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W bieżącym roku zgodnie z zatwierdzonym planem remontów 
na Osiedlu Tysiąclecie, zostanie przeprowadzony szereg prac 
remontowych, które będą prowadzone przez Spółdzielnię oraz 
Miasto Katowice.

W kwietniu planowane jest rozpoczęcie remontu elewacji wraz 
z remontem wylewek budynków przy ul. Bolesława Chrobrego 
37 oraz 38. Wieloletnie oddziaływanie czynników atmosferycz-
nych (deszcz, śnieg, mróz) spowodowało, iż tynki na obu budyn-
kach w wielu miejscach są głuche i odspojone, wylewki balkono-
we nieszczelne, a rury odpływowe skorodowane.

Po wykonaniu nowej wyprawy tynkarskiej na balustradach bal-
konowych zostaną wykonane obróbki blacharskie w celu ograni-
czenia destrukcyjnego wpływu na tynki, jaki ma woda opadowa 
oraz topniejący śnieg. Dla wytłumienia „dzwonienia” podczas 
deszczu obróbka zostanie ułożona na kleju. 

W budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 37 zostanie przepro-
wadzony również remont wyprawy tynkarskiej na ścianie szczyto-
wej południowej. Aktualnie jest ona w wielu miejscach odspojona 
i złuszczona. W trakcie remontu zostanie zerwana łuszcząca war-
stwa tynku, a następnie po wymyciu, zagruntowaniu i w razie ko-
nieczności miejscowej naprawie ułożona zostanie na kleju dodatko-
wa siatka i nowa wyprawa tynkarska. 

Również kontynuowane będą remonty elewacji na budynku 
przy ul. ul. Zawiszy Czarnego 4, Piastów 3 i rozpoczęty zosta-
nie remont elewacji przy ul. Piastów 21. Ponadto w bieżącym 
roku rozpocznie się remont budynku przy ul. Piastów 5, któ-
ry będzie polegał na utylizacji elewacyjnych płyt azbestowych 
i wykonaniu nowego ocieplenia.

W tym roku planowane są remonty dachów, m.in. na budynkach 
przy ul. ul. Tysiąclecia 78, Ułańskiej 16, Tysiąclecia 1,9,23 i Piastów 
10. W zależności od stanu pokrycia dachowego remont obejmie ze-
rwanie zniszczonego pokrycia, uzupełnienie ubytków w podłożu 
betonowym, naprawę nieszczelnych koryt dachowych, wykonanie 
nowych obróbek blacharskich. 

Kontynuowana będzie naprawa uszkodzonych stopni na klatkach 
schodowych budynków mieszkalnych osiedla oraz remonty miesz-
kań zgłoszonych i zakwalifi kowanych w trakcie przeglądów jesiennych 
w roku ubiegłym. Ponadto od 1 marca rozpoczęto spisywanie wniosków 
na wymianę stolarki okiennej wraz z ociepleniem ścian podokiennych 
z pięćdziesięcioprocentowym dofi nansowaniem przez SM „Piast”.

Powyższe prace mają na celu utrzymać zasoby Spółdzielni w na-
leżytym stanie technicznym i ograniczą ilość awarii. Ponadto wy-
miana stolarki okiennej i ocieplanie ścian zmniejszy ilość ciepła po-
trzebnego do ogrzania mieszkań.

 D. Okólski.

Roboty remontowe w �010 r. zmienią oblicze osiedla

W NUMERZE
  WYWIAD Z KOMENDANTEM VII KOMISARIATU POLICJI 
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary nadziei i miłości.

Radosnego wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań 

w gronie rodziny i przyjaciół
życzą mieszkańcom 

naszego osiedla
Zarząd i Rada Nadzorcza

Obróbka balkonowa ul. Chrobrego 38

ul. Chrobrego 37
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Jak ocenia Pan obecny stan bezpieczeństwa na naszym 
osiedlu? W porównaniu z latami ubiegłymi – przestępczość 
rośnie , czy spada?

W chwili obecnej mogę odnieść się do roku ubiegłego, któ-
ry w porównaniu do roku 2008 jest okresem bardzo pozytyw-
nie przez nas ocenianym. W roku 2009 odnotowano na na-
szym osiedlu zdecydowanie mniej zdarzeń kryminalnych niż 
w 2008. Tak więc statystycznie przestępczość spada, należy 
jednak zauważyć, że czynników wzmacniających tezę, że na 
osiedlu jest bezpieczniej jest zdecydowanie więcej. Wiele z 
nich nie jest zależnych od skutecznych i profesjonalnych dzia-
łań Policji i podległych mi funkcjonariuszy. Statystyki w ża-
den sposób nie wolno uznawać za jedyne źródło informacji o 
stanie bezpieczeństwa w danym rejonie. Dla mnie zawsze waż-
niejsza jest ocena społeczna naszych dokonań i postrzeganie 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa przez mieszkańców. 

 

Czy uważa Pan, że zasoby sprzętowe policji są wystarcza-
jące w stosunku do stawianych przed nią zadań?

Obecnie Policja dysponuje stosunkowo dobrym wyposaże-
niem technicznym do możliwie sprawnego i dynamicznego 
działania, inną kwestią są jedynie zasoby pozwalające w spo-
sób nieprzerwany sprzęt ten wykorzystywać. W  tym bowiem 
przypadku są obszary, w których zmuszeni jesteśmy funkcjo-
nować na wysokim poziomie oszczędności. 

W różnych miastach Polski ruszyła kampania społeczna 
„wspólne osiedla”, która ma na  celu zaangażowanie mło-
dych ludzi w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 
Jest to bardzo szeroko rozwinięta inicjatywa, w której bie-
rze coraz to większa liczba osiedli – może i u nas taka kam-
pania by się sprawdziła?

Jestem oddanym zwolennikiem lokalnego współdziałania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa, więc jeżeli i młodzież włączy-
łaby się do tego działania nie miałbym nic przeciwko temu, 
tym bardziej,  że na pobliskim osiedlu Witosa już organizo-
waliśmy działania z młodzieżą XV LO. Osobiście byłem pełen 
podziwu dla zaangażowania tych młodych ludzi w sprawy lo-
kalne. Nie widzę przeszkód aby na osiedlu Tysiąclecia  podob-
ne działania były realizowane, niemniej jednak nadal nie usta-
ję w poszukiwaniu mocnych i wartościowych liderów ze śro-
dowiska lokalnego, którzy te działania mogliby wspierać.   

Jest Pan komendantem od roku.  – Czy większe bez-
pieczeństwo na naszym osiedlu to efekt zmian, które Pan 
wprowadził ?

W kontekście ocen mojego działania proszę tę sferę pozo-
stawić Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach i sa-
mym mieszkańcom. Osobiście uważam, że przez te kilkana-
ście miesięcy udało mi się usystematyzować pracę podległych 
mi funkcjonariuszy.

Postawiłem im wszystkim, i poniekąd sobie, cele jasno spre-
cyzowane i realne do uzyskania choć myślę, że kluczowa była 
poprawa atmosfery w zespole który w momencie swojego po-
wstania był zlepkiem indywidualności z kilku jednostek Poli-
cji z naszego miasta.   

Jak szybka jest Wasza reakcja na sygnały mieszkańców? Wie-
le się słyszy, że Policja nie reaguje, lub reaguje „po fakcie”.

Sprawa szybkości reakcji Policji jest obszarem, który po-
za permanentną kontrolą i nadzorem ze strony jednostek 
zwierzchnich jest trwałym elementem ocennym naszego dzia-
łania. Notowane wyniki jednostki w kontekście reakcji na zda-
rzenie wskazują, że podlegli mi Policjanci reagują na zgłosze-
nie w przedziale czasowym 10 – 25 minut, co oczywiście jest 
związane z możliwościami transportowymi i nakładaniem się 
w danej chwili liczby zdarzeń.

Obywatel, czego mam świadomość, nie będzie zaintereso-
wany co dzieje się na osiedlu czy też w mieście w danej chwi-
li, a interesuje go tylko jego sprawa i jego potrzeby.  Nie ukry-
wam, że jest to obszar nad którym usilnie pracujemy. Dążąc 
w swoim działaniu aby reakcja na każde zgłoszenie była mak-
symalnie ograniczona, a przez to szybka, chociaż mam świa-
domość, że przede mną i wszystkimi policjantami w tej sferze 
pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. 

 
Czy Policja podejmuje jakieś szczególne działania, żeby 

mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia czuli się bezpieczniej?
Podejmowanie jakichś szczególnych działań poza ustawowy-

mi które staramy się realizować najlepiej jak można jest uwa-
runkowane współdziałaniem ze społecznością lokalną osiedla, 
dlatego tak usilnie staramy się pozyskać do współpracy lide-
rów społecznych naszego osiedla, dzięki którym  możliwe bę-
dzie wypracowanie odpowiednich mechanizmów współpracy 
dla poprawy bezpieczeństwa i spokoju mieszkańców osiedla 
Tysiąclecia.   

Co powinny wiedzieć osoby poruszające się po Tysiącle-
ciu w późnych godzinach – po zmroku? 

Kluczowa jawi się kwestia unikania miejsc nieoświetlo-
nych, pozyskanie do wieczornych spacerów osób towarzyszą-
cych oraz na co chciałbym położyć szczególny nacisk musi-
my zdecydowanie lepiej zabezpieczać swoje mienie. Na na-
szym osiedlu dominują przestępstwa przeciwko mieniu, dlate-
go też pozostawiając samochody na miejscach parkingowych 
zabierzmy z ich wnętrza wszelkie cenne przedmioty bądź też 
starajmy się je zabezpieczyć lub też schować. Pozostawienie 
w samochodach np. nawigacji, telefonów komórkowych lub 
laptopów było wielokrotnie przyczyną zaistnienia kradzieży 
z włamaniem do samochodów, to z  kolei napędza niekorzyst-
ną statystykę. 

