
cji. Wszyscy bawili się cudownie. 
Nadto dzieciaki zostały obdaro-
wane mnóstwem prezentów, za 
które bardzo dziękujemy wszyst-
kim dobrodziejom. Pośród nich 
zaś szczególnie Salonowi Mody 

Fundacja KSM i dobrodzieje
dla dzieci w ich święto

Rozradowane buzie dziecięce potwierdzają świetną zabawę  
na imprezie zorganizowanej dla nich przez Fundację KSM

„White Moda”, który obdarował 
milusińskich całą kolekcją pięk-
nych ubrań wielce stosownych 
do ich wieku. 

Właśnie takich ludzi dobrej 
woli i z sercem potrzeba Fundacji 
KSM jako sojuszników. Bo to dzię-
ki Wam Fundacja może spełniać 
dobre uczynki, na które dzieci 
nieustannie czekają. A przecież 
prawdą potwierdzoną tysiąckrot-
nymi przykładami jest życiowa 
maksyma: „podarowane dobro 
powraca z nawiązką”.
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marty Swalarz
doKtorat, dzieci i dieta

rozwijana. Od 2009 roku ta metoda 
jest stosowana w 33 państwach, a od 
2011 roku także w Polsce.

„Dieta nie może kojarzyć się z gło-
dowaniem. Zdrowe żywienie nie ma 
nic wspólnego z niedojadaniem, re-
żimem ilościowym i skrupulatnym 
liczeniem kalorii. Wręcz przeciwnie, 
nasi pacjenci jedzą smacznie i do 
syta, a mimo tego zrzucają zbędne 
kilogramy, jednocześnie pozbywa-
jąc się wielu schorzeń wynikających 
z zaburzonej równowagi metabo-
licznej organizmu. Ta metoda działa 
u każdego, bez wyjątku” – twierdzi 
dr Wolf Funfack.

rodzina, ach rodzina!

Najważniejsza dla Marty Swalarz 
jest rodzina, dzieci. Niedawno do-
szła do wniosku, że opieka nad nimi 
to fascynujące zajęcie. Nigdy nie 
myślała, że przebywanie w domu  
z dziećmi  może być takie – dla niej, 
osoby aktywnej naukowo i towarzy-
sko – inspirujące i satysfakcjonujące.

– Odkąd mam dzieci – mówi – po-
święcam wiele czasu na ich wycho-
wanie. Wystarcza mi to w zupełności. 
Czytam teraz głównie literaturę na-
ukową (gdyż stale się dokształcam) 
oraz tę poświęconą rozwojowi dzie-
ci. Piszę także pracę doktorską, ale 
przede mną jeszcze długa, wyboista 
droga. Wciąż mam poczucie ogrom-
nego deficytu wiedzy, mimo tego, że 
cały czas coś czytam zajmując się 
dziećmi, nie pozwalam sobie odpu-
ścić, wymagam od siebie dużo. To 
istotne, gdyż wiedza z zakresu medy-
cyny ciagle się uaktualnia, zmienia. 
Dokładniej, jej 50% zmienia się co 5 
lat. A przecież nie można dopuścić do 
tego, aby leczyć przestarzalymi meto-
dami, niezgodnymi ze współczesnymi 
standardami wiedzy.

DYWAGACJE  
O MEDYCYNIE

Rozmawiamy z panią doktor 
o pewnego rodzaju zaburzeniu 
porządku w medycynie. Gdy do 

głosu doszły wielkie koncerny far-
maceutyczne, zupełnie zapomnia-
no o starych, dobrych, naturalnych 
metodach. Do tego nieinwazyjnych 
i nie powodujących niepożądanych 
działań, jakie występują w przypadku 
niektórych chemicznych środków 
farmakologicznych. 

Oczywiście farmakologia jest po-
trzebna, ale najpierw należałoby spró-
bować terapii naturalnych, a dopiero 
później sięgać po leki, tymczasem 
jest zupełnie odwrotnie. Dlaczego 
współczesna wiedza medyczna nie 
korzysta z mądrości naturalnych tera-
pii takich jak dietetyka, fizjoterapia, 
ziołolecznictwo czy akupunktura?

