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Zarząd i Rada Nadzorcza SM PIAST— jak co roku — podję-
ły kolejną inicjatywę świątecznej pomocy mieszkańcom naszego 
Osiedla. Idea wspomagania — mówi Przewodnicząca Rady Nad-
zorczej, Pani Małgorzata Tymińska-Ludian — ludzi potrzebu-
jących, zrodziła się podczas wspólnego spotkania: Zarządu SM 
PIAST, Rady Nadzorczej oraz proboszczów obu parafii znajdują-
cych się na terenie osiedla. Spółdzielnia włączyła się do wspólnej 
akcji na rzecz ludzi potrzebujących, poprzez zwrócenie się do róż-
nych firm, działających na terenie Osiedla Tysiąclecia o finansowe 
poparcie tej szczytnej idei. Być może, że gospodarze bloków nie 
dotarli do wszystkich osób potrzebujących, ale mamy nadzieję że 
wszyscy potrzebujący zostaną objęci opieką parafii.

Również Pan Michał Marcinkowski — Prezes SM PIAST, 
jest zadowolony z tegorocznej akcji, czego nie ukrywa w wypo-
wiedzi: „ w tym roku zebraliśmy tyle środków że wystarczy dla: 
obu Parafii znajdujących się na osiedlu, jak również uda nam się 
przekazać środki finansowe na organizację Wigilii dla Samot-
nych oraz wesprzeć finansowo jeden z Domów Dziecka”. 

W tę szlachetną inicjatywę włączyli się:

• Firma Budowlano-Usługowa Ekobud s.c.
• Zakład Remontowo-Budowlany Dachbud s.c.
• Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych EL-BED A. Soćko
•  Firma Konserwacyjno Montażowo-Handlowa LIFT M&R Ryszard 

Majewski
• Tomasz Czoik
• Zakład Inżynierii Budowlanej Dermont i Syn
• ENG Sp. z o.o.
• BAZYL Piotr Bylica
• Budomat Sylwia Czerepska
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Format Mariusz Tarasiewicz
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Impuls Michał Tarasiewicz
• Zakład Instalacji Wod.-Kan., Gazu i c.o. Sławomir Filocha
• Budoinwest Sp. z o.o. S.k.
• Zakład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk
• Bolix S.A.
• Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GB Śląsk Zbigniew Staniszewski
• Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Klim Sławomir Klimiuk
• Zakład Remontowo-Budowlany Leszek Włodarczyk.
• Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o.
• Bio-Ekos Sp. z o.o. S.k

Wierzymy, że nasza akcja umożliwi tym osobom radosne 
przeżycie Świąt Bożego Narodzenia. Za zrozumienie i okaza-
ne serce dziękujemy.
• Zarząd SM „Piast”
• Rada Nadzorcza SM „Piast”
•  Ks. Stanisław Noga – Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Matki 

Boskiej Piekarskiej 
•  Ks. Józef Włosek -Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Podwyż-

szenia Krzyża Św. I Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
• Organizatorzy Wigilii Dla Samotnych
• Dyrekcja Domu Dziecka

W NUMERZE:

SERCE POD CHOINKĄ

SOK pełen wartości  str. 4

Jesienne remonty str. 5

Jesteśmy inni niż rok temu. Mamy 
nowe sukcesy, nowe zobowiązania. Mamy za 
sobą szereg osiągnięć. A przed sobą – nową 
wielką niewiadomą, która się nazywa — 
przyszłość. Dlatego też życzymy wszystkim 
Mieszkańcom Osiedla Tysiąclecia — wiary, 
że wszystko, co nas spotyka ma swój sens. 
Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia  
i radości w nadchodzących Świętach Bożego 
Narodzenia oraz Nowym Roku 2015 

 życzy

Zarząd SM PIAST 
wraz z Radą Nadzorczą 

oraz pracownikami spółdzielni
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Zbliża się okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku oraz karna-
wału. Tradycyjnie w tym okresie wybuchać będą petardy i wszelkiego ro-
dzaju sztuczne ognie, których w handlu mamy coraz większy wybór. Ja-
kie należy zachować przy tym środki ostrożności, aby samemu sobie 
i innym osobom nie wyrządzić krzywdy?

Przestrzegajmy kilku uniwersalnych zasad:
•  dokonujmy zakupów materiałów pirotechnicznych wiadomego po-

chodzenia (unikajmy zakupów u przypadkowych sprzedawców),
•  każde opakowanie jednostkowe powinno być zaopatrzone w trwały, 

czytelny napis w języku polskim i zawierać oznaczenie (np. Rakie-
ta-PN-C-86061-II), nazwę producenta lub importera, znak dopusz-
czenia, instrukcję obsługi liczbę wyrobów w opakowaniu,

•  używajmy tylko wyrobów oznakowanych jako klasa I lub II (klasa 
III przeznaczona jest wyłącznie do stosowania w profesjonalnych 
pokazach pirotechnicznych),

•  pamiętajmy, że materiały pirotechniczne nie powinny być używa-
ne przez dzieci,

•  bezwzględnie przestrzegajmy zakazu stosowania materiałów piro-
technicznych wewnątrz pomieszczeń,

•  postępujmy wyłącznie według postanowień instrukcji obsługi dane-
go wyrobu pirotechnicznego,

•  nigdy nie odpalajmy wyrobów pirotechnicznych z balkonu czy tara-
su oraz w pobliżu pojazdów samochodowych,

•  pamiętajmy, aby użyte wyroby pirotechniczne nie spowodowały pożaru 
– dotyczy to szczególnie tzw. „zimnych ogni” zapalanych na choince.

Stosując się do powyższych zasad mamy szansę na uniknięcie bar-
dzo groźnych wypadków.

 H. Wrona

Cichy zabójca

Ostrożnie z wyrobami 
pirotechnicznymi

Bardzo często w mediach informowani jesteśmy o tragicznej 
śmierci osób, które zginęły wskutek zatrucia tlenkiem węgla. Giną 
osoby, u których w mieszkaniach nieprawidłowo funkcjonują piece 
kaflowe czy gazowe ogrzewacze wody (piecyki gazowe). Przyczyn 
nieprawidłowości jest wiele, ale złe spalanie węgla czy gazu nastę-
puje gdy do ich spalania dostarczana jest za mała ilość tlenu.

Wymieniane okna są szczelne i zamykając je eliminujemy napływ 
zimna z zewnątrz. 

Z punktu widzenia obniżenia kosztów ogrzewania wydaje się to 
być korzystne – nie wpływa zimne powietrze więc nie musimy go 
ogrzewać, a co za tym idzie mniej płacimy za centralne ogrzewanie. 
Często nie uświadamiamy sobie faktu, że zamykając okno odcina-
my nie tylko dopływ zimna, ale też i świeżego powietrza. „Zmaga-
zynowany” w mieszkaniu tlen szybko zużywamy do oddychania czy 
też do spalania gazu i po pewnym czasie – niestety bardzo krótkim 
– zaczynamy się „dusić” we własnym mieszkaniu. W tym momen-
cie musimy wpuścić świeże powietrze poprzez otwarcie okna czy też 
jego rozszczelnienie. Wszystkie nowoczesne okna mają funkcję mi-
krorozszczelnienia, czyli niecałkowitego jego zamknięcia. 

Przez powstałą szparę wpływa potrzebne do funkcjonowania po-
wietrze. Rozszczelnione muszą być zawsze wszystkie okna we wszyst-
kich pomieszczeniach (kuchnia, pokoje) i przez cały okres, gdy prze-
bywamy w mieszkaniu. Powietrze musi wpływać do kuchni i łazien-
ki, bo w nich pali się gaz oraz do pokoi, bo potrzebujemy tlenu do od-
dychania. Bardzo ważnym miejscem jest łazienka, ponieważ powie-
trze w niej musi dopłynąć z innych miejsc (pokoi czy kuchni), gdyż 
najczęściej jest ona pomieszczeniem bez okna. Napływ powietrza do 
mieszkania może być realizowany przez nawiewniki – nowoczesne 
urządzenia, które automatycznie wpuszczają powietrze do mieszka-
nia, ale niewiele okien jest w nie wyposażonych.

Każda forma ograniczenia wentylacji w pomieszczeniach 
wpływa na powstanie oraz intensywność rozwoju pleśni i grzy-
bów. Praktycznie wszystkie materiały, które nie są uodpornio-
ne chemicznie mogą być w sprzyjających warunkach zaatako-
wane przez pleśnie i grzyby. Kolejną ważną sprawą jest poziom 
dwutlenku węgla w powietrzu. Oczywiste jest, że w źle wenty-
lowanych pomieszczeniach spada zawartość tlenu i rośnie po-
ziom dwutlenku węgla. Czujemy się wtedy źle, możemy odczu-
wać ciągłe zmęczenie, dokuczliwe bóle głowy i zawroty głowy. 
W warunkach, gdy w powietrzu jest mało tlenu, może pojawić 
się tlenek węgla (czad) – gaz trujący, niebezpieczny dla zdrowia 
i stanowiący zagrożenia życia.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?
Ból głowy, zawroty głowy, ogólne zmęczenie, duszność, nudności, 

trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, sen-
ność, osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony oraz zaburzenia 
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowi-
cie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przy-
tomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.
Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla? 
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza, 
• jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, 

na świeże powietrze, 
• rozluźnić poszkodowanemu ubranie, ale nie rozbierać go, gdyż nie 

można doprowadzić do jego przemarznięcia 
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż 

pożarna – tel. 998 lub 112) oraz pogotowie gazowe – tel. 992. 
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy 
niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca. 