Czy jest zauważalna jakaś specyfika Osiedla Tysiąclecia 
– np. w porównaniu z innymi osiedlami na Śląsku?

Infrastruktura osiedla jakich wiele w naszym rejonie 
kształtuje jego obraz i specyfikę. Budynki wielokondygna-
cyjne ustawione na małej płaszczyźnie o dużym stopniu za-
gęszczenia sprzyjają anonimowości i stwarzają okazję do ka-
muflażu dla sprawców czynów zabronionych. Stąd też stara-
nia, by mieszkańcy aktywnie włączyli się w nasze działania i 
wzmacniali swoimi postawami sferę bezpieczeństwa i porząd-
ku publicznego.

Wywiad z Komendantem VII Komisariatu Policji w Katowicach 
– Panem nadkomisarzem Mirosławem Mysłek

DOKOŃCZENIE NA STR 11
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NASZA ROZMOWA
Poprosiłem o krótką rozmowę Panią 

Przewodniczącą Rady Nadzorczej Małgo-
rzatę Tymińską-Ludian oraz Prezesa Za-
rządu Michała Marcinkowskiego.

Pytam Panią Przewodniczącą Rady 
Nadzorczej SM „Piast”: Dlaczego zaist-
niała konieczność podniesienia opłat eks-
ploatacyjnych?

M. Tymińska-Ludian: Długoletnia, nie 
odpowiadająca rzeczywistości polityka fi-
nansowa byłych władz spółdzielni pole-
gająca na sztucznym podtrzymywaniu wy-
sokości opłat czynszowych i pokrywaniu 
niedoborów finansowych pieniędzmi uzy-
skanymi z przekształceń własnościowych, 
z modernizacji, z pożytków oraz sprze-
daży terenów zielonych – doprowadziła 
spółdzielnię do trudnej sytuacji finanso-
wej i konieczności zaproponowania przez 
obecny zarząd niepopularnych decyzji, 
a radę nadzorczą do ich podjęcia.

Ostatnia „kosmetyczna” podwyżka mia-
ła miejsce w lipcu 2007 r.

Stawki eksploatacyjne, zgodnie z usta-
wą o spółdzielniach mieszkaniowych, kal-
kulowane są na poszczególne nierucho-
mości oraz tytuły prawne do lokali – stąd 
różnorodność stawek w naszych zasobach.

Np. stawka eksploatacyjna dla I nieru-
chomości (obejmującej budynki przy ul. 
Piastów 3, 5, 8, 9, 10, 16, 18, 22, 24, 26 Ty-
siąclecia 1, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 
25, 47, 78, 88, 90, 92 Chrobrego 2, 9,13, 
29, 31, 32, 37, 38, 43, Ułańska 5, 7, 9, 11, 
12, 16 oraz Z. Czarnego 16,16a) – wyno-
si obecnie dla członków Spółdzielni posia-
dających spółdzielcze własnościowe i loka-
torskie prawo do lokalu:

Eksploatacja 2,69 zł/m2 + 1,60 zł/m2 
fundusz remontowy = 4,29 zł/m2

Konieczna podwyżka przewidywana jest 
od sierpnia 2010 roku, a jej wysokość zo-
stanie ustalona na podstawie szczegóło-
wych analiz kosztów i przychodów.

Następne pytania kieruję do Prezesa 
Spółdzielni Mieszkaniowej:

A Pan jak uzasadnia konieczność pod-
niesienia opłat?

Michał Marcinkowski: Proszę się nie 
martwić – nie będzie to jednak drastyczna 
podwyżka. Do momentu wejścia w życie 
kolejnych zmian ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkanio-
we dysponowały o wiele większymi fun-
duszami, które umożliwiały utrzymywa-
nie opłat na tym samym poziomie lub też 
– dokonywanie minimalnych podwyżek. 
Były to między innymi środki pochodzące 
z przekształceń lokatorskiego na własnoś-
ciowe prawo do lokalu (w części pozosta-
jącej po odprowadzeniu należnych kwot 
do skarbu państwa), były też środki pocho-
dzące z wpłaty różnicy pomiędzy wartoś-
cią rynkową lokalu a zwaloryzowaną war-
tością wniesionego uprzednio wkładu (lub 
jego części), w momencie przekształca-
nia prawa do lokalu w odrębną własność. 
Wpływy z tych wpłat, zgodnie z ustawą, 

zasilały fundusz remontowy Spółdzielni. 
A zatem i odpisy na fundusz remontowy, 
które obciążały koszty eksploatacji i utrzy-
mania nieruchomości, mające przełożenie 
na wysokość opłaty eksploatacyjnej, mogły 
być mniejsze. Od 31 lipca 2007 roku Spół-
dzielnia te środki utraciła.

Następna sprawa – Spółdzielnia nie mu-
siała płacić podatku dochodowego od osób 
prawnych od działalności nazywanej go-
spodarką zasobami mieszkaniowymi (czy-
li dzisiejszą eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości). Od 1 stycznia 2007 roku, 
w wyniku zmiany ustawy o podatku docho-
dowym od osób prawnych część tej gospo-
darki objęta została podatkiem dochodo-
wym w wysokości 19% (lokale użytkowe, 
nasze garaże wynajmowane przez osoby 
nie mieszkające w naszych zasobach). 

Dzisiaj musimy urealnić wnoszone opła-
ty, nie mogąc zdobyć innych środków.

Czy porównywał Pan, jakie są opła-
ty eksploatacyjne i remontowe w innych 
spółdzielniach? 

M.M.: Oczywiście – nasze opłaty są jed-
nymi z najniższych.

Np. w KSM Os. Ściegiennego kształtują 
się następująco:

Eksploatacja 2,94 zł/m2 + 1,99 zł/m2 
fundusz remontowy = 4,93 zł/m2

Na Os. Paderewskiego: 4,79 zł/m2 z fun-
duszem remontowym

SM Sadyba: Eksploatacja 3,10 zł/m2 + 
1,50 zł/m2 fundusz remontowy = 4,60 zł/m2

Wspominał Pan w ostatniej naszej roz-
mowie, że miasto zaangażowało się w roz-
wój naszego osiedla.

M.M.: Tak to prawda, po wielogodzin-
nych naradach mam zapewnienie, że Mia-
sto Katowice m.in. wybuduje w rejonie 
ul.Ułańskiej 7, 9 i Tysiąclecia 92 – strefę 
aktywności rodzinnej – duży kompleks re-
kreacyjno-sportowy, plac zabaw, ogrodzo-
ne, oświetlone, wielofunkcyjne boisko do 
piłki nożnej – coś podobnego do „Orlika”, 
a na istniejącym już boisku do koszyków-
ki przy budynku Piastów 5 – wykona nową 
nawierzchnię poliuretanową.

Kiedy rozpocznie się ta inwestycja o któ-
rą Pan tak zabiegał w katowickim ratuszu 
– mówię o wspomnianym kompleksie rekre-
acyjno-sportowym na osiedlu „Górnym”?

M.M.: Z informacji uzyskanych w Urzę-
dzie Miasta wynika, że prace powinny roz-
począć się w połowie tego roku.

A jeśli chodzi o remonty na naszym 
osiedlu?

M.M.: To oczywiście kontynuacja re-
montów elewacji Z. Czarnego 4, oraz 
zdjęcie azbestu plus wykonanie ocieplenia 
na budynku przy ul. Piastów 3 – na prace 
te uzyskaliśmy dotację z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska, ponad-
to zabiegamy o dotację na podobne pra-
ce na budynku przy ul. Piastów 5. Ponad-
to w planach mamy: remont elewacji Ty-

siąclecia 21, remonty dachów m.in. w bu-
dynkach przy ulicy Piastów 10, Tysiącle-
cia 1, 9, 23, 78 oraz Ułańskiej 16, wymiana 
stolarki okiennej w całych zasobach Spół-
dzielni, roboty murarsko-malarskie w bu-
dynkach przy ul. Tysiąclecia 1, Chrobrego 
32 i Ułańskiej 5, remonty dźwigów w bu-
dynkach przy ul. Tysiąclecia 19, 88, 92 oraz 
Z. Czarnego 2.

Jeśli chodzi o zagospodarowanie tere-
nów to planowane są remonty miejsc po-
stojowych, dróg i chodników w rejonach 
Piastów 18, Z. Czarnego 6, 10, Chrobre-
go 32, 37 i Ułańskiej 9.

Zaplanowano także budowę traktu piesze-
go wzdłuż budynków przy ulicy Piastów, od 
nr 16 do 26, a także dokończenie traktu pie-
szego wzdłuż ul. Bolesława Krzywoustego.

A co z terenami zielonymi należącymi 
do naszej Spółdzielni? – Jak to wygląda 
w porównaniu do innych zarządców/właś-
cicieli terenów na całym obszarze osied-
la Tysiąclecia?

M.M.: Na skutek licznych zgłoszeń i inter-
wencji mieszkańców osiedla w sprawie za-
niedbanych terenów zieleni zlokalizowanych 
poza zasobami naszej Spółdzielni, a położo-
nych na osiedlu Tysiąclecia podjąłem decy-
zję o organizacji spotkania właścicieli i za-
rządców działających na ww. terenie. Spot-
kanie odbyło się w dniu 25.11.2009 r. 

W związku z problemami zgłaszanymi 
w trakcie spotkania ustalono wzajemną 
pomoc i współdziałanie w powyższym te-
macie oraz w zakresie wspólnych rozmów 
z Urzędem Miasta w Katowicach.