Szkoda, że na studiach pominięto 
wiedzę z kręgu medycyny naturalnej, 
która jest świetnym uzupełnieniem 
farmakoterapii, a często z powo-
dzeniem ją zastępuje. Wydawałoby 
się, że dobry lekarz, po ukończeniu 
studiów powinien mieć – aby skutecz-
nie leczyć – spore pojęcie o diecie. 
Niestety jest inaczej. Wiele takich 
mankamentów można by wymieniać.

I jeszcze jedno – popularne ostatnio 
suplementy diety.To jedno według 
Marty Swalarz wielkie nieporozu-
mienie. – Wciąż przychodzą do mnie 
przedstawiciele firm farmaceutycz-
nych proponujący różne suplementy. 
One nie mają udokumentowanego 
działania, a ich cena także wzbudza 
wątpliwości. Nasz organizm na pew-
no nie zareaguje lepiej na nie, niż na 
naturalną żywność, która uzupełnia 
braki witamin i minerałów. Nie dajmy 
się zwariować! Tabletka, nigdy nie 
będzie lepsza od tego co naturalne, 
co spożywamy od wielu lat. 

Chciałabym - dodaje pani Marta 
– na łamach tak popularnego czaso-
pisma jakim są „Wspólne Sprawy” 
ostrzec pacjentów przed nabywaniem 
suplementów, które tak naprawdę 
nikomu nie służą. To niepotrzebne 
wyrzucanie pieniędzy.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała:
URSzULA WĘGRzyK

OGłOSzENIA DROBNE
TELEWIZORY - naprawa u klienta 
603-898-300.
TELEWIZORY i sprzęt RTV - na-
prawy, gwarancja, tel. 502-618-221, 
32/254-72-86.
KAFELKOWANIE, malowanie, 
gładzie, itp. Wieloletnie doświadcze-
nie, tel. 606-237-423, 32/259-85-02.
KOMPLEKSOWE remonty łazie-
nek z dofinansowaniem z PFRON-u, 
kosztorysy, 506-601-278.
KOMPLEKSOWE remonty łazie-
nek, mieszkań, wysoka jakość, 17 lat 
praktyki, projektowanie, doradztwo, 
transport, 506-601-278. zlecenie@
firma-profbud.pl
CZYSZCZENIE dywanów, tapice-
rek, wykładzin KARCHER-em, tel. 
604-24-39-50.
TAPICERSTWO 32/204-97-03.
KUCHNIE na wymiar, szafy prze-
suwne, meble łazienkowe, doradztwo 
506-601-278.
JUNKERS Sprzedaż - Montaż - Na-
prawa piecyków gazowych, montaż 
kuchenek tel. 602-339-051.
EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych 506-601-278.
GAZOWE urządzenia, naprawa, 
konserwacja, montaż, tel. 608-69-
69-24.
USŁUGI wodno-kanalizacyjne oraz 
gazowe z uprawnieniami, centralne 
ogrzewanie, kafelkowanie, panelo-
wanie, gładzie i malowanie, drobne 
remonty, tel. 501-458-150.
CAŁODOBOWO - awarie, na-
prawy pieców gazowych Junkers, 
Termet, Vaillant i instalacji gazo-
wych, wodnych, kanalizacyjnych, 
elektrycznych, c.o., remonty łazienek, 
32/241-99-81, 601-477-527.
KOMPLEKSOWE remonty do-
mów i mieszkań, instalacje WOD-
-KAN-GAZ-CO z uprawnieniami, 
kafelkowanie, malowanie, gładzie, 
wylewki, montaż drzwi, układanie 
paneli 791-964-415.
KAFELKOWANIE, malowanie, 
gładzie, sufity podwieszane, wod-
-kan, remonty, 505-443-616.
REMONTY mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, rigipsy, tel. 696-018-114.
KAFELKOWANIE łazienek i kuch-
ni, remonty, instalacje wodno-ka-
nalizacyjne, elektryczne, gładzie 
gipsowe - bezpyłowo, malowanie, 
panele, wymiana drzwi , kabin, se-
desów, umywalek, transport, tel. 
512-646-314.
MALOWANIE, tapetowanie, gła-
dzie 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-kanalizacyjnych, 693-518-984 
KOMPLEKSOWE remonty do-
mów, mieszkań łazienek od A-Z, 
długoletnia praktyka, doradztwo, 
transport, 693-518-984 
KAFELKOWANIE, łazienki 601-
193-957.
WODNE instalacje, wymiana 601-
193-957.
POGOTOWIE komputerowe. In-
formatyk, tel. 663-774-069.
POGOTOWIE komputerowe 24h, 
usuwanie wirusów, naprawa i moder-
nizacja PC, instalacja oprogramowa-
nia, tel. 501-516-684.
ANTENY serwis 504-017-611.
USŁUGI elektryczne, tel. 662-653-
111.
JUNKERSY - naprawa, hydraulicz-
ne, 606-344-009.
ZŁOTA RĄCZKA - drobne napra-
wy w domu i w ogrodzie, tel. 502-
951-761, www.zlota-raczka.slask.pl
SKLEP PEREŁKA zaprasza, San-
domierska 5, odzież, bielizna nowa 
i używana dla dorosłych i dzieci.
KUPIę książki współczesne, przed-
wojenne i starsze, gotówka, 514-279-
446.
PRZEPROWADZKI ekipa-taniuśko 
601-292-699.
WŁOSKI, FRANCUSKI wakacje 
za pół ceny 32/256-41-39.
KOREPETYCJE angielski, nie-
miecki 660-717-189.
LOGOPEDA z dojazdem 660-717-
189.
SZUKAM garażu do wynajęcia. 
Szopienice, Osiedlowa, Morawa 
i okolice. Tel. 666 946 444.
ZAMIENIę mieszkanie po kapi-
talnym remoncie 36m2 na większe, 
spłacę zadłużenie, dam odstępne, 
698-811-698.
ZAMIENIę mieszkanie 1-pokojo-
we własnościowe na 2 lub 3 pokoje 
za dopłatą-osiedle Szopienice, 515-
558-630.
SPRZEDAM mieszkanie 48m2 ul. 
Ścigały, wysoki parter, po remoncie 
604-668-427.
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Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej 
z 2008 roku. W roku 2010 rozpoczęła 
specjalizację z urologii. Zawodowe plany 