 H. Wrona
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Przygotowania do świąt dla wielu rozpoczynają się już z począt-
kiem grudnia – zastanawiamy się między innymi nad zakupem cho-
inki, prezentami, pieczeniem ciasteczek, a może zastanawiamy się, 
z kim spędzimy tegoroczne święta? A co z tradycjami – czy będzie-
my je przestrzegać i kontynuować? Tradycji zwyczajów bożonaro-
dzeniowych jest wiele, przeważnie dotyczą one przygotowywanych 
potraw w danym regionie oraz opowiadań rodzinnych przekazywa-
nych z pokolenia na pokolenie. Czy w dzisiejszych czasach, w pogo-
ni za życiem, odczuwając ciągły brak czasu, w natłoku zajęć, któ-
ry nie pozwala nam na chwilkę odpoczynku, możemy pozwolić so-
bie na przestrzeganie i zachowanie pokoleniowych tradycji bożonaro-
dzeniowych? Sądzę, że jest to całkiem możliwe, że jest to wytycze-
nie priorytetów oraz powiązanie naszych możliwości z oczekiwania-
mi naszych bliskich. 

Pamiętajmy, że okres przedświąteczny to nie tylko sprzątanie, zaku-
py, marudzenie, że dookoła pełno wiecznie niezdecydowanych i nie-
zadowolonych ludzi, a w sklepach nic dla nas nie ma. Adwent, to czas 
spotkań na roratach, wyciszenia i oczekiwań, moment postanowień 

świątecznych, chwila refleksji. Potem wigilia, magiczny dzień bogaty 
w symbole religijne i pogańskie przesądy. 

I tak, na honorowym miejscu będzie stała choinka – ubrana w ozdo-
by i prezenty. Domownicy będą czekać na pierwszą gwiazdkę, która jest 
zwiastunem rozpoczęcia wieczerzy wigilijnej. Na stole będą ułożone 
przygotowane wcześniej potrawy, opłatki, świeca i sianko, będzie rów-
nież dodatkowe nakrycie dla ewentualnie niezapowiedzianego gościa. 
Po modlitwie podzielimy się opłatkiem, składając sobie wzajemnie ży-
czenia. Wieczerza zakończy się odpakowywaniem prezentów i wspól-
nym kolędowaniem. Dla wytrwałych około północy odbędzie się spa-
cer do kościoła na pasterkę. Pierwszy dzień świąt to radosne spotka-
nia z rodziną, natomiast w drugi dzień, wyciszenie i analizowanie cza-
su świątecznego tego już przebytego. Moje święta będą takie, a Two-
je święta, jakie będą? Nie pozwólmy, żeby święta stały się tylko dniem 
wolnym od pracy, chwilami przed telewizorem, dniami, po których trze-
ba przejść na dietę. Dołóżmy szczególnych starań, aby spędzić ten czas 
w rodzinnej atmosferze, okazujmy sobie życzliwość, umocnijmy łączą-
ce nas więzi, niech nasze dzieci i wnuki czuły się bezpiecznie w rodzin-
nym gronie, wytłumaczmy im symbolikę i znaczenie naszych tradycji, 
to Oni będą ją pielęgnować i przekazywać swoim następcom. 

Życzę Państwu radosnych, rodzinnych, spokojnych i tradycyjnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku. 

 MJ

Spotkanie z kandydatem na Prezydenta 
Katowic – dr Marcinem Krupą

Czas dla tradycji

W dniu 26.11.2014 r. o godz. 1700 w siedzibie SM PIAST odbyło się 
spotkanie z kandydatem na Prezydenta Katowic, Marcinem Krupą. Spo-
tkanie miało „miejsce” przed II turą wyborów na włodarza miasta Ka-
towice. Dr Krupa ma 38 lat, żonę i dwoje dzieci. Urodził się i miesz-
ka w Katowicach. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, był również  
adiunktem na tej uczelni. Jest kandydatem na prezydenta Katowic z Komi-
tetu Wyborczego Wyborców Forum Samorządowe i Piotr Uszok. Jakie są 
priorytety jego kadencji? – Chcę kontynuować politykę w zakresie kul-
tury, dalej ściągać do miasta inwestorów, przydałoby się coś związanego 
z produkcją. Zmiana będzie dotyczyła poprawy, jakości życia w dzielni-
cach, zwiększenia budżetu obywatelskiego, szerszego włączenia mieszkań-
ców i organizacji pozarządowych w życie miasta – powiedział. Przypo-
mniał, że w programie wyborczym znalazły budowa trzech krytych base-
nów o długości 25 m każdy wraz z tzw. „małą strefą SPA”, budowa (co naj-
mniej) 100 mieszkań na wynajem rocznie – głównie dla młodych ro-
dzin oraz zagwarantowanie miejsc w żłobku i przedszkolu „dla każde-
go dziecka z Katowic”. Znalazł się w nim też „pakiet bezpłatnych usług 
miejskich” dla rodzin wielodzietnych, w tym bezpłatny transport miej-
ski dla rodzin z trójką i więcej dzieci.

Wielu z 250, zebranych osób dziękowało kandydatowi na Prezydenta Mia-
sta Katowice za zainteresowanie wyrażane przez niego, sprawą Osiedla Ty-
siąclecie. Również Prezes Spółdzielni PIAST, pan Michał Marcinkowski wy-
raził nadzieję — w przypadku wybrania kandydata na włodarza miasta — na 
dobrą i efektywną współpracę na rzecz Osiedla Tysiąclecia (podobnie jak mia-
ło to miejsce w przypadku poprzedniego prezydenta pana Piotra Uszoka). 

Z ostatniej chwili. 
Marcin Krupa złożył w dniu 8.12.2014 r. ślubowanie przed katowic-

kimi radnymi i oficjalnie objął urząd prezydenta Katowic. Na sesji obecni 
byli urzędnicy, ale też m.in. parlamentarzyści. Zabrakło natomiast prezy-
denta Piotra Uszoka. Krupa dziękował za oddane na niego głosy, opowia-
dał o priorytetach swojej kadencji i ogłosił nazwiska swoich dwóch za-
stępców. Marcin Krupa w wyborach prezydenckich w Katowicach w dru-
giej turze zmierzył się z Andrzejem Sośnierzem i wygrał zdobywając 71,31 
procent ważnie oddanych głosów. W poniedziałek na sesji Rady Miasta 
złożył ślubowanie oraz dziękował za oddane na niego głosy. – Stojąc tu, 
stoję, jako Wasz prezydent, mieszkaniec Katowic, złączony z miastem 
i mieszkańcami od pokoleń – mówił. Zapowiedział, że chce, aby jego czte-
roletnia kadencja była kontynuacją dobrych zmian zachodzących w Kato-
wicach. – Myślę o kontynuacji działań w dziedzinie kultury, czy przyciąga-
niu do miasta inwestorów, aby zwiększyć jego prestiż – wyjaśnił. 
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Wszystkim czytelnikom polecam SOK produkcji Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Piast”. To wielowartościowe remedium na różne przypadłości. Bogactwo 28 składni-
ków korzystnych dla zdrowia i urody. Dla dzieci i dorosłych. SOK działa na wszelkie 
zastoje. Przede wszystkim na zastoje w ciele – we krwi, mięśniach i stawach – krąże-
nie wspomaga aż 16 składników. Gdy krew lepiej krąży, odżywia wszystkie komórki 
naszego ciała, dostarcza tlen. Dzięki temu poprawia się samopoczucie, organizm sta-
je się silniejszy, łatwiej pozbywa się toksyn, rośnie odporność na stres. Za lepszą pa-
mięć, koncentrację odpowiada przynajmniej 6 składników. To jednak nie wszystko, bo 
nasz SOK poprzez swe pozostałe składowe pomaga wydobywać i rozwijać drzemiące 
w nas talenty artystyczne. Działanie jest więc wszechstronne i w odróżnieniu od trady-
cyjnych lekarstw, nie trzeba się obawiać skutków ubocznych. Wręcz przeciwnie skutki 
są bardzo pozytywne. Lepsze samopoczucie, to że robimy coś dla siebie i widzimy te-
go efekty, pobudza nas do życia, do działania. Czujemy, że możemy więcej niż kiedyś, 
a dzięki lepszemu ogólnemu nastawieniu otoczenie też lepiej nas odbiera.

Pora wreszcie na konkrety. Gdzie można skorzystać z dobrodziejstw na-
szego SOKU? To adres przy ul. Zawiszy Czarnego 8, wejście od strony Stre-
fy Aktywności. A teraz składniki i wszystko stanie się jasne. Zachwalanym 
SOK-iem jest Spółdzielczy Ośrodek Kultury! Trudno jest jednoznacznie za-
kwalifikować poszczególne wymienione niżej elementy, gdyż wiele z nich 
działa jednocześnie na kilka obszarów. Nie bez powodu powstało powiedze-
nie „w zdrowym ciele – zdrowy duch”. Oto składniki:

Etykieta, czyli oferta SOK-u jest stale wzbogacana. Ostatnie nowości to 
wymienione w tabeli: gabinet dietetyki, gabinet masażu oraz fizjoterapii 
i rehabilitacji. Wprowadzony został również TRENING ZDROWOTNY 
nakierowany na seniorów, którzy pod okiem profesjonalnej trenerki i fizjo-
terapeutki 2 razy w tygodniu uczęszczają na zajęcia w tym nordic walking 
do parku WPKiW. Nowością są również zajęcia BODY SHAPE – specjal-
ne ćwiczenia dla kobiet, wzmacniające ciało i poprawiające sylwetkę przy 
jednoczesnej utracie tkanki tłuszczowej.