W trakcie spotkania poprosiłem zgro-
madzonych o tworzenie wspólnego wize-
runku osiedla, który ma na celu ujedno-
licenie standardów w zakresie utrzymania 
porządku terenów zieleni.

Jednocześnie Spółdzielnia na bieżąco 
wystosowuje pisma do właścicieli i zarząd-
ców terenów położonych na osiedlu Tysiąc-
lecia – w sprawie uporządkowania i stałe-
go utrzymywania ich w czystości. Pisma ta-
kie m.in. skierowano do: Sorat Invest Sp. 
z o.o., Carrefour Polska, AREGEO Ro-
bert Pawłowski, IX Liceum Ogólnokształ-
cącego, MZUiM, Activ Investment Sp. 
z o.o., Tesco Polska, KZGM Katowice.

Chciałbym poruszyć kwestię związaną 
z inwestycjami w wysoką zabudowę na 
os. Tysiąclecia – co Pan może na ten te-
mat powiedzieć?

M.M.: W Urzędzie miasta Katowice 
został przygotowany projekt planu zago-
spodarowania przestrzennego dla terenu 
osiedla Tysiąclecie. Jednocześnie umieści-
liśmy na naszej stronie internetowej www.
smpiast.pl informację o fakcie wyłożenia 
powyższego planu oraz sposobie – zgodnie 
z art.18  ust. 1 ustawy – wniesienia uwag 
przez każdego, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w ww. projekcie. Spółdzielnia, po 
przeanalizowaniu zapisów planu skorzy-
stała z tej możliwości i zgłosiła stosowne 
uwagi dotyczące m.in. terenów przezna-
czonych pod wysoką zabudowę.

Dziękuję Państwu za rozmowę.
M.A.
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Jak przekazać 1% podatku 
organizacji pożytku publicz-
nego (OPP)?

To proste. Wystarczą cztery 
kroki. Dowiedz się jakie.

Wystarczy, że: 
Krok pierwszy: w ustawo-

wym terminie złożysz urzędo-
wi skarbowemu zeznanie po-
datkowe. 

Ustawowy termin dla zło-
żenia zeznania podatkowego 
upływa: 

1 lutego 2010 r. dla PIT-28 
30 kwietnia 2010 r. dla PIT-

36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i 
PIT-39. 

Krok drugi: w ustawowym 
terminie zapłacisz w cało-
ści podatek należny stanowią-
cy podstawę obliczenia kwo-
ty, która ma być przekazana na 
rzecz OPP. 

Zgodnie z ustawą zapłata te-
go podatku musi nastąpić nie 
późnej niż do dnia: 

31 marca 2010 r. w przypad-
ku PIT-28 

30 czerwca 2010 r. w przy-
padku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38 i PIT-39. 

Krok trzeci: wybierzesz 
OPP. 

Wyboru OPP dokonujesz z 
wykazu organizacji uprawnio-
nych do otrzymania 1 proc. po-
datku, prowadzonego przez Mi-
nistra Pracy i Polityki Społecz-
nej i zamieszczonego na stronie 
internetowej BIP: www.mpips.
gov.pl lub www.pozytek.gov.pl. 

Krok czwarty: wypełnisz 
odpowiednie rubryki w zezna-
niu podatkowym albo w jego 
korekcie. 

We wzorach zeznań podat-
kowych znajduje się blok zaty-
tułowany „Wniosek o przeka-
zanie 1 proc. podatku należne-
go na rzecz organizacji pożytku 

publicznego (OPP)”. Jeśli po-
dasz w nim nazwę oraz numer 
wpisu do Krajowego Rejestru 
Sądowego wybranej organizacji 
(patrz: krok 3) oraz podasz kwo-
tę do przekazania na jej rzecz, to 
będzie to równoznaczne ze zło-
żeniem przez Ciebie ww. wnio-
sku. Na jego podstawie naczel-
nik urzędu skarbowego przeka-
że pieniądze OPP. Przekazanie 
środków nastąpi na rachunek 
bankowy podany przez OPP 
(Ty nie musisz go znać i poda-
wać w składanym zeznaniu po-
datkowym). 

Pamiętaj! Wniosek wypeł-
niasz wyłącznie w zeznaniu 

podatkowym złożonym przed 
upływem terminu dla jego zło-
żenia (patrz: pkt 1) lub w korek-
cie tego zeznania złożonej nie 
później niż do dnia: 

31 marca 2010 r. – w przy-
padku PIT-28, 

30 czerwca 2010 r. – w przy-
padku PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38 i PIT-39. 

Zadeklarowana przez Ciebie 
kwota na rzecz wybranej OPP 
nie może przekroczyć 1 proc. 
podatku należnego i podlega za-
okrągleniu do pełnych dziesią-
tek groszy w dół. 

INFORMACJE DODAT-
KOWE 

Numer wpisu do KRS wy-
branej organizacji znajdziesz 
w wykazie OPP zamieszczo-
nym na stronie internetowej 
www.mpips.gov.pl lub www.
pozytek.gov.pl. 

W jednym zeznaniu podatko-
wym (odpowiednio w jego ko-
rekcie) możesz wskazać tylko 
jedną OPP. Jeżeli składasz wię-
cej zeznań, w każdym z nich 
możesz wskazać inną OPP. 

W składanym zeznaniu po-
datkowym (odpowiednio w jego 
korekcie) możesz podać dodat-
kowe informacje, które w Two-
jej ocenie mogą mieć wpływ na 
rozdysponowanie pieniędzy z 
1 proc. przez OPP (poz. 133 w 
PIT-28, poz. 309 w PIT-36, poz. 
109 w PIT-36L, poz. 128 w PIT-
37, poz. 62 w PIT-38, poz. 55 
w PIT-39). Informacje te urząd 
skarbowy prześle OPP jako 
uszczegółowienie przekazanych 
kwot. Pamiętaj jednak, iż osta-
teczną decyzję o tym, na jaki cel 
OPP wydatkuje środki finanso-

we uzyskane w ramach 1 proc. 
(nawet w przypadku „wpłat 
ukierunkowanych”) podejmuje 
sama organizacja. 

W składanym zeznaniu po-
datkowym (odpowiednio w je-
go korekcie) możesz ponadto 
wyrazić zgodę, aby naczelnik 
urzędu skarbowego przekazał 
OPP dane osobowe i adresowe 
składających zeznanie, a także 
wysokość zadeklarowanej kwo-
ty (poz. 134 w PIT-28, poz. 310 
w PIT-36, poz. 110 w PIT-36L, 
poz. 129 w PIT-37, poz. 63 w 
PIT-38, poz. 56 w PIT-39). 

Przekazanie pieniędzy na 
konto wybranej OPP nastąpi 
w: kwietniu lub maju 2010 r. z 
PIT-28, lipcu lub sierpniu 2010 
r. z PIT-36, PIT-36L, PIT-37, 
PIT-38 i PIT-39. 

Jeżeli po terminie do prze-
kazania 1 proc. na rzecz OPP 
obniżeniu ulegnie podatek na-
leżny (np. w wyniku korekty 
albo decyzji organu podatko-
wego), zwracana nadpłata zo-
stanie pomniejszana o kwotę 
stanowiącą nadwyżkę kwoty 1 
proc. już przekazanej, a kwotą 
wynikającą z obniżonego po-
datku należnego. 

1 proc. mogą przekazać rów-
nież emeryci i renciści, którzy 
od organu rentowego otrzy-
mali PIT-40A. Wystarczy, że 
na bazie otrzymanego roczne-
go obliczenia podatku złożą w 
urzędzie skarbowym zeznanie 
podatkowe. 

Powyższe  ma charakter in-
formacyjny i nie stanowi wy-
kładni prawa.

Źródło: 
Ministerstwo Finansów

INFORMACJA
Spółdzielnia Mieszkanio-

wa „Piast” informuje, że 
firma NGM Siemianowice 
rozpoczęła przyłączanie pa-
kietu MINI telewizji kablo-
wej do lokali zlokalizowa-
nych w budynku przy ul. 
Chrobrego 38. Zarząd Spół-
dzielni zobowiązał firmę 
NGM do uaktualnienia har-
monogramu przyłączania 
pozostałych budynków na 
Górnym Tysiącleciu. Infor-
macja o kolejności przyłą-
czania dalszych budynków 
zostanie przekazana przez 
zamieszczenie jej na tabli-
cach ogłoszeń w poszcze-
gólnych obiektach.

INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni SM „PIAST” informuje:
1.  W zasobach Spółdzielni ulega likwidacji system antenowy AZART.
2.  W zamian za likwidowany system AZART, proponowany jest pa-

kiet telewizyjny „MINI” (9 programów) w cenie 2,50 zł miesięcznie, 
którego operatorem jest firma NGM z Siemianowic.

3.  Skorzystanie z pakietu MINI jest dobrowolne.
4.  Opłaty będą pobierane od osób, które pisemnie potwierdzą zainsta-

lowanie ww. pakietu w ich mieszkaniu.
� Zarząd�SM�„PIAST”
� Katowice,�dn.�3.03.2010r.

Poradnik Płatnika
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Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” w Katowicach zawiadamia, 
iż Urząd Miasta w Katowicach wyłożył do publicznego wglądu:

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informujemy, iż każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi, zgodnie z art.18, ust. 2 i 3, należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Katowice z podaniem imienia 

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

W niniejszym artykule zwrócę 
się do Państwa w sprawach, któ-
re pozwolą po pierwsze zaoszczę-
dzić nieco grosza, po drugie za-
dbać o środowisko naturalne, a po 
trzecie dają satysfakcję z dwóch 
poprzednich.