ulegly pewnej korekcie, gdyż najpierw urodził 
się w 2013 roku Bartuś, potem w 2015 roku – 
Małgosia. Obecnie Marta Swalarz przebywa na 
urlopie macierzyńskim. Jest lekarzem, rezydentem 
na urologii i przygotowuje się (co przy dwójce 
małych dzieci do łatwych nie należy) do egzami-
nów końcowych. Profesjonalistka w każdym calu.

Wraz z rodziną (mąż specjalizuje się w chirur-
gii dziecięcej) mieszka na osiedlu Zgrzebnioka 
w zasobach KSM od 2010 roku. Bardzo sobie 
chwali tę lokalizację, gdzie, jak mówi: – blisko 
i kościół, i poczta, i warzywniak, bankomat, skle-
py, przystanki tramwajowe i autobusowe. Super! 
Budynek jest ciekawie komunikacyjnie posado-
wiony. Otaczająca go dookoła zieleń, zwłaszcza 
teraz – w maju, aż zapiera oddech. Pani doktor 
jest bardzo zadowolona ze swojego „miejsca na 
ziemi”. W czasie studiów mieszkała w Superjed-
nostce, więc ma doskonałą skalę porównawczą.

metabolic balance

Od czterech lat Marta Swalarz jest nie tylko 
lekarką, ale również... dietetykiem. Opiekunem 
metabolic-balance, czyli bardzo ciekawego progra-
mu żywieniowego. Krótko – zajmuje się  dietetyką 

– Tajemnica tkwi w naturalnym sposobie  
przywrócenia równowagi metabolicznej 

organizmu

– Metabolic-balance – mówi Marta Swalarz – to naturalna,  
prosta metoda, efekty lecznicze uzyskiwane są bez szkodliwej  

chemii, bez działań niepożądanych

opartą na indywidualnym 
programie żywienia i re-
gulacji przemiany materii. 
– Skąd to nietypowe jak 
na lekarz urologa zainte-
resowanie?