W najbliższym czasie planowane jest poszerzenie oferty w zakresie zajęć 
sportowych dla dzieci. Będą to ćwiczenia z gimnastyki lub ogólnorozwojo-
we. Przy sprzyjającej pogodzie polecamy także niedawno otwartą STREFĘ 
AKTYWNOŚCI OUTDOOR zaopatrzoną w profesjonalne przyrządy do ćwi-
czeń, w tym coraz bardziej popularnego crossfitu. Crossfit to w skrócie sze-
reg urozmaiconych ćwiczeń ogólnorozwojowych wykonywanych w szybkim 
tempie. Taki trening jest co prawda męczący, ale doskonale poprawia kondycję 
i daje przy tym mnóstwo satysfakcji.

Pełną ofertę Spółdzielczego Ośrodka Kultury można również zobaczyć 
wchodząc na stronę internetową Spółdzielni http://smpiast.pl /sok.html. Tam 
składniki SOK-u są przedstawione w wersji obrazkowej, gdzie po „kliknięciu” 
w interesujący nas element, uzyskujemy szerszą informację na temat prowa-
dzonych zajęć i terminów, w których się one odbywają.

Kontakt telefoniczny: 32 254 42 58, e-mail: sok@smpiast.pl, godziny 
pracy: od poniedziałku do piątku od 14.00 do 22.00.

Życzę więc Wam radosnych pożytków z SOK-u w tym oraz przy-
szłym roku.

� Andrzej�Płazak

SOK pełen wartości

RUCH I ZDROWIE UMYSŁ I PAMIĘĆ TALENT I TANIEC

ZAJĘCIA 
RELAKSACYJNO-

SPORTOWE

KURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO DLA 

DZIECI
SEKCJA PLASTYCZNA

STREFA AKTYWNOŚCI 
OUTDOOR

KURS JĘZYKA 
ANGIELSKIEGO DLA 

DOROSŁYCH
NAUKA GRY NA GITARZE

TRENING 
ZDROWOTNY SEKCJA SENIORA ZESPÓŁ WOKALNY

GABINET MASAŻU SEKCJA SZACHOWA 
DLA DZIECI

ZAJĘCIA TECHNICZNE 
DLA DZIECI

FITNESS INFORMATYKA DLA 
DOROSŁYCH

SEKCJA TENISA 
STOŁOWEGO

GABINET 
REHABILITACJI
I FIZJOTERAPII

ZAJĘCIA W SEKCJI 
BRYDŻA TANIEC NOWOCZESNY

PILATES SZKOŁA PAMIĘCI SALSA CUBANA

BODY SHAPE UNIWESYTET 
TRZECIEGO WIEKU

KĄCIK BALETOWY DLA 
DZIECI

KARATE KYOKUSHIN ZUMBA

GABINET DIETETYKI TANIEC TOWARZYSKI
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 Jesienne remonty
Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, święta Bożego Narodze-

nia i Sylwester za pasem 
Czas zatem na podsumowania. 
Po upływie I półrocza Spółdzielnia przeprowadziła przegląd do-

tychczas wykonanych prac oraz wprowadziła korektę do obowiązu-
jącego planu remontów poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego i fi-
nansowego planu remontów w 2014r. 

W celu sprawnej realizacji zadań remontowych Spółdzielnia za-
warła 72 umowy i wprowadziła 16 aneksów do już obowiązujących 
umów. Działania te są prowadzone dla zapewnienia specjalistycznej 
obsługi naszych zasobów. 

Stan zaawansowania remontów z uwzględnieniem korekty planu po 
I półroczu określony na koniec listopada wynosi ponad 90% przyję-
tych założeń planu.

Zakończono również prace związane z wykonaniem dokumentacji 
technicznej dla przebudowy głównych ścian ciągu komunikacyjnego 
budynku przy ul. Piastów 5, B. Chrobrego 37, 38 i 43 oraz sfinali-
zowano prace dotyczące dokumentacji technicznej termomoderniza-
cji ścian szczytowych budynku przy ul. Piastów16 i B. Chrobrego 38.

Została także zakończona przebudowa drogi dojazdowej wraz 
z podjazdem do budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 4. Przy ul. Ty-
siąclecia 21 uszczelniono przewody kominowe w jednym z pionów 
mieszkań. Z kolei w budynku przy ul. Tysiąclecia 15 wymianą obję-
to 3 piony instalacji kanalizacyjnej. Ukończono remont elewacji przy 
ul. Armii Krajowej 289. Dokonano wymiany napędów i olinowania 
w dźwigach przy ul. Piastów 9, 10, 16, 26, Tysiąclecia 47. Przy ul. Pia-
stów 26 został wymieniony napęd, olinowanie oraz wyremontowano 
sterowanie a w budynkach przy ul. Zawiszy Czarnego 2, Ułańskiej 5 
i 9 zostały wymienione drzwi kabinowe. 

Uwzględniając głosy zainteresowanych mieszkańców zrealizowa-
no ich postulaty dotyczące montażu domofonów instalując je w obiek-
tach mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 283, 287, 289, 293, 295 
oraz Tysiąclecia 7.

Przeprowadzone przeglądy ujawniły konieczność wymiany wyeks-
ploatowanych przewodów i osprzętu w tablicach elektrycznych w bu-
dynkach przy ul. Piastów 10, 18, 22. a przy ul. B. Chrobrego 32, 37, 
38, 43 i Tysiąclecia 78 oraz Ułańskiej 5 przeprowadzono remont ta-
blic elektrycznych.

Dążąc do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej 
zmodernizowano system oświetlenia korytarzy a dodatkowo pomalo-
wano korytarze lokatorskie przy ul. Zawiszy Czarnego 9.

Realizując założenia bardziej efektywnego gospodarowania ener-
gią cieplną prowadzimy w naszych zasobach mieszkaniowych syste-
matyczne remonty w powiązaniu z termomodernizacją elewacji po-
przez docieplanie zewnętrznych ścian obiektów. Typowymi przykła-
dami takich robót są budynki przy ul. Tysiąclecia 21 oraz Tysiąclecia 
13 i Tysiąclecia 23

Stale zwiększająca się liczba samochodów na osiedlu stworzyła ko-
nieczność budowy nowych i poszerzania istniejących parkingów. Bu-
dowę nowych miejsc postojowych zakończono wokół posesji przy ul. 
Zawiszy Czarnego 4 oraz Piastów 26. Także zakończono prace zwią-
zane z przebudową i wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych 
wraz z drogą dojazdową przy ul. Tysiąclecia 90 oraz zagospodarowa-
no teren wokół budynków przy ul. B. Chrobrego 9 oraz B. Chrobrego 
37 a przy ul. B. Chrobrego 31 wygrodzono miejsce na odpady

W dalszym ciągu zabiegając o poprawę kondycji fizycznej miesz-
kańców Zarząd Spółdzielni zlecił wykonanie i następnie udostępnił 
szerokim rzeszom spółdzielców kompleksowo wyposażony i zago-
spodarowany zespół urządzeń technicznych do ćwiczeń fizycznych 
– plac FITNESS. Obiekt ten powstał w sąsiedztwie istniejącego placu 
zabaw dla dzieci przy ul. Zawiszy Czarnego 8 – 10. Droga prowadzą-
ca do Spółdzielczego Ośrodka Kultury, placu zabaw dla dzieci i pla-
cu FITNESS została przebudowana i uzupełniona dodatkowymi miej-
scami postojowymi.

Dotychczas najlepszym sposobem wytyczania ścieżek jest utwar-
dzanie tzw. „przedeptów” terenów zielonych. Unika się tym samym 
ponoszenia kosztów związanych z projektowaniem i wykonywaniem 
chodników, z których mieszkańcy nie korzystają. 

Wyremontowano główne komory zsypowe w budynkach przy  
ul. Piastów 9, 10, 16, 18

Wymienione zostały drzwi kabinowe wraz z napędem przy ul. Ułań-
skiej 5 oraz Ułańskiej 9. Wyremontowano schody wejściowe do bu-
dynku przy ul. Tysiąclecia 92 i nawierzchnię chodników w rejonie B. 
Chrobrego 2 oraz Tysiąclecia 78. Naprawiono zniszczenia na elewa-
cji budynku przy ul. Piastów 9 będące rezultatem powstałego pożaru. 

Dobiegł końca remont pokrycia dachowego przy ul. Ułańskiej 11, 
Ułańskiej 12, B. Chrobrego 31 oraz Tysiąclecia 7 i Piastów 8.

Wyremontowano elewację budynku oraz wylewki balkonowe 
w budynku przy ul. B. Chrobrego 43 (strona zachodnia) oraz Piastów 
3 – segment garażowy

W bieżącym roku zakończono już wymianę stolarki okiennej z PCV 
wraz z ociepleniem ścian z uwagi na zaawansowaną porę roku. Prace 
zostaną wznowione pod koniec I kwartału 2015r.

W trakcie realizacji są następujące prace:
- zgodnie z regulaminem podziału obowiązków pomiędzy spół-

dzielnią a lokatorami usuwa się ujawnione usterki wykonując bieżą-
ce remonty w mieszkaniach polegające na naprawie tynków na ścia-
nach i sufitach, naprawie posadzek betonowych, remoncie wylewek 
balkonowych.

- trwa remont elewacji i wylewek balkonowych wraz z docieple-
niem ścian budynków przy ul. Zawiszy Czarnego 6, Zawiszy Czar-
nego 10. Podobny zakres prac jest realizowany przy ul. Ułańskiej 16 
– strona zachodnia, Piastów 5 – segment garażowy.

-Prace naprawcze na elewacji w zastępstwie gwaranta prowadzone 
są przy ul. Zawiszy Czarnego 4

- Kontynuowany jest remont elewacji przy ul. Piastów 8
- Również realizowana jest wymiana zewnętrznych ścian ciągu ko-

munikacyjnego przy ul. Tysiąclecia 6, B. Chrobrego 9 oraz B. Chro-
brego 32  

TT
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Szablonowa serdeczność z sieci

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym z dnia 23 
października 2014 roku, została podpisana przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, niebawem wejdzie w życie 
– obowiązywać będzie od dnia 15 grudnia 2014 roku. Od tej daty 
banki będą mogły na podstawie ustawy oferować nową instytucję 
prawną tzw. odwrócony kredyt hipoteczny.