Poruszę sprawy dotyczące 
wywozu zarówno odpadów ko-
munalnych, elektrośmieci, jak 
i gruzu z remontów mieszkań 
oraz odpadów wielkogabaryto-
wych tj. meble, wykładziny dy-
wanowe, dywany itp.

Odpady komunalne to takie, 
które powstają w gospodarstwach 
domowych, a także odpady nie 
zawierające nieczystości niebez-
piecznych, pochodzących od in-
nych wytwórców odpadów, któ-
re, ze względu na skład i charak-
ter są odpadami podobnymi do po-
wstających w gospodarstwach do-
mowych. Praktycznie codziennie 
generujemy kilka lub kilkanaście 
dm3 tego typu odpadów. Z każ-
dego budynku na terenie Osiedla 
„Tysiąclecie Górne” miesięcznie 
wywozi się około 50 – 70 m3 od-
padów. Zależy czy jest to budynek 
czternasto- czy dziewiętnastopię-
trowy oraz od innych czynników, 
jak np. liczba zamieszkałych osób, 
czy wielkość konsumpcji gospo-
darstw domowych. Biorąc pod 
uwagę fakt, że koszt wywozu 1 m3 

przekracza 40 zł widzimy, że ob-
ciążenie jest niemałe.

Możemy jednak wpłynąć na 
zmniejszenie tych kosztów poprzez 
segregację odpadów komunalnych. 
Jak to działa? A tak, że płacimy je-
dynie za śmieci niesegregowane, 
wrzucane do nieoznaczonych kon-
tenerów, czy do zsypu. Za śmieci 
tj. papier, szkło, czy plastik wrzu-
cone do odpowiednio oznakowa-
nych pojemników nie płacimy nic. 
Jeśli więc wyrzucamy do nieozna-
kowanych kontenerów śmieci, któ-

re podlegają segregacji oznacza to, 
że bez potrzeby zwiększamy ilość 
śmieci wywożonych odpłatnie 
i zwiększamy swoje opłaty. Może-
my zadać sobie trochę trudu segre-
gując odpady, co sprawi, że będzie-
my wiedzieli, iż płacimy za to, co 
naprawdę konieczne. Da nam to też 
satysfakcję, bo dbając o ekologię 
sprawimy, że nasze pociechy, wnu-
ki itd. będą mogły cieszyć się czyst-
szym środowiskiem jeszcze długo 
po tym jak my opuścimy ten świat. 
Kolejnym rodzajem odpadów, któ-
rego pozbycie się w rozsądny spo-
sób da nam ww. korzyści są tzw. 
elektrośmieci. Do tej kategorii zali-
czamy zużyty sprzęt RTV i AGD, 
tj. pralki, lodówki, telewizory, kom-
putery, telefony itp. Często może-
my zobaczyć je porzucone w la-
sach, w przydrożnych rowach lub 
innych niedozwolonych miejscach. 
Porzucanie ich tam jest po pierw-
sze nieetyczne, gdyż zanieczyszcza 
środowisko, po drugie naraża nas 
na wysokie kary za zanieczyszcza-
nie środowiska, a po trzecie jest zu-
pełnie bez sensu, gdyż możemy to 
zrobić ekologicznie i legalnie oraz 
zupełnie za darmo. W każdą pierw-
szą sobotę miesiąca na parkingu 
obok pawilonu przy ulicy Chro-
brego 29 w Katowicach ma miej-
sce darmowa zbiórka.

Inne lokalizacje w Katowicach, 
w których możemy bezpłatnie od-
dać elektrośmieci to:

1. Śródmieście – ul. Miedziana 
15 (za salonem Auto-Kopex Hon-
da) pon.-pt. godz. 8-–6,

2. Giszowiec – ul. Miła 3 (par-
king za stacją benzynową), II sobo-
ta każdego miesiąca godz. 8–16,

3. Kostuchna – ul. Bażantów 
2 (parking przed supermarketem 
Piotr i Paweł) III sobota każdego 
miesiąca godz. 8–16,

4. Bogucice – ul. Sando-
mierska 25 (parking naprzeciw 

cmentarza) IV sobota każdego 
miesiąca godz. 8–16.

Jeżeli mamy do wyrzucenia 
coś z tej kategorii odpadów i ma-
my możliwość przewiezienia tego 
w inne miejsce, nie musimy czekać 
na pierwszą sobotę miesiąca – czy-
li zbiórkę na naszym Osiedlu.

Oprócz wyżej wymienionych 
regularnie pojawiają się jesz-
cze odpady, tj. gruz z remontów 
mieszkań oraz odpady wielkoga-
barytowe. Spółdzielnia Mieszka-
niowa „Piast” zorganizowała wy-
wóz tego typu odpadów w ten spo-
sób, dwa razy w tygodniu są one 
zabierane ze specjalnie wyznaczo-
nych miejsc przy budynkach. Na-
leży jednak pamiętać, że złożenie 
tam gruzu lub odpadów wielkoga-
barytowych jest odpłatne. Należy 
skontaktować się z gospodarzem 
budynku (nr tel. jest zawsze w gab-
locie informacyjnej w holu przy 
wejściu), który przyniesie zlecenie 
na wywóz wskazanych odpadów. 
W zleceniu należy podać ich ro-
dzaj oraz ilość, co będzie podstawą 
do obciążenia za ich wywóz. Aktu-
alnie wywóz gruzu kosztuje 67,00 
zł/m3, a wywóz odpadów wielko-
gabarytowych 81,00 zł/tonę.

Pomimo iż jest to udogodnie-
nie dla mieszkańców spotykamy 
się z pretensjami, że gdzie indziej 
nic się nie płaci i nikt nie przynosi 
zleceń. Pragnę tu wyjaśnić, że je-
żeli inny administrator nie zorga-
nizował tego typu sługi, do wyrzu-
cenia gruzu lub odpadów wielko-
gabarytowych należy sobie same-
mu zamówić odpowiedni kontener 
w firmie zajmującej się ich wywo-
zem. Trzeba ustalić miejsce jego 
postawienia i opłacić go. Koszt ta-
kiej usługi ustalony w MPGK Ka-
towice wynosi 246,10 zł za konte-
ner 3,50 m3 tj. 70,31zł/m3.

Jak widać, po pierwsze trzeba 
sobie to zorganizować samemu, po 

drugie płacić za całe 3,50 m3 na-
wet jeżeli wyrzucimy mniej odpa-
dów, po trzecie cena jednostkowa 
jest wyższa, po czwarte kontener 
za tę cenę możemy mieć maksy-
malnie 3-4 dni. Jeżeli remont trwa 
dłużej musimy płacić dodatkowo. 
Wszystko świadczy tu na korzyść 
rozwiązania zastosowanego w na-
szej Spółdzielni. Płacimy tylko za 
ilość faktycznie wyrzucanych od-
padów i wszystko załatwiamy na 
miejscu u gospodarza budynku. 
Pomimo tych zalet zdarza się, że 
osoby wyrzucają gruz lub odpa-
dy wielkogabarytowe nie zgła-
szając tego nikomu. W ten spo-
sób chcą uniknąć opłaty. 

Niestety, skutki tego są takie, 
że wszyscy mieszkańcy muszą 
złożyć się za taką osobę i zapła-
cić to razem.

Gospodarz z kolei nie zawsze 
może zauważyć, kto np. późnym 
wieczorem wystawił meble i nie 
wypisał zlecenia. Pytając potem 
mieszkańców często słyszy, że 
nikt nic nie widział. Ludzie wo-
lą zapłacić za innych niż wska-
zać osobę, która powinna zapła-
cić za siebie, cóż taka już nasza 
mentalność. Należy jednak za-
uważyć, że „cwaniacy” na tym 
bazują i dopóki się to nie zmie-
ni, będziemy za nich płacić. My-
ślę jednak, że przy rosnących ce-
nach za utylizację odpadów oraz 
zmieniającej się naszej świado-
mości i chęci życia w uczciwym 
społeczeństwie i to w sobie prze-
łamiemy, eliminując w ten spo-
sób nieuczciwość innych.

Mając na uwadze powyższe 
widzimy więc, że mamy jakiś 
wpływ na wysokość kosztów ja-
kie ponosimy z tytułu wywozu 
i utylizacji odpadów. Teraz tylko 
zależy, czy będziemy chcieli to 
wykorzystać, czy też nie.

Aleksander Orszulik

Wywóz odpadów – płać mniej i miej satysfakcję
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Osiedle Tysiąclecia (potocznie 
Tauzen) – dzielnica Katowic, po-
łożona w północnej części Kato-
wic na terenach dawnych osad: 
Bederowca, Sośniny i wschod-
niej części Klimzowca. Koncep-
cja wybudowania na tych tere-
nach osiedla mieszkaniowego 
powstała w latach 50.

Budowę rozpoczęto w 1961 
roku, – stąd też powstała na-
zwa osiedla – „Osiedle Tysiąc-
lecia”, która miała upamiętniać 
1000-letnią historię Polski. Za-
projektowane zostało przez ar-
chitektów: Henryka Buszko 
i Aleksandra Frantę. 

Wybudowany kompleks 
mieszkaniowy okazał się jed-
nym z największych, pod 
względem liczby mieszkań-
ców, osiedli w Europie.

Pierwsze budynki oddano do 
użytkowania już w 1964 r. Bu-
dowane były w latach niesław-
nego socjalizmu – w czasach, 
w których najwyższym priory-
tetem było przekraczanie wy-
konania planów a nie jakość. 
W 1968 r. w związku z rozbudo-
wą Osiedla Tysiąclecia wschod-
nią część Klimzowca przyłą-
czono do Katowic. W zamian 
Chorzów otrzymał należące 
wcześniej do Katowic tereny 
części Wojewódzkiego Parku 
Kultury i Wypoczynku.