– Wynika ono – mówi 
Marta Swalarz – z pew-
nych własnych proble-
mów i frustracji. Dzisiaj 
już wiem, że współczesna 
dieta powoduje tylko 
zaburzenia hormonalne 
i coraz to większy apetyt. 
Wystarczy spojrzeć na 
młode dziewczyny, które 
tyją na potęgę. Dodam, 
do tego, iż w Polsce mamy 
największy wzrost otyłości 

wśród dzieci i młodzieży w porównaniu z innymi 
krajami Unii Europejskiej. O tym jak szybko 
„zyskuje się” krągłości przekonałam się na stu-
diach, ślęcząc nad książkami, i mając ograniczony 
wysiłek fizyczny.

Jedynym rozwiązaniem była dieta. Wszelkie 
nowinki w tej dziedzinie przynosił mój tata. Te-
stowaliśmy je na sobie, z miernymi efektami. Na 
zajęciach, które miały nam przybliżyć problem 
zaburzeń odżywiania prowadzonych przez spe-
cjalistów z Katedry Patofizjologii, nie dowie-
działam się nic praktycznego, co pomogłoby mi 
rozwiązać moje problemy, jak powinna wyglądać 
prawidłowa dieta i jak się zdrowo i skutecznie 
odchudzać. Przekazywano nam same ogólniki, 
z których nic nie wynikało. Dlatego nawet jako 
lekarz byłam zmuszona po sięganie do różnych 
nowinek dietetycznych i testowanie ich na so-
bie, z coraz to gorszym skutkiem. Pewnego dnia 
mój tata przyniósł do domu kolejną dietę „cud” 
o nazwie Metabolic-balance, tym razem jednak 
poskutkowało, schudł ponad 10 kg. Dietetyk, 
pan Paweł Nawrot, szukał wtedy współpracow-
ników – lekarzy. Zgodziłam się, wiedziałam już, 
że ma to sens.

W 2012 roku „zaliczyła” seminarium licencyjne 
prowadzone przez doskonałego fachowca, dr. 
habilitowanego z gastroenterologii, docent Do-
rotę Waśko-Czopik, z Kliniki Gastroentorologii 
wrocławskiej Akademii Medycznej.

– Wreszcie zrozumiałam – stwierdza – wszystkie 
patomechanizmy odchudzania, jak to zrobić prosto 
i praktycznie. Okazało się to dużo prostsze niż 
przypuszczałam, a ja tyle lat męczyłam się sama 
ze sobą. Dostałam swój indywidualny program 
dietetyczny, który działa do dziś.

Żywię wielkie uznanie i szacunek dla wiedzy 
i doświadczenia pani docent, która nauczyła mnie 
całej dietetyki oraz konsultowała mnie i moich 
pacjentów przez te wszystkie lata. Program meta-
bolic-balance to naturalna, prosta metoda, efekty 
lecznicze uzyskiwane są bez szkodliwej chemii, 
bez działań niepożądanych. W dietetyce spełniło 
się tak naprawdę to, czego najbardziej chciałam 
od medycyny – pomaganie ludziom w prosty natu-
ralny sposób, tak, aby pozbyli się swoich schorzeń 
i wielu problemów. Dodatkowo edukuję moich 
pacjentów po to, aby już nigdy nie poddawali 
się dietetycznym modom czy nowinkom. Program 
żywieniowy metabolic- balance przeszło już ponad 
8000 Polaków z bardzo dobrym skutkiem.

na czym to PoleGa?

Metabolic balance to indywidualny program 
żywienia i regulacji przemiany materii. Jest 
pierwszym programem, w którym bazuje się na 
wynikach laboratoryjnych badań krwi uczestnika. 
Przez minionych 16 lat prowadzono badania me-
dyczne pozwalające w prosty i naturalny sposób 
przywrócić równowagę metaboliczną organizmu. 
Co istotne, nie korzysta się tutaj z żadnych suple-
mentów diety, tylko tworzy indywidualne plany 
żywieniowe, które przyczyniają się do redukcji, 
wzrostu lub stabilizacji wagi ciała. Program oparty 
jest na bazie produktów powszechnie dostępnych 
w każdym sklepie, Korzystają z niego i ci bardzo 
zapracowani i …smakosze.

Twórca tej metody, dr Wolf Funfack, nie-
miecki lekarz internista i specjalista żywienia, 
opracował ją w 2000 roku i od tej pory jest stale 