Celem ustawy jest zasadniczo ustanowienie nowego rodzaju 
kredytu, dotąd niefunkcjonującego w Polsce, wskazanie zasad oraz 
trybu zawierania umowy kredytowej, określenie praw i obowiązków 
stron umowy, a także regulacji tyczących się wzajemnych rozliczeń 
stron wynikających z zawartej umowy. Z drugiej strony ekonomicznym 
i społecznym uzasadnieniem wejścia w życie ustawy, jest okoliczność, 
że stanowi ona reakcję na powszechnie występujące zjawiska, takie jak: 
wydłużanie się przeciętnego trwania życia oraz niski poziom świadczeń 
emerytalnych, w tym nierzadko ubóstwo osób starszych.

Formalnie, w ujęciu prawniczym umowa odwróconego kredytu 
hipotecznego jest podtypem umowy kredytu, na mocy której bank 
udostępnia kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę środków 
pieniężnych, których spłata nastąpi dopiero po śmierci kredytobiorcy, zaś 
kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty 
tej sumy [łącznie z należnymi bankowi odsetkami od zaciągniętej kwoty 
kredytu, a także innymi kosztami dodatkowymi wprowadzonymi przez 
bank na mocy zawartej umowy], de facto wprost na nieruchomości będącej 
własnością kredytobiorcy. Co oczywiste, ustawa wprowadza ograniczenia, 
co do osoby kredytobiorcy, ponieważ musi to być osoba fizyczna, która 

jest właścicielem nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lub prawo użytkowania 
wieczystego. Ze swej istoty, ustawa docelowo przeznaczona ma być dla 
osób starszych, natomiast ustawodawca nie wprowadził żadnego zapisu 
tyczącego się wieku osoby fizycznej, która zamierza zawrzeć umowę 
odwróconego kredytu hipotecznego, stąd uznać należy, iż wiek na gruncie 
ustawy nie stanowi żadnego kryterium, jedynym obowiązkiem przyszłego 
kredytobiorcy jest konieczność przysługiwania mu prawa własności do 
nieruchomości. Należy zaznaczyć, że kredytobiorcą może być również 
osoba fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości. 

Jeśli idzie o sposób zabezpieczenia wierzytelności banku 
wynikającej z umowy odwróconego kredytu hipotecznego, to suma 
określonych środków pieniężnych oddana przez bank do dyspozycji 
kredytobiorcy, zabezpieczona będzie poprzez ustanowienie hipoteki 
na nieruchomości oraz poprzez ujawnienie w księdze wieczystej 
roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości [łącznie].

W kwestii sposobu wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, 
to następuje ona stosownie do wyboru dokonanego przez osobę fizyczną. 
Kredytobiorca zdecydować może się na jednorazową wypłatę środków 
pieniężnych, albo też wypłatę w ratach. Jeżeli kredytobiorca zdecyduje się 
na wypłatę środków w ratach, ich wysokość oraz okres, w czasie upływu 
którego bank będzie wypłacał środki, szczegółowo zostają określone 
w umowie odwróconego kredytu hipotecznego. Jednakże ratalna wypłata 
środków zawsze trwać będzie nie dłużej niż do dnia śmierci kredytobiorcy.

Ustawa nakłada również na bank obowiązek złożenia w terminie 
nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy odwróconego kredytu 
hipotecznego formularza informacyjnego zawierającego szczegółowe 
informacje o ofercie kredytowej banku. Istotne, by w tym okresie 

ODWRÓCONY KREDYT HIPOTECZNY

Jesteśmy prawie pewni, że na tegoroczne Boże Narodzenie lub na 
Nowy Rok 2015, dostaniesz sms-a z taką (lub podobną) frazą: 

Merry Christmas, Christmas Merry, 
były sobie renifery, 
miały bardzo śmieszne minki, 
bo urwały się z choinki.
Wpadły w bardzo ciemny kąt, 
życząc Ci Wesołych Świąt! 
Szablony życzeń z Internetu wręcz zalewają Polskę, ale jest w nich 

wszystko poza osobistymi uczuciami. Nawet najbardziej zdawkowe 
życzenia w rodzaju „zdrowia, szczęścia, pomyślności” – jeśli składa-
ne są w tradycyjnej formie – wymagają odrobiny inwencji i zaangażo-
wania. Trzeba pofatygować się do znajomej osoby i wydukać parę mi-
łych słów. Albo chwycić za słuchawkę i powiedzieć to samo na odle-
głość. Albo kupić kartkę okolicznościową, sklecić dwa zdania, nalepić 
znaczek i jeszcze znaleźć skrzynkę pocztową. Komórka z gotowymi 
szablonami życzeń usuwa tego typu niedogodności. Wystarczy kilka 
ruchów palcem na klawiaturze i za chwilę ktoś otrzymuje nasze „ser-
deczne życzenia”. Jeśli jednak szablon „wmontowany” w telefon wy-
daje się przesadnym uproszczeniem, można skorzystać z niezliczonych 
stron internetowych oferujących „wyjątkowe” teksty.

Szczęścia, zdrowia, powodzenia 
w dniu Bożego Narodzenia. 
Beczki piwa, wiadra wódki, 
by odgonić wszystkie smutki. 
Sto całusów na dodatek, 
by smaczniejszy był opłatek. 
Zabrakło ci pomysłu na oryginalne życzenia? – pyta jeden z popu-

larnych portali medialnych. – Nie wiesz, co wpisać do e-kartki świą-
tecznej do znajomych? Przygotowaliśmy trzy zestawy do wyboru – pa-
dają uspokajające słowa. Skoro szablony oferują duże wydawnictwa, 
to tym bardziej szansy na rynku szukają pomniejsze firmy. 

Inny serwis WWW chwali się na przykład, że jest „najlepszym spo-
sobem i miejscem, aby wyrazić słowami wiele pięknych rzeczy”. Ta-
kie propozycje padają na podatny grunt, gdyż z inwencją nie jest u nas 
najlepiej. Na jednej ze stron WWW pojawiła się nawet ankieta z pyta-
niem: „Czy często korzystasz z gotowych życzeń”. Aż 33 procent re-
spondentów potwierdziło: „Tak – jestem mało pomysłowy”. Pozostali 
wybrali odpowiedź: „Jak już naprawdę nie mam, co wymyślić”.  

Autorzy stron zachęcają: „Oto masz do dyspozycji wiele gotowych 
życzeń, które pomogą Ci wyrazić najskrytsze uczucia. Pamiętajmy, że 
warto dawać, bo to, co dajemy, wraca do nas zwielokrotnione”. Al-
bo podkreślają, że „życzenia pomagają wyrazić to, co często skrywa-
my głęboko w sercu”, ale przypominają także internautom, iż okolicz-
nościowe miłe słowa „są wyrazem czułości, miłości, a także szacun-
ku”. Prosta sprawa: wystarczy skopiować tekst i posłać sms-a bliskim 
lub znajomym. 

Najdalej idą autorzy, którzy oferują wierszyk, udający osobistą 
twórczość: 

Świąteczny sms-ik do Ciebie wysyłam 
z życzeniami, które sam wymyśliłem. 
Dużo szczęścia i radości, wielu prezentów i miłych gości życzy... 
Młodzi ludzie już nie wyobrażają sobie innej formy przekazy-

wania życzeń niż poprzez sms, choć niektórych nachodzą jeszcze 
wątpliwości. 

Na stronie http://kobieta.onet.pl/zycie-gwiazd niejaka Anka zwróci-
ła się z pytaniem do ekspertki w dziedzinie savoir-vivre, Lisy Gutow-
skiej: „Co Pani myśli o życzeniach bożonarodzeniowych wysyłanych 
mailem lub sms-em? Czy to jest eleganckie?”. 

Autorka książki „Kobieta z klasą” przestrzega: – Najmniej eleganc-
kie jest odfajkowanie jednego prostego tekstu życzeń i rozesłanie jej 
hurtem według książki adresowej. Ktoś bliski, tak potraktowany, mo-
że się nawet poczuć dotknięty. Horrorem są „dowcipne” sms-y, od dal-
szych znajomych, które pikają gęsto w wigilijny wieczór”. 

Wesołego jajka, oj to nie ta bajka! 
Przepraszam, pomyłka. To miała być choinka! 
Więc życzę prezentów, szczęśliwych momentów, 
karpia smacznego i Nowego Roku udanego.
Trudno obecnie uznać za coś niezwyczajnego przesyłanie przez ko-

mórkę życzeń świątecznych, skoro sms wkracza w sferę znacznie bar-
dziej intymną i delikatną. 

To niby oczywistość, ale czy kilka lat temu ktoś przypuszczał, że za 
pomocą sms-ów będzie się składać kondolencje? Taką usługę zapropo-
nował jeden z polskich zakładów pogrzebowych i nikogo to specjal-
nie nie zbulwersowało. Całkiem, zatem możliwe, że pojawi się także 
pomysł żegnania zmarłych przez sms. Tradycjonalista zapyta pewnie 
z ironią: czy nieboszczyk odbierze wiadomość? Zwolennik nowocze-
sności odpowie jednak, że śpiewów żałobnych umarły też nie słyszy. 

I tak ludzkość zrobi kolejny krok w rozwoju komunikacji...  
Redakcja�
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szczegółowo zapoznać się z treścią bankowej oferty, zaś w sytuacji, kiedy 
nie jest dla nas w pełni jasna – skorzystać z pomocy fachowcy.