Na początku wzniesiono bu-
dynki mieszkalne wraz z infra-
strukturą towarzyszącą na Osied-
lu „Dolnym”. Kolejny etap bu-
dowlany zaczęto realizować na 
Osiedlu „Górnym” oraz Osied-
lu „Centralnym”, gdzie stoi pięć 
budynków „kukurydz”, mierzą-
ce po 87 m wysokości (25 pięter), 
będące najwyższymi budynkami 
mieszkalnymi w Polsce wybu-
dowanymi poza Warszawą sta-
jąc się obok Spodka powszechnie 
znanym i rozpoznawanym sym-
bolem miasta. W latach siedem-
dziesiątych rozpoczęto budowę 
dwóch kościołów: pw. Podwyż-
szenia Krzyża Św. i Matki Bo-
skiej Uzdrowienia Chorych na 
Osiedlu Dolnym oraz Matki Bo-
skiej Piekarskiej na Osiedlu Gór-
nym. Za projekty tych kościołów 
architekci (H. Buszko i A. Franta) 
otrzymali w 2001 r. nagrodę im. 
św. Brata Alberta.

Na osiedlu „Tysiąclecia” wy-
budowano także kompleks bu-
dynków Zespołu Szkół Arty-

stycznych oraz Ośrodek Reha-
bilitacyjny dla Dzieci Niepełno-
sprawnych.

Osiedle prawie w całości nale-
żało do Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Górnik” – molocha admi-
nistrującego kilkoma osiedlami 
na terenie Katowic, ale w latach 
80. nastąpił podział dużych spół-
dzielni na mniejsze.

W ten właśnie sposób po-
wstała Spółdzielnia Mieszkanio-
wa „PIAST” – którą 14 czerwca 
1983 roku mieszkańcy Osiedla 
Tysiąclecia powołali do życia.

Początki istnienia Naszej Spół-
dzielni nie należały do łatwych. 
W tym czasie „Tysiąclecie”, 
a zwłaszcza Osiedle „Tysiącle-
cie – Górne”, stanowiło część 

Katowic pozbawioną całkowi-
cie infrastruktury towarzyszącej, 
jak również zieleni i chodników. 
Piaszczysta pustynia i beton to 
powszechnie zapamiętany obraz 
z tego czasu. Brakowało szkół, 
przedszkoli, miejsc parkingo-
wych, terenów zielonych, pocz-
ty, podstawowych usług i ba-
zy remontowej. Najbardziej do-
kuczliwymi eksploatacyjnie by-
ły źle konserwowana i ulegająca 
częstym awariom sieć uzbroje-
nia podziemnego, wady techno-
logiczne budynków oraz stan na-
wierzchni jezdni.

W globalnym rozrachunku 
Osiedle „Tysiąclecia” wypada-
ło źle. Ale to miało się wkrót-
ce zmienić.

W pierwszych latach zarzą-
dzania Osiedlem Zarząd „PIA-
STA” skoncentrował się na two-
rzeniu infrastruktury umożliwia-
jącej prawidłowe funkcjonowa-
nie Osiedla.

Wbrew pozorom nie było to 
zadanie proste.

Na najdrobniejsze działania 
i innowacyjne pomysły doty-
czące zagospodarowania Osied-
la, np. zazielenianie, powstawa-
nie nowych placówek usługo-
wych, poczty, szkół itp. trze-
ba było uzyskać zgodę ówczes-
nych władz. Stąd niekończące 
się rozmowy z Urzędem Woje-
wódzkim, Urzędem Miejskim, 
Komitetem Partii itd.

Ale udało się!
Dzięki uporowi i zdecydowa-

niu w dążeniu do celu mieszkań-
ców Osiedla, jest ono  nie tylko 
miejscem zamieszkania, pra-
cy, nauki, ale także wypoczyn-
ku nas wszystkich. Ukształto-

wanie terenu i boga-
ta zieleń otaczająca bu-
dynki, stwarzają atmo-
sferę przytulnego mia-
steczka pozbawione-
go wszelkich znamion 
tzw. sypialni. Osiedle 
„Tysiąclecia” ukierun-
kowane jest wszyst-
kimi swoimi funkcja-
mi na uczynienie ży-
cia swoich mieszkań-
ców jak najłatwiejszym 
i najprzyjemniejszym.

Spółdzielnia podję-
ła także szereg działań 
mających na celu uno-
wocześnienie Osiedla 
poprzez zmniejszenie 

energochłonności mieszkań i bu-
dynków, wymianę wszystkich 
wind, sukcesywną wymianę sto-
larki okiennej, a także zmianę 
wyglądu elewacji i wnętrz bu-
dynków.

Wciąż powstają nowe, boiska, 
skwery, place zabaw.

Osiedle „Tysiąclecia” jest ewe-
nementem, bo w odróżnieniu od 

blokowisk, które tracą na warto-
ści, ono ciągle na niej zyskuje, 
zdobywa uznanie nie tylko wśród 
architektów, ale przede wszyst-
kim mieszkańców. W trudnych 
czasach udało się wybudować 
„szczególne dzieło”. – Tomasz 
Studniarek (prezes Stowarzy-
szenia Architektów Polskich 
w Katowicach).

„Dziś Tysiąclecie to wielki 
park, nad morzem zieleni po-
łyskują białe bryły wieżow-
ców, niczym gigantyczne rzeź-
by. Mieszka tam prawie 40 tys. 
osób. – To prawdziwa rekla-
ma miasta. Formy budynków 
są bardzo atrakcyjne, a drugie-
go tak konsekwentnie zaprojek-
towanego osiedla o takiej skali 
trudno szukać w całej Europie”. 
– Irma Kozina, historyk sztuki 
z Uniwersytetu Śląskiego.

Położenie geograficzne „Pia-
sta” w środkowej części naszego 
regionu pomiędzy Katowicami 
a Chorzowem, a także duża ilość 
linii tramwajowych i autobuso-
wych zapewniają mieszkańcom 
dobre warunki dojazdu do pra-
cy. Komunikację uzupełnia bieg-
nąca na obrzeżu trasa średnico-
wa, ułatwiająca jazdę samocho-
dom. Zielonymi płucami Osied-
la Tysiąclecia jest Wojewódz-
ki Park Kultury i Wypoczynku, 
w którym znajduje się ogród zoo-
logiczny, wesołe miasteczko, sta-
dion, planetarium oraz ogrom-
ny park, gdzie zarówno miesz-
kańcy, jak i przyjezdni mogą po 
pracy wypocząć, zregenerować 
siły po ciężkiej pracy i się zre-
laksować. Potwierdzeniem wy-
jątkowości naszego osiedla jest 
fakt, iż niejednokrotnie wybie-
rane jest przez filmowców jako 
miejsce,  w którym rozgrywa się 
główna akcja ich filmów, przy-
kładem jest film w reżyserii Ro-
berta Krzempeka pt. „Czeka na 
nas Świat”.

Trochę historii 1000-lecia i „Piasta”

Jeden z pierwszych budynków na os. 1000-lecia

Drodzy Czytelnicy 
Chcielibyśmy sprawić, by lektura naszej gazety była dla Pań-

stwa interesująca, zachęcam Państwa do współredagowania 
„Głosu Tysiąclecia” i pomocy w jego tworzeniu.

Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek materiały, zdjęcia, do-
kumenty czy pisma dotyczące dawnego Osiedla Tysiąclecia 
i chcieliby Państwo się nimi z nami podzielić – proszę o kontakt 
na adres e-mail marketing@smpiast.pl  

Wszystkich Państwa, którzy są zainteresowani ciekawymi 
postaciami związanymi ściśle z naszym osiedlem zachęcam do 
zgłaszania kandydatów, a postaramy się przedstawić te osoby 
na łamach naszego czasopisma, a jeśli będzie taka możliwość, 
to także z taką osobą porozmawiać.
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Chwila refleksji

Idzie wiosna
Dni są coraz dłuższe 
i coraz cieplejsze.
Zaczyna budzić się przyroda.
My także wiosną 
dostajemy zastrzyk energii.
Najważniejsze żeby ją dobrze 
spożytkować.
A wiosenne porządki. Może 
najpierw zacznijmy od siebie. 
Starajmy się nie narzekać. 
Wybierzmy się na spacer. 
Bądźmy życzliwsi i częściej się 
uśmiechajmy.
Zróbmy coś dla siebie, swoich 
bliskich, otoczenia. 
Coś, co sprawi nam radość.
Obudźmy w sobie dziecko 
i przeżyjmy każdą „magiczną 
chwilę” jaka jest nam dana. „Jeśli 
posłuchamy głosu dziecka, które 
mieszka w naszej duszy, 
oczy nasze znowu nabiorą blasku”.
I takiej właśnie wiosny Państwu 
życzę. Wiosny w sercu.

I znów zawitała niewątpliwie 
najpiękniejsza z pór roku: wios-
na. Słusznie obdarzona okre-
śleniami piękna i radości, peł-
ni nadziei miłości i życzliwo-
ści. Życzę, aby w takiej właśnie 
atmosferze upłynęły nam wiel-
kanocne święta, poprzedzone 
tradycyjnymi wiosennymi po-
rządkami domowymi na Osied-
lu Tysiąclecie.

Przyjemnie jest żyć i miesz-
kać w czystym, estetycznym, 
uporządkowanym mieszkaniu, 
budynku oraz otaczającym je 
osiedlowym środowisku.