Ustawa przyznaje kredytobiorcy możliwość odstąpienia od umowy 
bez podania przyczyny w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Jest 
to stosunkowo długi termin, zaś w wypadku skorzystania przez 
kredytobiorcę z powyższego uprawnienia, nie ponosi on żadnych kosztów 
na rzecz banku, za wyjątkiem konieczności zwrotu bankowi opłat, które 
poniósł przed sądami lub organami administracji państwowej w toku 
przygotowań do realizacji umowy. Na gruncie ustawy kredytobiorca 
może również w każdym czasie spłacić odwrócony kredyt hipoteczny 
w całości, bądź w części, a także ma możliwość wypowiedzenia umowy 
w każdym czasie z zachowaniem 30 dniowego terminu.

Ustawa wprowadza również możliwość – w wypadku śmierci 
kredytobiorcy – spłacenia przez spadkobierców kredytobiorcy całej 
kwoty kredytu. Mogą to uczynić najpóźniej w terminie 12 miesięcy licząc 
od dnia zgonu kredytobiorcy. Jeżeli spadkobiercy zdecydują się na spłatę 
kredytu, zachowują dotychczas obciążoną nieruchomość, zaś wszelkie 
zabezpieczenia ustanowione przez bank na nieruchomości upadają.  

Warto zauważyć, że komentowana ustawa charakteryzuje się 
dość pozytywnymi rozwiązaniami, jak choćby znajduje się w niej 
zapis stanowiący, że prawo do nieruchomości zostaje przeniesione 
na kredytodawcę [bank] dopiero po śmierci kredytobiorcy. 
Zabezpieczeniem transakcji jest hipoteka ustanowiona na 
nieruchomości, natomiast spadkobiercy kredytobiorcy mogą po jego 
śmierci podjąć decyzję o zachowaniu nieruchomości. Istotną regulacją 
pozostaje, że uprawnione do oferowania umów odwróconego 
kredytu hipotecznego od dnia wejścia w życie ustawy, będą banki. 
Ograniczenie kręgu podmiotów mających możliwość oferowania 
tego typu usług wzmacnia pewność i bezpieczeństwo kredytobiorców, 
którymi z założenia mają być osoby starsze. 

Co do zasady, ważne pozostaje, że ustawa, która wejdzie w życie 
z dniem 15 grudnia 2014 roku reguluje kwestie odwróconego kredytu 
hipotecznego, stwarza ramy umów tego typu, wyznacza zasady 

postępowania, prawa i obowiązki zarówno osoby fizycznej, jak i banku. 
Wszak już teraz emeryci mogli korzystać z oferty spółek [funduszy 
hipotecznych] oferujących rentę dożywotnią lub dożywotnie utrzymanie, 
w praktyce zaś zastrzyk gotówki, w zamian za mieszkanie lub dom. 
Dodać należy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów bardzo 
często wszczynał przeciwko spółkom postępowania w sprawie naruszenia 
zbiorowych interesów konsumentów, zaś seniorom, którzy złapali się 
na haczyk reklamy, podsuwane były niekorzystne dla nich umowy. 
Dotychczas fundusze hipoteczne postępowały wedle ustalonych przez 
sobie zasad, często lawirując pomiędzy przepisami prawa, a mając 
jedynie na celu przejęcie lokali mieszanych lub innych nieruchomości od 
osób starszych, w tym celu wykorzystując ich brak doświadczenia, czy 
przymusową sytuację. Należy mieć się oczywiście na baczności, ponieważ 
w dalszym ciągu funkcjonują na rynku różnego typu wątpliwe fundusze.

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym wreszcie 
wprowadza określone reguły postępowania, dodatkowo ustanawia 
zasadę, że zasadniczo jedynie banki mogą udzielać tego typu 
kredytów, co wiąże się – rzecz jasna – z nadzorem odpowiednich 
organów państwowych – Komisji Nadzoru Finansowego [KNF]. 
Decydując się na takie rozwiązanie, trzeba będzie dokładnie 
sprawdzić ofertę banku, nie tylko sprawdzić wiarygodność 
oferującego, ale także dokładnie przeczytać umowę. Nierzadko 
pomóc będzie mogła konsultacja z prawnikiem. Podsumowując, 
należy stwierdzić, że z ustawą o odwróconym kredycie 
hipotecznym niewątpliwie będzie bezpieczniej i pewniej. Taki też 
zapewne cel przyświecał jej twórcom. Natomiast, czy idea tego 
typu rozwiązań jest słuszna, w kontekście przenoszenia prawa 
własności nieruchomości będących często dorobkiem całego 
życia osób decydujących się na zawarcie umowy, a nawet i kilku 
pokoleń, na rzecz obcych podmiotów gospodarczych, jest słuszna, 
każdy powinien rozważyć we własnym zakresie. 

Adwokat
Marta Krajewska

Można bez większych analiz dowieść, że ofiarą przestępców 
stają się osoby, które są roztargnione, ufne oraz te, które straty 
cennych przedmiotów tłumaczą brakiem czasu na właściwe ich 
zabezpieczenie. To dla tych osób, mamy kilka poniższych rad.

Na pewno, bezpieczeństwo swojego mieszkania zapewnimy, 
przede wszystkim poprzez dokładne zamknięcie okien i drzwi pod-
czas  nieobecności oraz stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń 
technicznych dostępnych na rynku, np. instalowanie systemów alar-
mowych, rolet antywłamaniowych, atestowanych zamków do drzwi 
lub klamek okiennych z wkładką zabezpieczającą, co niewątpliwie 
przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. 

Bardzo ważne jest  przełamanie anonimowości wśród mieszkań-
ców jednego bloku lub osiedla, ustalenie zasad reagowania i wza-
jemnego ostrzegania się na wypadek zagrożenia. W przypadku pla-
nowanego dłuższego wyjazdu nieocenioną może okazać się pomoc 
zaufanego sąsiada lub członka rodziny.

Podczas  nieobecności zaufana osoba może czuwać nad na-
szym mieszkaniem, zapalając o różnych porach dnia, w różnych 
pomieszczeniach światło, zbierać ulotki reklamowe spod naszych 
drzwi czy wyjmować ze skrzynki korespondencję.

Pozostałe rady zwłaszcza w okresie świątecznym to:
• Drzwi wejściowe należy zamykać zawsze, nawet gdy wychodzi-
my tylko na kilka minut (np. wyrzucić śmieci lub do piwnicy), 
• Klucze do mieszkania należy przechowywać w niewidocznym, 
bezpiecznym miejscu. Zdarzają się kradzieże w szatniach, na ba-
senach czy w biurach. Złodziej, który zabierze nam klucze i doku-
menty, może łatwo wejść do mieszkania. Gdy zginie, chociaż je-
den z kompletów kluczy, natychmiast wymieńmy przynajmniej je-
den zamek. Nigdy nie należy chować klucza pod wycieraczkę, do 
doniczki albo w innym, jak nam się wydaje, „tylko nam” znanym 
miejscu – złodzieje też te miejsca znają. 
• Kosztowności najlepiej jest przechowywać w skrytce bankowej, 
a pieniądze na koncie. Nie są bezpieczne skrytki w szafkach, po-
ścieli, pod dywanem, itp. 

• Niebezpiecznie jest eksponować swój majątek. Można nieopatrz-
nie zaimponować złodziejowi czy nawet niebezpiecznemu prze-
stępcy. Opowiadając o rzeczach, które mamy w mieszkaniu, nigdy 
nie wiemy, do kogo ta informacja trafi. 
• Szczególnie niebezpieczne są przygodne znajomości pod wpły-
wem alkoholu. Tak poznanych osób pod żadnym pozorem nie po-
winniśmy zapraszać do naszego mieszkania. Również  dzieci po-
winniśmy uczulić, by po żadnym pozorem nie opowiadały innym 
osobom np. na podwórku, co rodzice mają w domu, a już w żadnym 
przypadku nie wpuszczały ich do domu, gdy są same.
• Każdego dnia do naszego mieszkania może zapukać przestępca, 
który wykorzystując różne okoliczności będzie próbował nakłonić 
nas, byśmy wpuścili go do środka. Może podawać się np. za pra-
cownika różnych instytucji. Niech nie zwiedzie nas jego uprzej-
mość. Poprośmy o dokument tożsamości. Gdy mamy uzasadnio-
ne obawy, nie wpuszczajmy takiej osoby do mieszkania. Umówmy 
się na inny termin, upewniając się w międzyczasie w instytucji, czy 
przysyłała swojego pracownika. Jeśli osoba przyszła w uczciwych 
zamiarach, zrozumie naszą ostrożność. 
• Zwracajmy uwagę na obcych kręcących się bez wyraźnego powodu 
po klatce schodowej. Zawsze możemy zareagować, np. podejść i spy-
tać, czy potrzebują pomocy. Przy okazji warto dokładnie przyjrzeć się 
i zapamiętać rysopis tej osoby. Pamiętajmy, że przestępca zawsze dą-
ży do utrzymania anonimowości. Gdy mamy uzasadnione podejrze-
nia, co do zamiarów takiej osoby, powinniśmy powiadomić policję. 
• Dobrze jest oznakować cenne przedmioty, aby po ewentualnej kra-
dzieży czy włamaniu do mieszkania,  łatwiej określić co zginęło. Po-
mocny może być także, wykonany przez nas wykaz przedmiotów war-
tościowych (np. rower, magnetowid, telewizor, komputer, itp.) zawie-
rający typ, markę i numery indywidualne. Biżuterię, kolekcje, antyki 
czy dzieła sztuki powinniśmy sfotografować. Te informacje będą bar-
dzo istotne przy zgłoszeniu, podczas rejestracji utraconych przedmio-
tów, a w przypadku odzyskania przez policję, ułatwią ich identyfikację 
i ustalenie właściciela, do którego powinny wrócić.  Redakcja

Kilka rad … jak zabezpieczyć się przed kradzieżą i włamaniem
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1) Dowiedziałam się od sąsiadki, że istnieje możliwość ubezpie-
czenia mieszkania „przy czynszu”, proszę o wyjaśnienie zasad te-
go ubezpieczenia

Ubezpieczenie mieszkania „przy czynszu” w Towarzystwem Ubez-
pieczeniowym UNIQA we współpracy z naszą Spółdzielnią funkcjo-
nuje już od ponad roku i cieszy się dużym zainteresowaniem ze stro-
ny mieszkańców. Jego wygodna forma polega na rozłożeniu rocznej 
składki na miesięczne raty, które są płatne przy czynszu.

2) Jaka jest wysokość ubezpieczenia i co obejmuje?

T.U.UNIQA proponuje państwu ubezpieczenie mieszkania od 5 zł 
do 30 zł.płatne miesięcznie „przy czynszu” przy sumie ubezpiecze-
nia od 5 000 zł do 30 000 zł gdzie odpowiedzialność cywilna wzra-
sta 10 krotnie.

Wariant bezpieczny dotyczy wszystkich mieszkańców. Natomiast 
z wariantu bezpieczny plus mogą skorzystać wyłącznie właściciele 
mieszkań.

3) Proszę mi wyjaśnić na przykładzie najniższej składki ubez-
pieczeniowej jaki jest zakres tego ubezpieczenia?

Za 5 zł miesięcznie Pani lokal mieszkalny ubezpieczony jest 
na kwotę 5 000 zł od takich zdarzeń jak kradzież, zalanie czy 
pożar natomiast z tytułu OC w życiu prywatnym (zalanie są-
siada) suma ubezpieczenia wzrasta 10 krotnie tj. 50 000 zł; do-
datkowo za 1 zł (5zł + 1zł=6 zł) wariant bezpieczny plus jako 
przedmiot ubezpieczenia rozszerzony jest dodatkowo o zdarze-

nia losowe (katastrofa budowlana) i AC (pomoc hydraulika, ślu-
sarza itp.).

4) Na jaki okres i gdzie można zawrzeć umowę?

Umowę zawiera się za pośrednictwem SM”PIAST” na czas nie-
określony z możliwością odstąpienia od ubezpieczenia „przy czyn-
szu” po złożeniu na piśmie rezygnacji.

Wysokość stawki, którą Pani sobie wybierze nie ulega zmianie.

5) Jakie dokumenty są wymagane do zawarcia umowy?

Wystarczy dowód osobisty.

6) Jak wygląda procedura przy zgłaszaniu szkody?

Szkodę należy zgłaszać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpiecze-
niowego UNIQA pod numer telefonu 801 597 597 lub 42 66 66 500 
bądź za pośrednictwem strony internetowej www.uniqa.pl.

 KK

Czy spokoju można żądać przez cały dzień?

Ubezpieczenie mieszkania w pytaniach i odpowiedziach

Panuje błędna opinia, że cisza w bloku mieszkalnym ma trwać 
jedynie od godziny 22:00 do 6:00. Część lokatorów budynku uwa-
ża, że od godziny 6-22 można hałasować w mieszkaniu i prze-
szkadzać innym lokatorom, a oni nic nie mogą zrobić. Nie ma ta-
kiego pojęcia jak „cisza nocna”. Pojęcie to jest reliktem przeszło-
ści. Kto hałasuje – całymi dniami słucha głośno muzyki, gra na 
instrumencie muzycznym? W takiej sytuacji właściwym rzeczo-
wo organem do załatwienia interwencji „na gorąco” jest policja 
(ewentualnie straż miejska). Bez względu na to, o której porze 
dnia to będzie się działo, to sąsiada zakłócającego spokój mogą 
ukarać – w dzień będzie to wyczerpywało znamiona zakłócania 
porządku publicznego, natomiast w nocy zakłócanie ciszy nocnej.

Kwestę zakłócania spokoju, porządku publicznego i spoczynku 
nocnego reguluje art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wy-
kroczeń (z późn. zm.), który mówi wprost: „Kto krzykiem, hałasem, 
alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, 
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Notoryczne a zarazem głośne granie przez sąsiada na instrumen-
cie muzycznym lub głośne słuchanie muzyki jak najbardziej wyczer-
puje znamiona tego artykułu, tym bardziej, że czyn ten ma charakter 
publiczny. Równocześnie należy dodać, że poza tymi wymieniony-
mi w 51 art. kar, policja może pouczyć sprawcę wykroczenia. Wów-
czas, jeśli pouczenie te nie przyniesie skutku, wyjściem z tego będzie 
złożenie zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu bądź na jedno-
stce policji bądź w sądzie. Po drugie sprawą tą może zająć się od razu 
sąd, pod warunkiem wystąpienia do niego z powództwem zaniechanie 
„immisji”, gdyż jako właścicielowi nieruchomości, którego prawa zo-
stały przez uciążliwego sąsiada naruszone przysługuje roszczenie ne-
gatoryjne. Kodeks cywilny tak właśnie definiuje działania właściciela 
nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na 
gruncie sąsiedzkim. Tego typu immisję są tzw. immisjami pośrednimi, 
gdzie głównym złem jest w tym konkretnym przypadku dźwięk in-
strumentu muzycznego lub głośnego grania przez tego sąsiada. Nato-
miast sąsiadowi należy zacytować podstawową zasadę prawa sąsiedz-
kiego, która brzmi: „właściciel nieruchomości powinien przy wyko-
nywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłó-
cały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, 

wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomo-
ści i stosunków miejscowych”.

Nigdzie nie jest napisane nic o ciszy nocnej, a jedynie o spokoju 
nocnym. Jest jednak zapis o spokoju publicznym i porządku publicz-
nym. Spokój, a porządek publiczny to nie to samo. Spokój publiczny 
to naruszenie równowagi psychicznej ludzi, powodujące negatywne 
przeżycia psychiczne nieoznaczonych osób, powstające z bezpośred-
niego oddziaływania na organy zmysłów. 

Co może zakłócić równowagę psychiczną np. spowodowanie 
przez uciążliwego sąsiada podenerwowania u innego lokatora lub 
spowodowania u niego uczucia zaniepokojenia. Zakłócanie spoko-
ju publicznego może wystąpić zawsze, czyli nie tylko w nocy, ale 
również o każdej porze dnia. Tak, więc art. 51 kodeksu wykroczeń 
można stosować w dzień, a nie tylko w nocy. 

Co innego płaczące dziecko, a co innego impreza. Każdą spra-
wę należy jednak rozpatrywać indywidualnie, bo jeżeli sąsiad re-
montuje i wierci dziury w ścianie o godzinie 11 w południe, czy 
małe dziecko płacze o 24 w nocy, to trudno wzywać policję żądać 
kary, ponieważ mieszkając w bloku decydujemy się na takie nie-
dogodności. Jeśli jednak np. mamy małe dziecko, które kładzie-
my spać o godzinie 19 wieczorem, a sąsiedzi, zwykle wynajmują-
cy mieszkanie robią w tym samym czasie imprezę, podczas której 
włączają głośno muzykę, wrzeszczą, skaczą, trzaskają drzwiami 
lub grają na instrumencie muzycznym, to jak najbardziej może-
my wzywać policjantów i ci powinni przyjechać na interwencję. 
Wówczas mogą nałożyć mandat lub skierować sprawę są sądu.

Wielu ludzi jest strzępkiem nerwów przez uciążliwych sąsiadów, 
ale przez lata boi się tego komukolwiek zgłaszać, a czas zacząć 
walczyć z tym zjawiskiem. 

Jeżeli ktoś wybitnie przeszkadza nam swoim zachowaniem 
dzwońmy na policję i nie dajmy się zbyć pod byle pretekstem. 
Gdy już policjanci przyjeżdżają, to nie bójmy się z kolej skiero-
wać sprawy do sądu, bo tam też pracują ludzie i nie należy się ich 
bać, a wyrok i konkretna grzywna niejednemu sąsiadowi da wiele 
do myślenia. Każdy ma prawo do spokoju w swoim domu. A jeżeli 
nie chcą od was przyjąć zgłoszenia, to ktoś jest nad nimi i zawsze 
można złożyć skargę.

M.W.IV/2014

SPRZEDAM
MIESZKANIE

pow. 62,10 m2

IX piętro, Ułańska 5
tel. 608 626 013

Zapraszamy do zamieszczania 
reklam i ogłoszeń modułowych 

oraz ogłoszeń drobnych 
w czasopiśmie  

„Głos Tysiąclecia” o nakładzie 
10.000 egzemplarzy. 

Tel. 32 254 65 05 wew. 155
e-mail: smpiast@smpiast.pl
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Gdy w roku 1961 rozpoczęto budowę Osiedla Tysiąclecia na terenie 
obecnego osiedla Dolnego stał sobie przydrożny krzyż który został 
zniszczony. Jego potrzaskane resztki pozbierano i zachowano przy 
kościele w parafii Dąb. Stąd bierze się nazwa przyszłego kościoła na 
Osiedlu Dolnym Tysiąclecia pod wezwaniem „Podwyższenia Krzyża 
Świętego i Matki Boskiej Uzdrowicielki Chorych”. Tam też są 
przechowywane jako relikwie — te fragmenty które po nim zostały.