Stanowią one zarazem na-
szą wizytówkę po obu stronach 
przysłowiowych progów miesz-
kania czy budynków.

Opornie ustępująca zima, 
bezwstydnie odsłoniła nie tyl-
ko szkody i brzydotę będącą 
dziełem samej natury. Ukaza-
ła także, w jakim stopniu sa-
mi powodowani wygodni-
ctwem, brakiem wyobraźni 
a bywa egoizmem i aspołecz-
ną postawą – przyczyniamy 
się do zaśmiecania środowi-
ska, niszczenia zieleni, dewa-
stacji wspólnego spółdzielcze-

go mienia.
Usuwaniem następstw takie-

go postępowania i naprawami, 
podobnie jak pretensjami, obcią-
żamy oczywiście osiedlową ad-
ministrację oraz gospodarzy bu-
dynków.

Na ich barki spada bowiem 
główny ciężar wiosennych po-
rządków.

Gorzej, że na co dzień nie 
wszyscy uświadamiamy sobie 
fakt, iż prowadzone są one na 
rachunek każdego z nas.

Wszystko co niepotrzebne 
wyrzucaliśmy i często beztro-
sko nadal wyrzucamy, nieste-
ty, nie tylko do miejsc wyzna-
czonych na składowanie rupieci 
lecz niejednokrotnie przy konte-
nerach na surowce wtórne.

W tej sytuacji pomimo bar-
dzo starannej pracy naszych go-
spodarzy budynków wciąż moż-
na spotkać na Osiedlu różne nie-
porządki.

No cóż, najtrudniej jak się 
okazuje utrzymać je poza pro-
giem własnego mieszkania.

Na klatkach schodowych, 
osiedlowych ścieżkach czy zie-
leńcu wolno wyrzucić papie-

rek, niedopałek papierosa, pla-
stikowy worek, gazetę, tekturo-
we pudło, butelkę itp. Przyjrzyj-
my się także – ile takich przed-
miotów znajdziemy bezpośred-
nio pod oknami niektórych na-
szych budynków.

Nagminne jest także dokar-
mianie gołębi wyrzuconym 
przez okno pieczywem czy syp-
kiej karmy.

Podczas wiosennych space-
rów, przyjrzyjmy się także fasa-
dom niektórych domów. ,,Zdo-
bią” je, podobnie jak niektóre 
klatki schodowe wulgarne ry-
sunki i plugawe napisy, wysta-
wiające ich autorom świadectwo 
umysłowego ubóstwa i braku 
elementarnej kultury. Zajrzyjmy 
również na place zabaw. Tutaj 
nie wystarczy posprzątać i po-
malować.

Poruszając temat wiosen-
nych, porządków i kultury prag-
nę podkreślić, że czystość i este-
tyka naszego Osiedla Tysiąclecie 
w określonym stopniu zależne są 
oczywiście od wydatkowanych 
na ten cel pieniędzy, których nasz 
obecny Zarząd nie szczędzi, ale 
kto wie, czy nie w równym stop-
niu także od naszych zachowań 
i osobistej kultury.

Dariusz Bassa

Wiosenne porządki

Od 28 stycznia właściciele lo-
kali mieszkalnych mogą je wy-
najmować na podstawie umowy 
o najem okazjonalny. Ta forma 
najmu chroni interesy właścicieli 
dużo lepiej niż zwykła forma naj-
mu, dlatego że ogranicza możli-
wość uchylania się od eksmisji. 
Osoba wynajmująca mieszkanie 
będzie mogła zwrócić się do ko-
mornika o eksmisję uciążliwego 
bądź niepłacącego czynszu loka-
tora bez konieczności uzyskania 
wyroku eksmisyjnego, a tym sa-
mym będzie mogła uniknąć dłu-
gotrwałej procedury sądowej. 
Należy jednak pamiętać, że wy-
najmujący lokale nie mogą zmie-
nić automatycznie umów trady-
cyjnych na najem okazjonalny.

Najem okazjonalny obejmuje 
również mieszkania spółdzielcze. 
Przepisy o najmie okazjonalnym 
pozwalają na zawieranie z loka-
torami umów na czas określony i 
nie dłuższy niż 10 lat. Przedmio-
tem tego najmu mogą być tylko 
lokale służące do zaspokajania 
potrzeb mieszkaniowych, w żad-
nym wypadku te, które służą do 

krótkotrwałego pobytu osób. Mo-
gą to być zarówno lokale miesz-
kalne, pojedyncze pokoje, jak 
i domy jednorodzinne. Do za-
warcia takiej umowy uprawnio-
ny jest właściciel, który nie pro-
wadzi działalności gospodarczej 
w zakresie wynajmowania lokali, 
w tym również osoba posiadająca 
spółdzielcze własnościowe pra-
wo do lokalu mieszkalnego.

Do umowy o najem okazjo-
nalny musi zostać dołączone no-
tarialne oświadczenie przyszłe-
go najemcy, w którym podda się 
on egzekucji i zobowiąże się do 
opróżnienia używanego lokalu 
mieszkalnego w terminie wska-
zanym przez właściciela. Opłata 
notarialna za sporządzenie takie-
go oświadczenia może wynieść 
maksymalnie 1/10 minimalnego 
wynagrodzenia, a opłatę tę po-
krywa najemca. Aby umowa by-
ła ważna istnieje potrzeba, aby 
umowa zawierała jeszcze wska-
zanie przez najemcę innego lo-
kalu, w którym będzie mógł za-
mieszkać w przypadku jego eks-
misji. Do tego dołączone powin-

no być także oświadczenie właś-
ciciela lokalu lub osoby posiada-
jącej do niego inny tytuł prawny 
o wyrażenie zgody na zamiesz-
kanie najemcy w razie rozwią-
zania dotychczasowego najmu 
– może to być zwykła forma pi-
semna, jednak na żądanie wy-
najmującego najemca może być 
zmuszony do złożenia oświad-
czenia z podpisem notarialnie 
poświadczonym. Umowa naj-
mu okazjonalnego musi zostać 
zarejestrowana w urzędzie skar-
bowym w ciągu 14 dni od roz-
poczęcia najmu (w przeciwnym 
wypadku umowa będzie nieważ-
na). Zryczałtowany podatek od 
przychodów z tej umowy wyno-
si 8,5 procent.

Najemca okazjonalny będzie 
odpowiedzialny za utratę możli-
wości zamieszkania w innym lo-
kalu. Jeśli dowie się o takiej oko-
liczności, będzie miał 21 dni na 
wskazanie innego lokalu i przed-
stawienie oświadczenia innego 
właściciela. W innym wypadku 
grozić mu będzie wypowiedzenie 
umowy i dobrowolne opuszcze-

nie lokalu. Jeżeli tego nie uczy-
ni, właściciel będzie mógł wysto-
sować pisemne żądanie opróżnie-
nia lokalu, które zawierać mu-
si termin do opuszczenia lokalu, 
jednak nie krótszy niż 7 dni. W 
przypadku bezskutecznego upły-
wu tego terminu właściciel bę-
dzie miał możliwość złożenia do 
sądu wniosku o nadanie klauzu-
li wykonalności dołączonemu do 
umowy aktowi notarialnemu. Po 
nadaniu klauzuli przez sąd właś-
ciciel będzie mógł udać się z do-
kumentem do komornika, któ-
ry usunie z mieszkania uciążli-
wego lokatora. Eksmisja na bruk 
będzie miała zastosowanie tak-
że w stosunku do kobiet w cią-
ży, małoletnich, niepełnospraw-
nych czy obłożnie chorych, nale-
ży również zaznaczyć, że w przy-
padku eksmisji przy najmie oka-
zjonalnym nie ma zastosowania 
okres ochronny, trwający od 1 li-
stopada do 31 marca (ustawa o 
ochronie praw lokatorów).

Mimo wejścia w życie nowych 
przepisów o najmie okazjonal-
nym, nadal istnieje możliwość 
wynajmowania mieszkań na pod-
stawie zwykłych umów najmu, 
kiedy to najemcy korzystają ze 
wszystkich zabezpieczeń, jakie 
daje im ustawa o ochronie praw 
lokatorów. 

Marta Spaczyńska

Nowe warunki wynajmowania mieszkań 
– najem okazjonalny
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SOK Spółdzielczy Ośrodek Kultury
AKCJA ZIMA �010

Łyżwiarstwo, saneczkarstwo i biatlon, właśnie ta-
kie sporty zimowe mieli okazję uprawiać uczestni-
cy zimowych zajęć świetlicowych w Spółdzielczym 
Ośrodku Kultury SM „Piast”.

W trakcie ferii zimowych SOK zorganizo-
wał dla dzieci z Naszego Osiedla zimowe zaję-
cia świetlicowe pod hasłem „zima w mieście”. Za-
jęcia miały miejsce codziennie od 15 do 26 lu-
tego 2010, każdego dnia na uczestników cze-
kały inne atrakcje. Już pierwszego dnia ferii 
w SOK-u odbył się turniej tenisa stołowego i war-
sztaty plastyczne, podczas których powstały naj-
prawdziwsze kostiumy karnawałowe. Uczestnicy za-
jęć zimowych mieli również okazję wybrać się do ki-
na na fi lm pt. Planeta 51, gdzie czekała na nich nie-
spodzianka w postaci konkursu. Zwycięzcy otrzy-
mali  nagrody ufundowane przez kino. Już kolejnego 
dnia, cała grupa odwiedziła kręgielnię „TWISTER” i 
świetnie się bawiła pobijając kolejne rekordy. 