Drugi krzyż przydrożny znajdował się w Osadzie Bederowiec w re-
jonie pomiędzy tzw. „Żyrafą” a przyszłym Osiedlem Centralnym naj-
wyższych 24 piętrowych bloków — czyli słynnych „kukurydz”. Też 
groziło mu zniszczenie, ale miejscowa ludność stanęła odważnie 
w jego obronie, wskutek czego został ocalony. Został przeniesiony do 
ogrody przykościelnego w Dębie, gdzie sobie stał aż do czasów budo-
wy Drogowej Trasy Średnicowej. Wtedy to dyrekcja DTS-ki, zabie-
rając część terenu kościelnego pod budowę estakady, postanowiła ten 
krzyż odnowić i przekazać dla nowo wybudowanego kościoła na Gór-
nym Tysiącleciu pod wezwaniem „Matki Boskiej Piekarskiej” przy 
ulicy Ułańskiej 13. Stoi tam bezpiecznie do dziś, jako ostatni świadek 
historii Osiedla Tysiąclecia i XIX wiecznej osady Bederowiec. Na-
zwa osady pochodzi od nazwiska księdza proboszcza Józefa Bedery 
z Chorzowa Starego, gdyż osada Dąb i jej przysiółek Bederowiec na-
leżały od lat do tamtejszego kościelnego Dekanatu. Jest pod krzyżem 
wykuta w kamieniu postać św. Weroniki z chustą, a niżej znajduje się 
w ornamencie następująca inskrypcja (napisana w ówczesnym XIX—
wiecznym języku polskim):

„Prosymy o pobożny Ojczenasz i Zdrowaś Marya 
Wioska Bedersdorf 1893”

Warto zauważyć, że ten krzyż postawiony został w czasach pań-
stwa pruskiego. Była wówczas silna oraz intensywna germaniza-
cja Śląska i Ślązaków, w czasach „HaKaTy” i „Wozu Drzymały”. To 
właśnie ten krzyż świadczył o polskim rodowodzie tych ziem oraz 
jej mieszkańców.

I na koniec, owej „wigilijnej opowieści” z historii, mała przy-
padkowa albo „opatrznościowa” zbieżność. W tym roku jest 121 
rocznica krzyża przykościelnego z ulicy Ułańskiej na Osiedlu 
Górnym Tysiąclecia, i całkiem przypadkowo ze Stowarzyszenia 
SKM ds.. SAT („Samorządowa Alternatywa Tysiąclecia”) wy-
szło 121 egzemplarzy Listu Otwartego — „W obronie spółdziel-
czości mieszkaniowej i ustawowo rozwalanego dachu nad głową”. 
Opatrzność czuwa nad Naszym Pięknym Osiedlem.

� Kazimierz�Mirkowski

Od Bederowca do Osiedla Tysiąclecia, czyli 121- letnia historia 
kamiennego krzyża przydrożnego w wiosce Bedersdorf

Najstarsza wzmianka historyczna z książki „Osady i osiedla Katowic”, au-
torstwa dr Lecha Szafrańca — długoletniego dyrektora Muzeum Śląskiego w 
Katowicach.
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Mikołaja na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach zna prawie każ-
dy. Zasłynął tym, że na Wigilię do własnego mieszkania zaczął 
zapraszać sąsiadów – tych, którzy ten wieczór musieliby z róż-
nych powodów spędzić samotnie. On bez problemu mówił: Jak 
to samotnie? Wpadajcie do mnie! Z każdą kolejną uroczystą wie-
czerzą, z roku na rok, przy stole było coraz ciaśniej, aż zaczęło 
brakować miejsca. 

Trzeba było szukać nowego miejsca. Niewiele myśląc uznał, 
że najłatwiej Wigilię będzie odtąd zorganizować w Wiosce Ry-
backiej, której jest właścicielem. Znana w Parku Śląskim restau-
racja zasłynęła tym samym w zupełnie nowej roli. Udało się za 
pierwszym razem i przez lata „tradycja” była kontynuowana. Ale 
ludzi wciąż przybywało i nawet lokal nie mógł ich pomieścić. 
Byli też tacy, którzy chętnie podciągali rękawy i brali się do pra-
cy, pomagając w przygotowaniach. W końcu stało się. Padło na 
halę Kapelusz. Na początku wątpliwości było wiele – tak wiele 
jak wielka jest hala. 

Na szczęście Mikołaj nie został sam. Pomagać już nie chcieli 
tylko sami jego przyjaciele. Wieść o niezwykłym przedsięwzię-
ciu rozniosła się pocztą pantof lową. Obcy ludzie zaczęli przy-
chodzić. Pytali, co mogą zrobić, jak pomóc. Restauracja Miko-
łaja tym samym zmieniła się w sztab wigilijny. Podzielono się 
obowiązkami, szukano sponsorów, każdy przekazany kilogram 
ziemniaków czy karpi miał znaczenie. Gdyby nie władze Parku 
Śląskiego i Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” uroczysta wie-
czerza też nie doszłaby do skutku – oni jako pierwsi zaufali Mi-
kołajowi. No i się opłaciło. 

Wigilia, która odbywała się rok temu w Kapeluszu przeszła 
oczekiwania nawet samych organizatorów. Wielka hala całkowi-
cie zapełniła się ludźmi, no bo przecież kto powiedział, że sa-
motny musi być samotny też w Wigilię? Do stołu w chorzow-
skiej hali usiadło prawie 1500 osób. Jedni to już stali bywalcy, 
inni – którzy przyszli po raz pierwszy – uwierzyć nie mogli, że 
to wszystko jest za darmo – kolacja z kilku dań, spektakl, zespół 
grający kolędy i prezenty. Wolontariusze zachęcali więc jak mo-
gli, każdy dostał swoje miejsce przy stole i choć na chwile moż-
na było zapomnieć o codziennych smutkach. 

Rok temu Mikołajowi wraz ze stu osobową drużyną udało się 
przygotować 500 litrów zupy rybnej, 200 kg karpi i 100 kg śle-
dzi. – Nigdy nie chciałem, żeby była to atrapa najważniejszej ko-
lacji w roku. Ma być dokładnie tak jak w domu, bo nasi goście 
na to zasługują i właśnie tak mają się poczuć. Są więc nakryte 
stoły, tradycyjne potrawy, opłatek, modlitwy i śpiewający kolęd-
nicy, prezenty. Są uściski i dobre słowa, są też łzy – ale łzy ra-
dości. Wierzę, że ten jeden wieczór może sprawić, że w tych lu-
dziach coś pęknie, że postanowią coś w swoim życiu zmienić 
– wyjaśnia Mikołaj. 

W tym roku planuje kolejną Wigilię. Nie będzie to już Kape-
lusz, ale ogromny, biały namiot, który stanie w okolicy. Poza 
tym nic się nie zmieni. Nie będzie to poranek, południe czy inny 
dzień, tylko wieczór 24 grudnia. Ta sama pora, o której w milio-
nach domów ludzie zasiadają do wigilijnego posiłku. 

W maju jednak tegoroczne spotkanie zawisło na włoski. Po-
jawiły się komplikacje, których nikt nie mógł przewidzieć. Ha-
la Kapelusz została z powodu pęknięcia fragmentu konstrukcji 
czasowo wyłączona z użytkowania. Wtedy też pojawiły się wąt-
pliwości – czy na pewno dojdzie do Wigilii? Gdzie pomieścić ta-
ką liczbę osób? Nikt nie chciał się pogodzić z tym, że 2014 bę-
dzie rokiem, którego znów zwycięży samotność. 

Z pomocą sponsorów i władz parku udało się jednak po raz 
kolejny przewalczyć wszystkie przeciwności. Nagle padł pomysł 

– zróbmy namiot! I stało się. – Spodziewamy się od 1,5 tys. do 2 
tys. osób, które obejrzą inscenizacje narodzin Pana Jezusa, po-
dzielą się opłatkiem, dostaną prezenty i zjedzą barszcz, rybę 
i inne dania, na których ugotowanie w domach zwyczajnie nie 
mają siły – zawsze pojawiają się bowiem te same pytania i wąt-
pliwości – a po co? a dla kogo? przecież dla siebie samego się nie 
opłaca. Zapraszamy też osoby, które zwyczajnie nie mają god-
nych warunków, żeby zjeść taki posiłek – dodaje Mikołaj. 

Przygotowano też specjalne autobusy miejskie, które zabiorą 
ludzi z Katowic, Chorzowa i Siemianowic do specjalnego, wigi-
lijnego przystanku w parku. 

Zanim jednak to wszystko dojdzie do skutku, do organizacji 
potrzebnych jest około trzystu wolontariuszy, nie stu jak rok te-
mu, bo tym razem ma być jeszcze lepiej niż dotychczas, a czas 
nagli – do świąt został zaledwie miesiąc. Ich zebranie nigdy nie 
jest łatwe, bo Wigilia odbywa się w czasie, który większość lu-
dzi chce spędzić z najbliższymi. Ale na to też jest sposób. – Wo-
lontariusze nie muszą uczestniczyć w samym wydarzeniu. Jedną 
z największych wartości tej imprezy są ludzie. Zarówno ci, któ-
rzy mogą przyjść, jak i ci, którzy ją przygotowują. Prawdę mó-
wiąc pracy jest najwięcej zawsze przed i po. Wolontariusze na 
Wigilię mogą jednak przyprowadzić też swoje rodziny. W ten 
sposób w jedyny, tak wyjątkowy wieczór wcale nie muszą się 
z nimi rozłączać – mówi Mikołaj. 

W najważniejszy wieczór w roku  
nikt nie będzie sam

W Parku Śląskim już niedługo rozpoczną się wielkie przygotowania. Najpierw rozłożą ogromny, biały namiot, potem udekorują go najładniej 
jak potrafią, a następnie zaproszą na sutą kolację każdego, kto zechce przyjść. I to wszystko zupełnie za darmo. Brzmi nieprawdopodobnie? Mi-
kołaj Rykowski kolejny raz udowadnia, że wcale nie. Organizator największej w Polsce Wigilii dla samotnych także w tym roku zamierza postawić 
na swoim. Przyda mu się jednak każda para rąk do pomocy.

DOKOŃCZENIE NA STR. 12
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Można też zgłosić chęć udziały w kilkunastu różnych dzia-
łach organizacyjnych – m.in. w kuchennym (tutaj najlepiej 
sprawdzą się panie, które niejedno już w kuchni przeszły), po-
rządkowym, odpowiedzialnym za wystrój sali, czy uprzątnięcie 
namiotu po wydarzeniu, a także przygotowującym program ar-
tystyczny. Możliwości jest wiele, tak żeby każdy mógł się odna-
leźć w tym, co robi najlepiej. 

Sam Mikołaj zaangażował się także w przygotowanie bliźnia-
czej wigilii dla kanadyjskiej Polonii w Calgary. Spodziewanych 
jest tam 500 gości, dla których tradycyjne polskie dania ugotu-
je jeden z szefów kuchni – brat Rykowskiego, a kolędować bę-
dą polscy muzycy. Z powodu różnicy czasu między wigiliami 
w Chorzowie i Calgary będzie dziewięć godzin odstępu. Tak-
że w Irlandii będzie się odbywać w tym samym czasie wigilia 
w Cork. – Będziemy z nimi na żywo się kontaktować połącze-
niem przez telebim – dodaje Mikołaj.

Spotkanie osób zainteresowanych pomocą odbywa się w każ-
dy wtorek o godzinie 18 w Wiosce Rybackiej. Wtedy można za-
pisać się do jednej z grup, które przez kilka tygodni przygoto-
wywać będą to niezwykłe wydarzenie. Chętni mogą uzyskać in-
formacje pod numerem 694 019 254.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowi-
cach ul. Zawiszy Czarnego 8 oferuje najem no-
woczesnego budynku położonego w ścisłym cen-
trum Katowic przy ul. Teatralnej 4. Wybudowane-
go i oddanego do eksploatacji w 2001 roku, któ-
ry uzyskał aprobatę Prezydenta miasta Katowic i 
został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Katowice należą do grona największych w Pol-
sce ośrodków miejsko-przemysłowych, z prze-
wagą przemysłu weglowego i stalowego, a także 
energetycznego, przejawiające silną tendencję 
rozwojową sektora finansowego oraz rynku nie-
ruchomości. Miasto charakteryzuje się dużą dy-
namiką rozwoju przedsiębiorczości prywatnej. Ze 
względu na liczne uczelnie, szkoły oraz zaplecze 
oświatowe Katowice stanowią również centrum 
edukacyjne i akademickie w regionie.

Przez Katowice przebiegaja główne arterie dro-
gowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we 
wszystkich kierunkach, przede wszystkim autostra-
da A4 oraz autostrada A1. W odległości 30 km od 
Katowic znajduje się Port Lotniczy w Pyrzowicach.

Kamienica posiada 6 kondygnacji użytkowych 
o powierzchni ogólnej 1607 m2 , o wysokim stan-
dardzie z przeznaczeniem na wynajem.

W przyziemiu znajdują się pomieszczenia 
umożliwiające ich wykorzystanie z przeznacze-
niem na klub, kawiarnię, archiwum, sejf bankowy, 
itp. Pozostałe kondygnacje to liczne pomieszcze-
nia użytkowe oraz socjalno-sanitarneumożliwia-
jące zagospodarowanie ich na biura i pracownie, 
przychodnię lekarską, hostel, prowadzenie szko-
leń itp. Posiada parking na 20 miejsc. Wnętrze 
pozwala na dowolne kształtowanie powierzchni, 
a całość jest dostosowana do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych.

DOKOŃCZENIE ZE STR. 11

Szczegółowe�informacje�można�uzyskać�w:
Spółdzielni�Mieszkaniowej�„PIAST”,��40-872�Katowice,�ul.�Zawiszy�Czarnego�8

lub�pod�numerem�telefonów:
centrala:�(32)�254�65�05,�sekretariat�Zarządu:�(32)�254�11�44,�fax:�(32)�254�10�25

Budynek biurowy przy ul. Teatralnej 4 w Kato-
wicach to:

1. Sześć (6) kondygnacji użytkowych o powierzchni 
biurowej 170-190 m2 każda.

2. W przyziemiu zanajduja się pomieszczenia 
umożliwiające ich wykorzystanie z przeznacze-
niem na:
 y klub, kawiarnię
 y archiwum
 y sejf bankowy itp.

3. Ostatnia kondygnacja to 5 pomieszczeń o po-
wierzchni 30-60 m2 każde oraz pomieszczenia socjal-
no-sanitarne umożliwiające zagospodarowanie ich na:
 y biura  i pracownie
 y apartament wypoczynkowy,
 y salę konferencyjną, itp.

4. Winda przystosowana do obsługi osób niepełno-
sprawnych.

5. Opomiarowane media na poziomie każdego piętra.
6. Funkcja recepcyjno-informacyjna przy wejściu 

głównym.
7. Pełne monitorowanie obiektu.
8. Połączenie telefoniczne.
Każde pomieszczenie biurowe na kondygnacji po-

siada:
 y wydzieloną instalację zasilania urządzeń kompute-

rowych,
 y własną instalację wentylacyjną nawiewno-wywiewną
 y dowolność kształtowania i wydzielania stanowisk 

pracy,
 y możliwość wyposażenia w specjalistyczne instala-

cje sieci teletechnicznych (alarmowa, komputerowa, 
telefoniczna, telewizji przemysłowej, itp.) z doprowa-
dzeniem ich bezpośrednio do zaplanowanego stano-
wiska pracy.



GŁOS TYSIĄCLECIA 13

Grudzień 2014 Nr 4 (116) 2014

BIURO POŚREDNICTWA
MIESZKANIOWEGO

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura 

Szukasz mieszkania lub domu? Chcesz sprzedać, wynająć lub zamienić swoje mieszkanie? Nie 
wiesz gdzie szukać ofert?  Jaka cena będzie najlepsza? Boisz się podpisać niewłaściwą umowę? 
Nie wiesz jak to zrobić i boisz się paść ofiarą oszusta? 

ZAUFAJ NAM  — powierz swoje problemy specjalistom, to nasza praca, zrobimy to dobrze.  

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie pośrednictwa:
• w zakupie/sprzedaży
• zamianie
• wynajmie mieszkań, lokali użytkowych

Dzięki wykwalifikowanej kadrze, doświadczeniu i kompleksowej obsłudze pomożemy Ci znaleźć 
lub zamieścić ofertę spełniającą wszystkie Twoje wymagania. Do przeglądania ofert zapraszamy 
na naszą stronę internetową www.smpiast.pl zakładka Pośrednictwo Mieszkaniowe

Lokale użytkowe (do wynajęcia) w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na małe sklepiki, punkty 
usługowe, biura, itp. przy ulicy:

•	Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o pow. użytk. 64,0 0m2;
•	Tysiąclecia 84A w Katowicach (Baza Spółdzielni) o pow. użytk. 82,20m2;
•	Tysiąclecia 84A (Baza Spółdzielni) o pow. użytk. 404,90 m2;
•	Tysiąclecia 21 w Katowicach, o pow. użytk. 29,00 m2;
•	Tysiąclecia 13 w Katowicach, o pow. użytk. 18,50 m2 do zasiedlenia od dnia 1 listopada 2014r.;
•	Zawiszy Czarnego 10 w Katowicach, o pow. użytk. 88,30 m2;
•	B. Chrobrego 2 w Katowicach, o pow. użytk. 37,30 m2 do zasiedlenia od dnia 1 listopada 2014r.;
•	B. Chrobrego 13 w Katowicach, o pow. użytk. 31,00 m2 do zasiedlenia od dnia 1 stycznia 2015r.;
•	B. Chrobrego 29 w Katowicach, o pow. użytk. 123,60 m2;
•	B. Chrobrego 31 w Katowicach, o pow. użytk. 36,60 m2;
•	B. Chrobrego 32 w Katowicach, o pow. użytk. 46,90 m2 do zasiedlenia od dnia 1 marca 2015r.;
•	Ułańska 7 w Katowicach, o pow. użytk. 38,90 m2;
•	Ułańska 16 w Katowicach, o pow. użytk. 39,00 m2 do zasiedlenia od dnia 1 stycznia 2015r.;
•	Piastów 6 w Katowicach, o pow. użytk. 34,00 m2 do zasiedlenia od dnia 1 marca 2015r.;
•	Piastów 24 w Katowicach, o pow. użytk. 26,40 m2;
•	Teatralna 4 w Katowicach, o pow. użytk. 1.607,00 m2.

Bliższych informacji udziela Zespół Członkowsko-Lokalowy i Pośrednictwa Mieszkaniowego  
pok. nr 14 przy ul. Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach  

tel. 32 2546 505 wew. 143-145, fax 2541 025

– czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 32 254-65-05, www.smpiast.pl.
Redaguje zespół pracowników i społeczników SM „Piast”, Redaktor naczelny: Sergiusz Flanczewski.
Materiały kierowane do Redakcji prosimy składać pod ww. adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów nie zamówionych, nie 

wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zamówienia reklamy lub ogłoszenia do następnego numeru przyjmowane są w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.  Nakład 10.000 egzemplarzy.  
Skład, typografia komputerowa, druk: Centrum Usług Drukarskich – Henryk Miler, www.cuddruk.pl
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OGŁOSZENIE
VECTRA S.A. TO OGÓLNOPOLSKA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA, KTÓRA SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE 

PONAD MILION GOSPODARSTW DOMOWYCH. MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE USŁUGI VECTRA S.A. 
SĄ JUŻ DOSTĘPNE DLA WIĘKSZOŚCI NASZYCH LOKATORÓW.
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UWAGA - SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SM PIAST 
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE 

ATRAKCYJNE RABATY.

POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta
Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 32/4459009 

biuro czynne pon.-pt. 9.00 – 17.00
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Ulbrich Adam 
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