W drugim tygodniu ferii wspólnie z wychowanka-
mi Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Tysiąc-
lecia 5 dzieci wyjechały na wycieczkę do Bielska-
Białej, gdzie udały się na starówkę. Jednak główną 
atrakcją dnia było zwiedzanie Studia Filmów Ry-
sunkowych, w którym dzieci dowiedziały się jak po-
wstawały i jak obecnie powstają fi lmy animowane 
oraz mogły na dużym ekranie zobaczyć „Reksia” i 
„Bolka i Lolka”. Na zakończenie ferii  MDK zor-
ganizował wspólny bal przebierańców, na którym 
wszyscy mogli zaprezentować własnoręcznie zrobio-
ne stroje. Żegnając się Spółdzielczy Ośrodek Kultu-
ry SM „Piast” wręczył wszystkim dzieciom dyplomy 
i drobne upominki. 

Gdzie?

SPÓŁDZIELCZY OśRODEK KULTURY
SM „PIAST”

UL. ZAWISZY CZARNEGO 8 
W KATOWICACH

Kiedy?
8.03.2010 – 9.04.2010

O której?
pn. – pt. 15.00 – 20.00

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

ANNY M.
VAN DER COGHEN
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Flamenco w SOK-u!
Spółdzielczy Ośrodek Kultury (w skrócie SOK – smakowity skrót:) 

jest miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego. Można tu pograć 
w szachy, potańcować i poboksować, poruszać się w różnych rytmach 
i na różne sposoby – od capoeiry po taniec towarzyski. Można pograć 
w brydża i w ping-ponga, pomajsterkować i porysować, poćwiczyć pa-
mięć i mięśnie… Każdy, bez względu na wiek, znajdzie tu coś dla sie-
bie, bo to miejsce, gdzie można ciekawie spędzić wolny czas, zrealizo-
wać swoje pasje i marzenia, dać upust wyobraźni i zdolnościom twór-
czym, odkryć w sobie artystę czy sportowca, spotkać się z innymi pasjo-
natami i ludźmi, dla których pieniądze to nie wszystko…

Dla takich właśnie ludzi SOK uruchamia nową działalność: otwiera 
się na miłośników fl amenco – tych, którzy już nimi są i tych, którzy jesz-
cze nie wiedzą, że nimi są, ale już wkrótce sami się o tym przekonają, je-
śli wezmą udział w działaniach, jakie proponuje nowopowstały w SOK-u 
Klub Flamenco „Alegría”, od hiszpańskiego słowa oznaczającego „ra-
dość”, a także jeden ze stylów fl amenco.

Czym jest fl amenco? Znany reżyser fi lmowy Carlos Saura powie-
dział kiedyś: „Flamenco, to niezwykły przejaw sztuki, wykorzystują-
cy wszystkie zmysły, bo to równocześnie śpiew, taniec i muzyka. To cu-
downa sztuka, która daje ogromne możliwości.” Chcemy zatem w na-
szym klubie śpiewać, tańczyć i grać fl amenco. Chcemy się go uczyć 
na warsztatach, a także na stałych i cyklicznych zajęciach, prowadzo-
nych przez polskich i hiszpańskich artystów i nauczycieli. Może uda 
nam się stworzyć zespół fl amenco, złożony z tancerek i tancerzy, śpie-
waków i śpiewaczek, no i oczywiście gitarzystów – bo gitara, to najważ-
niejszy instrument we fl amenco. Planujemy także naukę gry na cajonie 
(to instrument perkusyjny używany we fl amenco) i na kastanietach. Na-
uczymy się palmasować – czyli wyklaskiwać skomplikowane rytmy fl a-
menco. A wszystko po to, by móc wspólnie fi estować, bo fi esta, to ta-
kie fl amencowe spotkanie, podczas którego bawimy się w rytmach fl a-
menco, wykorzystując umiejętności zdobyte na zajęciach. Fiesty będą 
także okazją do pokazania rodzinie i przyjaciołom, czego się nauczyli-
śmy. Będziemy także organizować inne spotkania, które pozwolą nam 
poznać szeroko rozumianą kulturę fl amenco, kulturę Andaluzji i – sze-
rzej – Hiszpanii, fl amenco jest bowiem „wizytówką” i dumą Hiszpanii, 
ale miłośników ma na całym świecie. Skąd bierze się to ogólnoświato-
we zamiłowanie do fl amenco? Pewnie stąd, że jest ono językiem emocji, 
a te mamy wszyscy takie same, bez względu na szerokość czy długość 
geografi czną. Wszyscy tak samo kochamy, tak samo cierpimy, smuci-
my się czy radujemy… Flamenco pozwala te wszystkie emocje uwol-

nić – „wytupać” czy wyśpiewać swój ból, zawód, nadzieję, ale także ra-
dość, szczęście czy nawet nieco rubaszną wesołość. Flamenco nie zna 
pojęcia wieku – fl amenco tańczą i śpiewają ludzie obojga płci w każdym 
wieku, od dziecka po osoby starsze. Dlatego nasze zaproszenie kieruje-
my do wszystkich: Przyjdźcie i posmakujcie fl amenco, a zawsze już bę-
dziecie mu wierni! Niebawem w Waszym najbliższym otoczeniu, a tak-
że na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” znajdzie-
cie informacje o warsztatach i innych zajęciach oraz imprezach organi-
zowanych przez klub. Nie wahajcie się! Te zajęcia są dla Was! W przy-
szłości zorganizujemy także kursy języka hiszpańskiego, które pozwolą 
Wam jeszcze głębiej wejść w świat fl amenco, rozumieć słowa pięknych 
pieśni fl amenco i tym lepiej je śpiewać. A kiedy pojedziecie do Sewilli 
czy Granady, aby tam, w ojczyźnie fl amenco, uczyć się go i chłonąć, hi-
szpański będzie Waszym kluczem, narzędziem poznania i kontaktów.

W tym roku Sztuka Flamenco została zgłoszona do UNESCO jako 
światowe dziedzictwo kulturowe, co stanowi jeszcze jeden powód, dla 
którego warto tę sztukę poznać i… pokochać!

A zatem, do zobaczenia w Klubie Flamenco „Alegría”!
PS Poniżej znajdziecie linki do ciekawych informacji na temat fl a-

menco i artystów uprawiających tę dziedzinę sztuki. Miłej lektury!
http://www.danza.art.pl/wew.php?id=2
http://www.fl amenco.art.pl/index.php?s=main05
http://www.fl amenco.com.pl/andaluzja.html 
http://www.fl amenco-world.com/magazine/about/que_es_fl amenco/

eindic11112004.htm
A.M.C.

Spółdzielczy Ośrodek Kultury

Lidia Bień jest mieszkanką Naszego Osiedla, autorką choreo-
grafi i, ruchu scenicznego oraz wielu zbiorów poezji, m.in. „Igra-
nie świateł”, „Przenikanie”. 

11 lutego 2010r. w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SM „Piast” 
odbyło się spotkanie z Panią Lidią skierowane do wszystkich 
mieszkańców interesujących się poezją. Okazją do tego spotka-
nia był wieczór autorski pt. „Przenikanie” oparty na wierszach z 
ostatniego tomiku poezji Pani Lidii. Spotkanie prowadziła Pani 
Katarzyna Młynarczyk, założycielka Katowickiej Sceny Poetów. 
Wiersze Pani Lidii Bień spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem 
ze strony miłośników poezji.

Wieczór autorski Lidii Bień w Spółdzielczym Ośrodku Kultury SM „Piast”
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Być kobietą, być kobietą…
Z okazji Dnia Kobiet Spółdzielczy Ośrodek Kultury SM „Piast” zapro-

sił wszystkie Panie mieszkające na Naszym Osiedlu na koncert pt. Być 
kobietą, być kobietą…

Artystki, te mniejsze – trzecioklasistki Ula i Wiktoria, jak i ta doro-
sła Anna Święcicka śpiewały piosenki o kobietach. W programie by-
ły zarówno utwory gwiazd polskiej estrady Alicji Majewskiej, Anny 
Jantar, jak i gwiazd estrady światowej Celine Dion czy Christiny Au-
gilery. Jako niespodzianka wystąpiła tancerka brzucha Kalila. Uczest-
niczki koncertu miały okazję wziąć  udział w konkursie związanym 
z kobietami światowej sławy, takimi jak Audrey Hepburn czy Mari-
lyn Monroe. Po zakończeniu koncertu Panie plotkowały przy kawie 
i ciastku. Nie obyło się też bez tradycyjnego wręczania tulipanów przez 
przystojnego mężczyznę. 

Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy
8 kwietnia (czwartek) godz. 17.00

PLAC ZABAW ul. Zawiszy Czarnego 8

W programie:

zabawy

             konkursy dla dzieci 

                   rodziców i całych rodzin

Organizator:
Spółdzielczy Ośrodek Kultury

SM „Piast”

POWITANIE WIOSNY
POŁACZONE

Z SZUKANIEM JAJEK 
WIELKANOCNYCH

,
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NAPRAWA
TELEWIZORÓW

u klienta
(032) 751-57-69
0 603 898-300

g563

Co Pan sądzi o pomyśle zatrudnienia ochrony na po-
szczególnych budynkach? Czy monitoring np. w budynku 
przy ul. Piastów mógłby w jakiś szczególny sposób pomóc w 
utrzymaniu bezpieczeństwa w tym rejonie?

Rozpatrując kwestię bezpieczeństwa na osiedlu nie sposób 
również nie odnieść się do kategorii przestępstw związanych 
z kradzieżami z włamaniem do mieszkań. W tym miejscu na-
leży sobie zadać pytanie, dlaczego dochodzi do tego rodza-
ju zdarzeń? Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. 
Wielu z nas w swoich mieszkaniach przechowuje dorobek ca-
łego życia lub wiele cennych przedmiotów, do których jest w 
szczególny sposób przywiązana. Zazwyczaj przestępca typu-
jąc mieszkanie, dąży do uzyskania wiedzy o wartościach jakie 
się w nim znajdują. Czyni to w sposób bardzo różny, poczy-
nając od np. nawiązania bezpośredniego kontaktu z mieszkań-
cami lokalu podając się m.in. za pracownika administracji czy 
też akwizytora itp. poprzez rozpytanie pod tzw. legendą sąsia-
dów, dzieci, lokatorów, obserwacji stylu życia wybranej ofiary 
(samochód, ubiór itp.) kończąc na poznaniu zwyczajów do-
mowników (kiedy, i w jakich godzinach wychodzą itp.). Zna-
czenie dla sprawcy ma także zachowanie sąsiadów, np. czy re-
agują na osoby obce pojawiające się na klatce schodowej, hała-
sy dochodzące z mieszkań sąsiadów, itp. Jednym ze sposobów 
przeciwdziałania tej kategorii przestępczości jest z całą pew-
nością zabezpieczenie mechaniczne polegające na wzmocnie-
niu drzwi poprzez zamontowanie różnorakich atestowanych 
zamków, blokad okien itp. po nieodzowną w takim przypad-
ku życzliwość sąsiadów, którzy będą interesowali się naszym 
mieszkaniem pod nieobecność domowników. Również sku-
teczną metodą zabezpieczenia jest ochrona fizyczna w posta-
ci portierów (ochroniarzy), którzy monitorują osoby przeby-
wające bez celu na klatce schodowej. Ma to istotne znacze-
nie nie tylko w związku z zabezpieczeniem naszych mieszkań 

przed włamaniami ale również przed osobami, które zakłócają 
ład i porządek przebywając bez konkretnej potrzeby na klat-
ce schodowej.

Czy system monitoringu naszych miejsc postojowych 
przy ul. Z. Czarnego i Piastów 12 jest według policji do-
bry? Czy się sprawdza?

Monitoring sam w sobie jest rozwiązaniem funkcjonalnym, 
jednak aby był przydatny dla naszych działań, musi spełniać 
określone parametry techniczne. Należy pamiętać, że głów-
nym celem takiego rozwiązania jest ograniczenie ilości zda-
rzeń przestępczych, tak więc znaczenie ma nie tylko zareje-
strowanie zdarzenia i sprawców, ale również oddziaływanie 
psychologiczne na domniemanych sprawców.  

Jakie policja ma pomysły na poprawę stanu bezpieczeń-
stwa Osiedla Tysiąclecia?

Musimy na bieżąco definiować cele naszych działań, by po-
trzeby mieszkańców mogły być  zaspokojone. Żadna Policja 
na świecie nie będzie działać dobrze bez wartościowego kon-
taktu z mieszkańcami i właściwego definiowania przyczyn i 
skutków zagrożeń, dlatego tak ważne jest zawiązanie koali-
cji społecznej dla spraw dotyczących bezpieczeństwa. Musi-
my często rozmawiać jak reagować, by bezpieczeństwo było 
najwyższe z możliwych. 

Na zakończenie chciałbym wszystkim mieszkańcom z oka-
zji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy w imieniu własnym 
oraz podległych mi policjantów, a także kierownictwa Ko-
mendy Miejskiej Policji w Katowicach – złożyć najserdecz-
niejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, żywiąc 
przy tym nadzieję, że każda inicjatywa na rzecz poprawy 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego 
znajdzie zrozumienie ze strony Państwa oraz wszelkich pod-
miotów pozapolicyjnych.

DOKOŃCZENIE ZE STR 2

Wywiad z Komendantem VII Komisariatu Policji w Katowicach 
– Panem nadkomisarzem Mirosławem Mysłek

Reklama:
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SERWIS OKIEN
regulacja i konserwacja
wymiana szyb, okuć,

uszczelek oraz wszelkie
prace naprawcze

tel. 517 377 537
g 620

*

g587

Montaż i naprawa gazowych pieców łazienkowych
i kuchennych

Vaillant – Sunier Duval
Nora – Sara

g 611a

Badanie
szczelności

ZAKŁAD USŁUGOWY

NAPRAWA TELEWIZORÓW
i SPRZĘTU RTV

502-618-221
32 254-72-86
32 254-01-59

g4
47
b

DOJAZD, GWARANCJA

Katowice

Wszelkie prace
wykończeniowe

wnętrz
wraz z projektami

i meblami

tel. 516 565 579

g 
60

7

Kompleksowe 
Usługi Remontowe 

+ doradztwo 
Wystawiamy faktury VAT

Falana Bogdan 
tel. 666 210 743

g604

g635

RENOWACJA WANIEN
szybko, tanio

pisemna gwarancja trwałości
(również kolory)

TEL. 696 197 493 

g5
16
a18.00–20.00

Firma Remontowo-Budowlana 
„ACA” oferuje : 

- malowanie, tapetowanie 
- sztuka wenecka (stiuk) 
- płytkowanie, kafelkowanie, 
- montaż paneli podłogowych 
  oraz ściennych 
- gładzie gipsowe, ścianki działo- 
  we, sufity podwieszane, 
  zabudowy nietypowe 
- hydraulika, montaż urządzeń
  sanitarnych 
- instalacje CO, kominki, tynki 
  ozdobne, tynkowanie, murowa- 
  nie, wylewki betonowe 
- instalacje elektryczne 
- wykończenia wnętrz 
- montaż drzwi i okien 
- wszelkie prace ogólnobudowlane

www.acafirma.pl 
  tel. 502 998 224 

g638

Maszyny do szycia 
Sprzedaż oraz serwis 

maszyn Husqvarna, Pfaff 
5 lat gwarancji. 
Transport gratis 

tel. 32 256 10 81 
32 725 23 80 po 1700

g639

ZAMIENIĘ MIESZKANIE 
dwupokojowe 50 m2 przy 
ul. Chrobrego, na większe  

70 m2 lub więcej, najchętniej
 czteropokojowe 

telefon: 
606 919 916 

Przyjdź na dobrą kawę w miłej 
atmosferze - Chrobrego 38 

„Ubezpieczenia u Magdaleny”, 
a poznasz jakie są ubezpieczenia 
i wybierzesz na pewno, coś co Ci 
odpowiada. Nie musisz kupić !!! 

Możesz tylko wypić
kawkę i posłuchać.

g649

KAFELKOWANIE 
⇒ remonty łazienek 
⇒ malowanie
⇒ gładzie gipsowe 

Długoletnie doświadczenie
606 237 423 
32 259 85 02 

g642

REMONTY 
MIESZKAŃ,

BIUR, 
ŁAZIENEK

tel. 607 932 345
g643

ANGIELSKI 
korepetycje,

przygotowanie do matury, 
egzaminu gimnazjalnego, 
FCE, CAE  tłumaczenia 

tel. 32 250 06 25 
g644

NAJTANIEJ
Serwis  RTV

sieci komp, komputerów
telefonów komórkowych 
Dojeżdżamy do klienta 

tel. (32) 2415-345 
(32) 2469-235 

g645

JĘZYK
ANGIELSKI
Każdy poziom 

Możliwość dojazdu 
tel. 792 916 278

g646

POGOTOWIE 
KOMPUTEROWE

szybka pomoc w nagłych
przypadkach 

u klienta w domu 
tel. 696 140 030

g647
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Agencja Allianz zaprasza:
ubezpieczenia komunikacyjne – OC, AC, NW, Assistance na całą Europę
ubezpieczenia na życie – posagowe dla dzieci, ochronne dla rodziców, zabezpieczające kredyt.
OFERTA SPECJALNA dla mieszkańców osiedla TYSIĄCLECIA
–  zgony, zasiłek szpitalny, nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, pomoc w razie choroby 

dla całej rodziny np. opieka pielęgniarska, prywatna karetka itp. za 33,60 zł/miesiąc.
II � lar – Otwarty Fundusz Emerytalny
Kredyty gotówkowe i hipoteczne w

Agencja Allianz poszukuje kandydatów 
na Agentów ubezpieczeniowych. 
Wymagania: wykształcenie średnie i wyższe, pracowitość, uczciwość, 
przedsiębiorczość.
Oferujemy: wynagrodzenie stałe zależne od osiąganych efektów, brak 
konieczności zakładania działalności gospodarczej przez osoby bez 
doświadczenia.
 e-mail: tomasz.kierepka@port.allianz.pl
 tel. 501 308 999

ul. Zawiszy Czarnego 4, tel. 32 255 42 69
www.32allianz.pl, e-mail: kierepka.agencja@allianz.pl

Godziny otwarcia: pon.–czw. 9–18, piątek 9–16.
ZAPRASZAMY
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CZYSZCZENIE
OBSZYWANIE

DYWANÓW, WYKŁADZIN,
TAPICERKI

Zabieramy również do pralni
tel.  503 592 364

32 254 37 46
g 624

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

 

zaprasza wszystkich zainteresowanych kupnem, sprzedażą, 
zamianą lub wynajmem mieszkania, lokalu użytkowego lub 
działki – do korzystania z jego usług. Na miejscu fachowa 
pomoc pracowników biura w załatwieniu transakcji „od 
początku do końca”. 

Biuro czynne w godzinach pracy Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”. 

Kontakt telefoniczny: 32 2546 505 wew. 149

Kontakt bezpośredni z pracownikami biura:

Aleksandra Duży, tel. 501 402 153 
lub Marcin Sera� n, tel. 501 446 047 

kontakt mailowy z biurem: bp@smpiast.pl

Biuro Pośrednictwa Mieszkaniowego 
Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach




