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Intensywny czas 
remontów...

Nowy plac zabaw

Kończące  się  lato  było  czasem 
intensywnych  robót  na  całym  na-
szym Osiedlu, obejmujących zarów-
no remonty, jak i nowe inwestycje. 

  Całość na stronie 2

Jest  nam  niezmiernie  miło  po-
wiadomić wszystkich mieszkańców, 
a przede wszystkim dzieci, że zreali-
zowana jest... 

  Całość na stronie  9

Szanowni Państwo, w dniach 11-24 września 
2017r. odbędzie się głosowanie nad wnioskami do 
Budżetu Obywatelskiego 2018. Inicjatywa ta z ro-
ku na rok cieszy się coraz większą popularnością, 
ponieważ to sami mieszkańcy decydują, na co zo-
staną wydane środki pieniężne w ramach danego 
projektu. Jest to już czwarta edycja BO, oraz tak 
jak w minionym roku całkowicie zinformatyzo-
wana. Udział w głosowaniu daje Państwu gwaran-
cję, że zwycięski wniosek zostanie zrealizowany.  
Oprócz projektów lokalnych w głosowaniu uczest-
niczą projekty ogólnomiejskie, na które głosujący 
mają odrębną pulę 3 głosów.

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców naszego 
osiedla, popieramy wniosek i zapraszamy do udziału 
w głosowaniu na projekt LOKALNY o numerze ID: 

L/5/9/2017 
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. 

W jego zakresie zaplanowana jest budowa miejsca 
wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i do-
rosłych w rejonie budynku przy ul. Tysiąclecia 47, 
Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz z remontem i urządze-
niem parkingu samochodowego oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I. 

Miejscem realizacji zadania objęty jest duży obszar pomiędzy budynkami wspólnot miesz-
kaniowych, przedszkolem (obok też żłobek), szkołą oraz budynkiem spółdzielczym. Obecnie 
teren ten jest mocno zaniedbany, o bardzo złej nawierzchni i zwłaszcza zimą mają tutaj miej-
sce wypadki pieszych.

Projekt przewiduje za-
budowanie obiektów ma-
łej architektury w postaci 
wykonania kwietników, 
obsadzenie terenu piękną 
zielenią niską i wysoką, 
umieszczenie ławek i ko-
szy, wykonanie utwardze-
nia chodników z kostki 
betonowej na powierzch-
ni ok. 750 mkw, wykona-
nie ok. 60 miejsc posto-
jowych wraz z utwardze-
niem drogi dojazdowej, 
wybudowanie kanaliza-
cji deszczowej ze studnia-
mi i wpustami ulicznymi. 

Dodatkowym urozmaiceniem terenu będzie oświetlenie go latarniami parkowymi. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” mając na uwadze, jak ważna jest opinia mieszkańców, 

zachęca do zapoznania się ze wszystkimi zadaniami o charakterze lokalnym i ogólnomiejskim, 
tak aby Państwo mogli wybrać najlepszy projekt i oddać na niego swój głos. Warto skorzystać 
z szansy jaką daje Budżet Obywatelski, bowiem dzięki tym inwestycjom osiedle Tysiąclecia 
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Kończące się lato było czasem intensywnych robót na całym naszym 
Osiedlu, obejmujących zarówno remonty, jak i nowe inwestycje. Wie-
le prac trwa nadal i najbliższe miesiące jesienne nadal będą czasem 
intensywnej  pracy  naszych  inspektorów,  którzy  będą  wciąż  starannie 
nadzorować wykonawców, aby prace przebiegały zgodnie z przepisa-
mi, projektami oraz harmonogramem.

Obecnie do najważniejszych prac trwających na naszym osiedlu moż-
na zaliczyć:
• remonty w mieszkaniach polegające na naprawie tynków na ścia-
nach i sufitach, naprawie posadzek betonowych, remoncie wylewek 
balkonowych,
• roboty termomodernizacyjne ścian szczytowych na elewacji budynków 
przy ul. Piastów 18 i Tysiąclecia 88,
• remont elewacji wraz z remontem wylewek balkonowych, wymianą 
przegród balkonowych i wykonaniem zadaszenia balkonów ostatniej kon-
dygnacji w segmencie piwnicznym budynku Tysiąclecia 6 (od strony za-
chodniej już zakończony),
• przebudowę ścian głównego ciągu komunikacyjnego budynku przy ul. 
Piastów 3 oraz budynku przy ul. Chrobrego 13, gdzie wykonawca jest na 
etapie kompletowania materiałów i sprzętu i w najbliższym czasie przystą-
pi do zasadniczych prac na budynku,
• remont pokrycia dachu segmentu piwnicznego budynku Ułańska 16, seg-
mentu piwnicznego budynku Piastów 3 oraz segmentu garażowego budyn-
ku Chrobrego 9,
• remont pawilonu przy ul. Ułańskiej 12 (remont pokrycia dacho-
wego) oraz pawilonu przy ul. Chrobrego 29 (remont elewacji z wy-
mianą balustrad),
• remont ostatniego dźwigu w budynku Zawiszy Czarnego 4 (zakończenie 
planowane w połowie września),
• montaż szlabanów przed wjazdami na parkingi pozostałych budynków 
naszej Spółdzielni (przy ul. Ułańskiej 9, 11, 16, Tysiąclecia 6, 78, 92 i Za-
wiszy Czarnego 10).

Do najważniejszych, zakończonych w tym roku przez naszą Spół-
dzielnię prac, należą:
• budowa nowego placu zabaw przy ul. Tysiąclecia 19, o którym szerzej 
napisano w odrębnym artykule,
• remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 10,
• montaż zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji w budynku przy 
ul. Tysiąclecia 21, 
• roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne ścian i sufitów w cią-
gu komunikacyjnym budynku przy ul. Tysiąclecia 15,
• wymiana drzwi z korytarzy lokatorskich na klatkę awaryjną w budyn-
kach Ułańska 7 i Piastów 5,
• remont komory zsypowej w budynkach przy ul. Chrobrego 37 i Ułań-
skiej 5,
• remont dachu maszynowni na budynku przy ul. Chrobrego 2, 
• remont dźwigów w budynku Tysiąclecia 78,
• remont dwóch (z trzech zaplanowanych) dźwigów w budynku przy ul. 
Zawiszy Czarnego 4,
• remont rozdzielni głównych w budynku Chrobrego 31,
• wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Tysiąclecia 15, 
21, 90, Chrobrego 2 i Ułańskiej 16,
• wyburzenie budynku starej hydroforni w rejonie ulicy Ułańskiej 16,
• wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w rejonie budynków przy 
ul. Chrobrego 9, 31 i Zawiszy Czarnego 6a i 6b,
• montaż szlabanów przed wjazdami na parkingi budynków przy ul. Chro-
brego 2, 9, 13, Zawiszy Czarnego 4, 6, 9 oraz Tysiąclecia 47, 88, 90.

Ponadto niezmiernie cieszy fakt, że Urząd Miasta Katowice w miesiącu 
sierpniu przystąpił do realizacji prac związanych z budową skweru pomię-
dzy budynkami kukurydz przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 (za przychod-
nią Epione). Prace te są wynikiem starań naszej Spółdzielni oraz, przede 
wszystkim, zeszłorocznego aktywnego głosowania mieszkańców naszego 
osiedla na Budżet Obywatelski Miasta Katowice na rok 2017. Dzięki temu 
powstaje kolejne miejsce rekreacji i wypoczynku, gdzie nasi mieszkańcy, 
zarówno ci starsi, jak i młodsi, będą mogli odetchnąć i spędzić wolny czas 
w otoczeniu zieleni.

Kolejnym projektem tegorocznego Budżetu Obywatelskiego pozosta-
łym do realizacji jest budowa Skweru Oszka, w przypadku którego Urząd 
Miasta jest na etapie przeprowadzenia procedury przetargowej.

Intensywny czas realizacji remontów  
i inwestycji na naszym osiedlu
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wzbogaci się o kolejne atrakcyjne miejsca. Tym samym, gorąco za-
chęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu, aby to Państwo zdecydo-
wali, na co wydać część budżetu gminnego. 

Urząd Miasta pozytywnie zaopiniował 14 wniosków lokalnych do-
tyczących osiedla Tysiąclecia oraz 23 wniosków ogólnomiejskich 
i wszystkie one poddane będą pod głosowanie. W tym roku, podobnie 
jak to miało miejsce w roku ubiegłym, głosowanie odbywać się będzie 
droga elektroniczną, za pomocą internetowego formularza dostępnego 
z pomocą sieci Internet. System głosowania opracował Urząd Miasta.

Swój głos będzie można oddać na stronie www.BO.Katowice.eu. 
Uprawnione do głosowania są tylko osoby zameldowane w Katowi-
cach (na stałe lub czasowo) w dniu 31 sierpnia 2017 r., które naj-
później 24 września ukończą 16 lat!

Żeby zalogować się do systemu należy podać swój numer PESEL 
oraz nazwisko panieńskie matki. Po wprowadzeniu prawidłowych 
danych pojawi się lista projektów lokalnych i ogólnomiejskich, na 
które można zagłosować. Głosujący w każdej z powyższych kategorii 
ma możliwość dokonania wyboru, ile punktów przyzna danemu pro-
jektowi, maksymalna liczba punktów dla projektów lokalnych wyno-
si 3. Podobnie jak w roku ubiegłym, na projekty lokalne głosować 
mogą tylko osoby zameldowane w jednostce, której zadania dotyczą. 
Po rozdysponowaniu punktów przez głosującego, pojawi się prośba 
o podanie numeru telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany 
4 cyfrowy kod autoryzacyjny. Na jeden numer telefonu przesłanych 
może być maksymalnie 5 kodów, co oznacza, że maksymalnie 5 osób 
będzie mogło zagłosować podając ten sam numer. Po wpisaniu pra-
widłowego kodu, głos zostanie oddany i przesłany do systemu. 

Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu swój głos mogą 
oddać w dowolnym stacjonarnym punkcie na terenie miasta, samo-
dzielnie już od pierwszego dnia głosowania. Jeżeli natomiast oba-
wiacie się Państwo samodzielnego wypełnienia formularza – może-
cie skorzystać z pomocy urzędników w wyznaczonych stacjonarnych 
punktach, ale jedynie w ostatnich trzech dniach głosowania, tj. od 
piątku 22 września do niedzieli 24 września br.

Każdy uprawniony mieszkaniec może głosować tylko i wyłącznie 
jeden raz. Punkty do głosowania nie są przypisane do konkretnych 
dzielnic. Swój głos można oddać w każdym wybranym przez siebie 
punkcie, znajdującym się na terenie miasta.

System elektroniczny działa 24 godziny na dobę, natomiast punk-
ty biblioteczne (na terenie osiedla w dwóch bibliotekach miejskich):

przy ul. Piastów 20, przy ul. B. Chrobrego 2, czynne są:
od poniedziałku do piątku w godz. 10:00- 18:00,
w sobotę i niedzielę od godz.10:00 – 16:00.
Przez pryzmat tego, jak z dnia na dzień pięknieje nasze osiedle i ja-

kie kolejne szanse w tym zakresie stwarza przed nami obecna edy-
cja Budżetu Obywatelskiego, serdecznie Państwa prosimy o czynny 
udział w wyborze najciekawszych projektów.

Zarząd i pracownicy SM „PIAST”
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Ktoś powie: to tylko definicja, z której tak naprawdę nic nie wy-
nika. Owszem – jeśli będziemy do tego tak podchodzić i z góry za-
kładać, że to tylko tak pięknie brzmi i nic więcej – to z pewnością 
ani sobie ani tym bardziej naszemu Osiedlu – w niczym nie pomoże-
my i nie polepszymy sobie jakości życia w naszej osiedlowej społecz-
ności. Chcąc osiągnąć jakiekolwiek wymierne wyniki trzeba przede 
wszystkim działać i w tym działaniu wykorzystywać wszystkie na-
rzędzia jakie daje nam do ręki demokracja. Partycypacja to kluczo-
we słowo w tym działaniu wszystkich Mieszkańców na rzecz Osiedla 
– partycypacja czyli współudział.

Jeśli zastanowimy się przez chwilę nad tym jak wygląda czasami 
działanie naszej społeczności to zauważymy zapewne, że odsetek tych 
zdeterminowanych na działanie i współtworzenie rzeczywistości jest 
dużo mniejszy niż tych, którzy – owszem – cały czas narzekają, że jest 
źle i że można to wszystko zrobić inaczej, ale nigdy nie podejmują 
żadnych działań w tym kierunku żeby to zmienić. Teraz właśnie – po 
raz kolejny – Budżet Obywatelski stawia przed nami szanse na pod-
jęcie działań i dokonanie zmian na Tysiącleciu, wprowadzenie zmian 
i rozwiązań które przyczynią się do tego, że wzrośnie komfort życia 
naszych Mieszkańców.

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 9 Osiedla Tysiąclecie miała oka-
zję spotkać się z Mieszkańcami Tysiąclecia i porozmawiać o planowa-
nych przez niektórych z nich projektach. Byliśmy też obecni na spo-
tkaniu prezentującym Budżet Obywatelski 2018, które zostało zorga-
nizowane przez Miasto Katowice. Po tych spotkaniach zastanawiali-
śmy się dlaczego tak niewielu Mieszkańców Tysiąclecia interesuje się 
BO? A to przecież właśnie w partycypacji jest szansa na to żeby mieć 
wpływ na wygląd naszego Osiedla, na jakość życia jego Mieszkań-
ców (nas samych) i na to czy nasze dzieci będą mogły właśnie tutaj 
– na Tysiącleciu – bawić się i korzystać z wszystkich tych możliwo-
ści jakie może dać im dobrze zagospodarowana przestrzeń na osiedlu.

Dlatego właśnie tak ważne jest to żeby wszyscy uprawnieni do gło-
sowania na Tysiącleciu wzięli w nim udział, bo to nasze głosy spo-
wodują że wybrane zostaną te projekty, które pozwolą na upiększe-
nie osiedla, na zwiększenie bezpieczeństwa Mieszkańców i na popra-
wę infrastruktury.

Na stronie Rady Jednostki Pomocniczej już kilka razy zwracaliśmy 
Waszą uwagę na to, że gremialny udział w tegorocznym głosowaniu 
na projekty zgłoszone przez Mieszkańców do Budżetu Obywatelskie-
go ma szczególne znaczenie. Dlaczego? Bo ta jednostka (czyli Osie-
dle), która w tym roku będzie mogła się pochwalić najwyższą fre-
kwencją w trakcie głosowania zdobędzie specjalną premię do wyko-
rzystania w przyszłorocznej edycji BO – czyli dodatkowe środki pie-
niężne w przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Warto po-
walczyć i namawiać członków rodziny czy sąsiadów do głosowania. 
Ważnym jest żeby zadeklarować swoją pomoc osobom, które nie wie-
dzą jak głosować albo nie mogą zagłosować bo nie mają komputera 
i dostępu do sieci, a nie mogą wyjść z domu. Jest też wielu Mieszkań-
ców, którzy w ogóle nie wiedzą co to jest BO i co może dać naszemu 
Osiedlu wybranie dobrych i funkcjonalnych projektów. To oczywiście 
wybór każdego indywidualnie i nie możemy nikomu narzucać tego na 
który projekt głosować.

Dla każdego coś innego jest ważne i każdy coś innego uzna za przy-
datne spośród zgłoszonych do tegorocznej edycji projektów. Jednym 
z ważniejszych kryteriów pozwalających na pozytywną weryfikację 
merytoryczną projektu był to, żeby zrealizowany projekt był ogólno-
dostępny, dla Wszystkich Mieszkańców Osiedla. Przez brak takiej do-
stępności kilka projektów zgłoszonych w tegorocznej edycji nie prze-
szło pozytywnie tej właśnie weryfikacji.

Jak wszyscy wiemy na naszym Osiedlu bardzo wiele terenów to 
miejsca bardzo zadbane, ze świetnie zaprojektowaną infrastruktu-
rą, z miejscami w których Mieszkańcy bardzo chętnie się spotykają, 
gdzie mogą się bawić ich dzieci. Przykładem zapotrzebowania na ta-
kie miejsca są dwa zeszłoroczne projekty, które przeszły w głosowa-
niu i za chwilę będą realizowane – mamy na myśli: zagospodarowanie 

Skweru Oszka przy ul. Tysiąclecia oraz terenu zielonego pomiędzy 
NZOZ „Epione” a budynkiem mieszkalnym przy ul. Zawiszy Czarne-
go 9. Na tym drugim już niebawem rozpoczną się prace zgodnie z pro-
jektem zgłoszonym do BO w zeszłym roku. Przewidywany termin za-
kończenia tych prac to listopad tego roku. Czekamy niecierpliwie. 

Wróćmy jednak do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i pro-
jektów zgłoszonych przez naszych Mieszkańców – tych które pozytywnie 
przeszły weryfikację i zostały zakwalifikowane do głosowania. Pokrótce 
zaprezentujemy każdy z tych projektów.

1) Remont drogi dojazdowej (i pieszej) do przychodni „Epione” – to 
odzew na długoletni i wciąż pogarszający się stan nawierzchni drogi, jak 
i chodnika prowadzących do największej przychodni na naszym Osiedlu.

2) Bezpieczna szkolna cyberprzestrzeń – to kolejny projekt zgłoszo-
ny do BO i dotyczący Szkoły Podstawowej Nr 66. Bezpieczny dostęp do 
Internetu dla dzieci, młodzieży i wszystkich dorosłych Mieszkańców Ty-
siąclecia.

3) Zakup nowości wydawniczych książkowych oraz audiobooków 
do zbiorów Filii nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach-
-Osiedle Tysiąclecia. Zakup sprzętu komputerowego do biblioteki. 
Zakup radiomagnetofonu przenośnego CD. Doposażenie czytelni 
– tego projektu nie trzeba specjalnie rekomendować, wiadomo że książki 
i dostęp do literatury to bardzo ważna sprawa.

4) Widoczny pieszy – Lampy doświetlające przejścia. Katowice 
Osiedle Tysiąclecia. Bezpieczne przejście dla pieszych to Twój spo-
kojny powrót do domu – to projekt mający na celu zwiększenie bez-
pieczeństwa na Osiedlu. Bardzo ważna sprawa, oświetlenie na Tysiącle-
ciu pozostawia bardzo dużo do życzenia. Rada Jednostki Pomocniczej nr 
9 wielokrotnie była informowana o niedziałających lub zdewastowanych 
latarniach na osiedlu, a przejścia dla pieszych rzeczywiście nie są odpo-
wiednio doświetlone.

5) Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i do-
rosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz 
z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem 
drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I – trzeba podkreślić, że pro-
jekt dotyczy terenów miejskich, a Mieszkańcy wymienionych budynków 
przy Mieszka I bezskutecznie walczą od lat od remont i zagospodarowanie 
tego terenu. Dlatego tegoroczny projekt może stanowić rozwiązanie proble-
mu. Korzyści z realizacji tej inwestycji byłyby oczywiste. Po pierwsze: po-
prawienie komfortu życia Mieszkańców zaniedbanych terenów miejskich. 
Po drugie: poprawa wizerunku Osiedla w tej części, w której SM „Piast” nie 
ma na co dzień wpływu na jej wygląd i stan. Pozwolimy sobie troszkę sze-
rzej odnieść się do tego projektu, bo dotyczy on terenów które znajdują się 
w kręgu zainteresowania RJP nr 9 od samego początku jej istnienia na Osie-
dlu. W zeszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego pojawiły się też dwa 
projekty (złożone przez Radnych RJP) dotyczące poprawy infrastruktury 
na terenach zarządzanych przez Miasto Katowice. Jeden z nich dotyczył 
m.in. wspomnianego wyżej terenu, a drugi terenu – parkingu – w okolicy 
budynków Tysiąclecia 33, 35 i 37. Niestety projekty te nie przeszły. Dlatego 
RJP Nr 9 – niezależnie od Budżetu Obywatelskiego – wystąpiło dwukrot-
nie o zabezpieczenie w budżecie miasta odpowiednich środków na remont 
i urządzenie tych terenów (ostatnio podjęta została uchwała o ich zabezpie-
czenie i wykonanie remontów na rok 2018). Zdajemy sobie sprawę z te-
go, że pozyskanie pieniędzy na remonty miejskiej infrastruktury na naszym 
Osiedlu tylko z Urzędu Miasta, nie będzie proste. Dlatego tak ważnym jest 
działanie dwutorowe: poprzez Budżet Obywatelski i poprzez np. właśnie 
działania Rady Jednostki Pomocniczej. Oczywiście to Mieszkańcy zdecy-
dują co jest dla nich najważniejsze do zrobienia w tym roku na naszym 
Osiedlu – naszym, bo wszyscy...niezależnie od tego czy mieszkamy w za-
sobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” czy w np. komunalnych...jeste-
śmy z Tysiąclecia, którego nie możemy dzielić, bo stanowi ono całość. I tak 
jak infrastruktura na terenach zarządzanych przez SM „Piast” służy wszyst-
kim Mieszkańcom naszego osiedla, tak też wyremontowane i funkcjonal-
nie urządzone tereny miejskie będą służyć całej społeczności Tysiąclecia.

6) Remont nawierzchni przy budynku nr 11 ul. Piastów w celu utwo-
rzenia drogi pożarowej z dojazdem do garaży w budynku oraz budo-

Jednostka Pomocnicza Nr 9 – Osiedle 
Tysiąclecie a Budżet Obywatelski 2018 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują 
o wydatkach publicznych w mieście, w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
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 Zanim przejdę do sedna muszę coś zauważyć. W zasadzie myślałam, 
że nikt moich wypocin nie czyta, a tu niespodzianka. I owszem, a nawet 
ktoś poczuł się urażony.  Można stwierdzić, uderz w stół a nożyce się ode-
zwą. Ależ proszę się nie przejmować, to nie jest historia o was, to ma być 
traktowane z przymrużeniem oka, błagam trochę poczucia humoru. Ja ni-
kogo nie piętnuje personalnie, wspominam ludzkie ułomności od których 
nikt z nas nie jest wolny. Ja także. Przejdźmy do tematu. Kierowcy to ko-
lejny temat rzeka i w zasadzie nie ma co o nich pisać, bo wszystko już zo-
stało powiedziane. Ja raczej mam kilka spostrzeżeń o ruchu na osiedlu. 
I chociaż osiedle to w mniemaniu wielu osób, coś wyjątkowego, to tu też 
obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego zawarte w kodeksie. I tak 
jak sama nazwa wskazuje jezdnia służy do jeżdżenia, a chodnik do cho-
dzenia. Tymczasem jadąc, szczególnie węższymi uliczkami osiedla spo-
tykam matki z wózkami, starsze osoby z torbami na kółkach, raźnie kro-
czące po drogach przeznaczonych dla pojazdów. To, że wasze pojazdy 
mają kółka nie znaczy, że powinny poruszać się po jezdni. Chodnik jest 
obok, ale wyraźnie nie jest dostatecznie dobry, równy czy co tam jesz-
cze. Kochani to funkcjonuje tylko tak długo jak długo nic się nie sta-
nie. A niestety mieliśmy już na osiedlu wypadki ze śmiertelnymi włącz-
nie.Kierowcy też nie są lepsi parkują gdzie popadnie, blokują przejazdy 
i chodniki.Zdaje się, że zasada jest taka: jak siedzę za kierownicą, to nie-
nawidzę pieszych, ale jak idę pieszo to nienawidzę kierowców. Osob-
ną kastą i to są tak zwane święte krowy, są rowerzyści. Zdaje się, że te-
raz się narażę. Panuję bowiem moda na rowery i bardzo dobrze, szcze-
gólnie dla zdrowia, ale nie może oznaczać to że rowerzystom wszyst-
ko wolno. Przejeżdżanie po pasach w pełnym pędzie, to kryminał. Poja-
wia się taki rowerzysta nagle, nie wiadomo skąd i nieszczęście gotowe. 
Dla niego i kierowcy. Pojawiło się dużo dróg rowerowych, i też dobrze. 
Trochę mnie śmieszą mini zebry na tych ścieżkach, konia z rzędem pie-
szemu, który z nich korzysta . Jeszcze większą nagrodę dostałby rowe-
rzysta, który przed taką mini zebrą zatrzymałby się i przepuścił przecho-

dzącego po niej pieszego. Piesi i rowerzyści  toczą swoje walki. Niech 
tylko pieszy postawi stopę na nowej ścieżce rowerowej, a już lecą krzy-
ki i wyzwiska. Za to rowerzysta „grzeje” sobie chodnikiem, slalomem 
miedzy pieszymi i wszystko OK. Tu włączę ton moralizatorski. Bądź-
my dla siebie milsi i bardziej wyrozumiali. Postępujmy z innymi tak, 
jak byśmy chcieli żeby z nami postępowano. Do kierowców apeluję, 
skręcasz bądź będziesz się zatrzymywał, pamiętaj: najpierw kierunkow-
skaz, a dopiero potem hamulec. Ten za tobą nie jest jasnowidzem, a ta-
kie postępowanie ułatwi życie jemu i tobie też. Jak się dwa samochody 
z przeciwnych kierunków, spotkają w wąskiej uliczce, to niestety powi-
nien wycofać się ten mniejszy. Wiem, to niesprawiedliwe, ale w teorii 
mniejszemu łatwiej manewrować w wąskim miejscu, a w praktyce to 
zależy kto siedzi za kierownicą. Moim skromnym zdaniem, ktoś za 
to odpowiedzialny powinien przemyśleć zasady poruszania się w ru-
chu po naszym reprezentacyjnym rondzie, które w zasadzie nie jest 
rondem, ponieważ pierwszeństwo na nim mają włączający się do ru-
chu okrężnego, a nie ci którzy w nim się znajdują. To może prowa-
dzić do nieporozumień, bo na wszystkich rondach świata jest do-
kładnie odwrotnie. No i należy dodać, że nie wszyscy kierowcy po-
trafią, poruszać się w ruchu okrężnym.

Na koniec jeszcze raz o ludziach z psami na długiej smyczy. Czasa-
mi myślę, to czworonogi, a właściciele prowadzą je na zasadzie puszcza-
my latawca i który wyżej, znaczy się dalej poleci. I tak widziałam sytu-
ację, to nie żart, gdzie co prawda na pasach, ale właściciel czworonoga 
był po jednej stronie ulicy, jego pies już po drugiej, a łączyła ich rzeczona 
smycz. W ostatniej chwili, tuż przed nadjeżdżającym samochodem wła-
ściciel ocknął się i rzucił smycz, w ten sposób unikając być może tragedii. 
Pamiętajmy, pomimo że osiedle rządzi się, w mniemaniu wielu uczestni-
ków ruchu, swoimi prawami, to licho nie śpi. Ogólnie więcej pogody du-
cha i życzliwości, czego Państwu i sobie życzę. 

IW.

Pół żartem pół serio o kierowcach i nie tylko

► wa i wyznaczenie ok. 40 miejsc postojowych przed budynkiem – wia-
domo nie od dzisiaj, że brak miejsc postojowych na naszym osiedlu to je-
den z większych problemów Mieszkańców Tysiąclecia i niestety zawsze 
na czasie.

7) Zagospodarowanie niewykorzystanej przestrzeni poprzez stwo-
rzenie kreatywnej strefy gier i zabaw przy boisku szkolnym Szkoły 
Podstawowej nr 59 – to zawsze świetny pomysł i bardzo potrzebna inicja-
tywa – każda szkoła i przedszkole potrzebuje dobrze zaprojektowanej i za-
gospodarowanej przestrzeni.

8) Modernizacja sceny i aranżacja okien w sali koncertowej w filii nr 
14 w Katowicach – to projekt, który poprawi komfort uczestniczenia przez 
lokalną społeczność w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych na na-
szym osiedlu.

9) Zakup nowości wydawniczych dla filii nr 14 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach tego projektu oczywiście nie trzeba zachwalać, 
nowości wydawnicze to podstawa działania każdej biblioteki.

10) Remont nawierzchni chodnika w granicy działek Chrobrego nr 
26 i Chrobrego nr 38 wraz ze schodami – to kolejny projekt mający na ce-
lu remont istniejącej już infrastruktury osiedlowej i jednocześnie do popra-
wy bezpieczeństwa osób, które korzystają z tego chodnika i wiedzą jak jest 
zniszczone i jakie stwarza dla nich zagrożenia.

11) „Wieczory muzyczne na Tysiącleciu” – koncerty dla dzieci, 
młodzieży oraz wszystkich mieszkańców Osiedla Tysiąclecia – kul-
tury w naszym życiu nigdy nie za mało, dlatego tego rodzaju projekt za-
sługuje jak najbardziej na głosy każdego komu brakuje tego typu wyda-
rzeń na Osiedlu Tysiąclecia.

12) Remont i modernizacja drogi dojazdowej umożliwiającej bez-
pieczny przejazd do przedszkola nr 25 oraz mieszkańców Wspólnoty 
Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Mieszka I 15 w Katowicach 
– to kolejny przykład inicjatywy Mieszkańców zmierzającej do naprawie-
nia infrastruktury drogowej i pieszej na terenach miejskich. Mieszkańcy 
tego budynku, pomimo tego że droga dojazdowa do ich bloku to również 
droga dojazdowa do przedszkola miejskiego mieszczącego się tuż obok 
Mieszka I 15, nie doczekali się (od wielu już lat) remontu tej drogi. 

13) Rozbudowa miejsc parkingowych na osiedlu Tysiąclecia w Kato-
wicach – kolejny odzew Mieszkańców na ciągły brak miejsc parkingowych 
na osiedlu, a także na konieczność poprawy bezpieczeństwa na osiedlu.

14) Spotkajmy się! Warsztaty kreatywno-plastyczne z elemen-
tami ekologii dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Tysiąclecie – każ-
da inicjatywa i projekt, który ma na celu zaangażowanie dzieci i mło-
dzieży z naszego osiedla w tego typu zajęcia na pewno znajdzie wśród 
Mieszkańców swoich zwolenników. Na każdym dużym osiedlu bra-
kuje tego typu zajęć, a nie każdy może uczestniczyć w takich warszta-
tach gdzieś poza swoim osiedlem.

Oczywiście tak ogromne Osiedle jak Tysiąclecie ma też ogromne po-
trzeby. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pieniądze przeznaczone na realiza-
cję projektów przegłosowanych w ramach kolejnych edycji Budżetu Oby-
watelskiego to tylko kropla w morzu potrzeb, ale jednocześnie są to jedyne 
pieniądze, na wydatkowanie których my jako Mieszkańcy możemy mieć 
wpływ. Dlatego tak często podkreślamy, że udział Mieszkańców w głoso-
waniu nad zgłoszonymi projektami jest niezwykle ważny. Bo tylko Miesz-
kańcy wiedzą czego tak naprawdę potrzeba naszemu osiedlu bo żyją tutaj 
na co dzień i to oni zmagają z problemami wynikającymi z użytkowania 
zniszczonej i nie remontowanej przez lata infrastruktury w niektórych miej-
scach na osiedlu. Te problemy to nie tylko dziurawe drogi, zdegradowane 
chodniki na których ludzie – szczególnie Ci starsi i niepełnosprawni – ma-
ją problemy z poruszaniem się, a czasami nawet z tego powodu ulegają róż-
nym urazom. To również brak przestrzeni do wspólnego spędzania czasu 
z sąsiadami i brak miejsc dla dzieci, które też potrzebują przestrzeni do bez-
troskiej, a przede wszystkim bezpiecznej zabawy.

Pamiętajmy, że każdy z projektów zgłoszonych do realizacji w ramach 
Budżetu Obywatelskiego zasługuje na uwagę, bo odzwierciedla rzeczywi-
ste potrzeby Mieszkańców. Wszyscy też zdajemy sobie sprawę z tego, że 
niestety nie każdy przejdzie w głosowaniu do ostatecznej realizacji. Jed-
nak musimy zdecydować które z tych potrzeb wymagają natychmiastowej 
realizacji ze względu na zły stan zdegradowanej infrastruktury. Jeśli w ra-
mach środków przeznaczonych na BO uda się wyremontować choćby frag-
ment naszego osiedla, to pozwoli to nam jako przedstawicielom wszystkich 
Mieszkańców skupić swoje działania na tym, żeby doprowadzić do remon-
tu pozostałych miejsc na Tysiącleciu, które również tego wymagają.

Dlatego właśnie Rada Jednostki Pomocniczej Nr 9 serdecznie zachęca 
do głosowania i popiera każdy z prezentowanych wyżej projektów, bo na-
sze Osiedle Tysiąclecia zasługuje na realizację każdego z nich, ale wybór 
należy do Mieszkańców.  AD
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W dniach 8 do 11 września 2017 r.,  Katowice będą hucznie świę-
tować swoje urodziny - będzie to 152. rocznica nadania praw miej-
skich. W programie m.in. plenerowy koncert tria KTU, koncert z 
okazji 40-lecia twórczości Jacka Cygana z udziałem m.in. Edyty 
Geppert, Daniela Olbrychskiego, Stanisława Sojki oraz elektro-
niczne interpretacje muzyki Wojciecha Kilara. Wiele z koncertów 
zaplanowano jako bezpłatne, ale też biletowane. Najważniejszym 
wydarzeniem muzycznym będą targi i festiwal muzyki świata WO-

MEX. Wyjątkowo zapowiada się  również koncert  w dniu 11 wrze-
śnia z okazji 85 rocznicy urodzin Wojciecha Kilara w sali Miasta 
Ogrodów  (bilety po 20 złotych). 9 września swoje 40 lecie twór-
czości świętować będzie Jacek Cygan.  W programie obchodów 
urodzin Katowic przewidziano jazzowe wersje przebojów The Po-
lice na koncercie w dniu 10 września w sali koncertowej na placu 
Semu Śląskiego oraz recital Józefa Skrzeka w kościele w Boguci-
cach.  MTL

152. urodziny Katowic

Segregacja odpadów  
– wybór czy konieczność?

Każde gospodarstwo domowe produkuje coraz więcej odpa-
dów. Statystyczny Polak w roku 2015, generował około 283 kg 
odpadów rocznie.

Śmieci stanowią więc istotny i kosztowny problem gospodarczy.
W Polsce począwszy od połowy roku 2013, odpowiedzialność za go-

spodarkę odpadami komunalnymi przejęły gminy, organizując ich se-
lektywną zbiórkę oraz wywóz. Gmina Katowice ustaliła stawki mie-
sięczne za osobę zamieszkującą na terenie miasta, w kwocie 14 zł za 
odpady segregowane oraz 20 zł za niesegregowane. W przypadku bu-
dynków wielorodzinnych, by możliwe było stosowane stawki obniżo-
nej, konieczne jest zadeklarowanie przez wszystkich mieszkańców da-
nej nieruchomości selektywnej zbiórki śmieci. W ślad za deklaracją 
muszą pójść czyny, jako iż Urząd Miasta informowany jest przez fir-
mę MPGK, która na terenie Katowic zajmuje się wywozem odpadów, 
o stwierdzonych nieprawidłowościach przy segregacji śmieci na danej 
nieruchomości. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” otrzymała już z Urzędu Miasta 
informacje i ostrzeżenia o stwierdzonej nieprawidłowej segregacji od-
padów, co skutkować może obligatoryjnym zwiększeniem stawki dla 
wszystkich mieszkańców.

W trosce więc o własne portfele a także o stan środowiska który ma 
bezpośredni wpływ na zdrowie, zachowujmy się pro-ekologicznie, ja-
ko iż segregowanie śmieci jest ważne, celowe i jest w naszym wspól-
nym interesie. 

Odpady mogą być cennymi surowcami, które winny być odzyskiwa-
ne i poddawane recyklingowi, nie zaś trafiać na wysypiska.

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

W myśl tego rozporządzenia, od 1 lipca 2017r. na terenie całego kra-
ju, obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów. Główna zasada 
Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów jest jedna – należy oddzielać 
surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 

Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, pa-
pier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne wg nastę-
pującej zasady:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (pojemnik żółty)
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobro-
czynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), ko-
smetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie

• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

PAPIER (pojemnik niebieski)
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

SZKŁO (pojemnik zielony)
•  butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach al-

koholowych i olejach roślinnych)
•  szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwa-

le połączonych kilku surowców)

ODPADY BIODEGRADOWALNE (pojemnik brązowy)
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, 

czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpa-
dów niebezpiecznych.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczają się zużyte baterie i akumu-
latory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrą-
cych chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt 
RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać 
do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych 
punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych.

Z satysfakcją należy odnotować, iż coraz więcej osób docenia wagę 
problemu śmieci w naszym życiu. Powstają ruchy typu „no waste”, dą-
żące do takiego stylu życia, by produkować minimalną ilość odpadów. 

Zdając sobie sprawę iż stan środowiska zależy również od nas, za-
cznijmy od małych rzeczy – prawidłowej segregacji odpadów.

KK/AM 

– 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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NOWELIZACJA USTAWY  
O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

PODZIĘKOWANIE

Głównymi powodami nowelizacji ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) pozosta-
wały potrzeba zmiany przepisów, by w przyszłości móc umożli-
wić spółdzielcom uczestnictwo w programie „Mieszkanie plus”, 
a w szczególności konieczność znowelizowania przepisów usta-
wy w celu wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, któ-
ry w ciągu ostatnich kilku lat orzekał w przedmiocie niezgodno-
ści przepisów ustawy z Konstytucją. 

Zmiana dotycząca możliwości uczestnictwa spółdzielni w progra-
mie „Mieszkanie plus” jest stricte techniczna i nie powinna wpły-
nąć na prawa ogółu spółdzielców. Przy podejmowaniu nowych in-
westycji, spółdzielnie będą mogły określić termin, po upływie któ-
rego możliwe będzie przeniesienie własności lokalu. Dzięki temu 
możliwe stanie się uczestnictwo w rządowym programie. W zakre-
sie zmian wynikających z natury konstytucyjnej resort wziął pod 
uwagę wyroki Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 
roku (sygn. akt P 17/10), z dnia 27 czerwca 2013 roku (sygn. akt K 
36/12) oraz z dnia 05 lutego 2015 roku (sygn. akt K 60/13). 

Uzasadnienia wszystkich wyroków koncentrowały się, by więk-
szy nacisk położyć na realizację praw przysługujących członkom 
spółdzielni mieszkaniowych. TK w wyroku z dnia 05 lutego 2015 
roku uznał, że niezgodne z Konstytucją są m.in. art. 3 ust. 1 i 3 usta-
wy o spółdzielniach, które stanowią, że członkiem spółdzielni mo-
że być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, 

a także osoba prawna. Trybunał Konstytucyjny zwracał wtedy uwa-
gę na dość dużą swobodę i zbyt duży wpływ spółdzielni na kształt 
osobowy jej członków, dlatego też nowelizacja ustawy zmierza do 
realizacji celu głównego, dla którego powstają spółdzielnie miesz-
kaniowe, a zatem zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. Noweli-
zacja zmierza zatem do utożsamienia członkostwa z posiadaniem 
tytułu prawnego do lokalu, czy posiadaniem ekspektatywy takiego 
prawa, kładąc akcent na członkostwo w spółdzielni osób, które ze 
spółdzielnią związane są wskazanym powyżej węzłem prawnym. 

Nowelizacja wprowadza także zasady wykupu dawnych miesz-
kań zakładowych przejętych przed laty nieodpłatnie przez spół-
dzielnie mieszkaniowe od przedsiębiorstw państwowych. Najem-
ca będzie mógł wykupić lokal na własność, jeśli nie będzie miał 
długów czynszowych i spłaci spółdzielni nakłady konieczne po-
niesione na budynek w wysokości proporcjonalnej do powierzch-
ni użytkowej lokalu. Należy nadmienić jednak, iż Spółdzielnia 
Mieszkaniowa PIAST nie posiada tego typy lokali, zatem w tym-
że zakresie nowelizacja nie będzie jej dotyczyć. 

Dodać należy, iż nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłosze-
nia, co miało miejsce dnia 25 sierpnia 2017 roku, zaś statuty spół-
dzielni mają zostać dostosowane do treści noweli i zmiany mają 
zostać wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie 12 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

J.P.

Spółdzielnia SM PIAST, mocno angażuje się w akcje oraz różnego rodzaju imprezy, dotyczące życia na Osiedlu Tysiąclecia. Jest nam nie-
zmiernie miło, że wysiłek nasz (nie tylko finansowy) jest dostrzegany przez społeczność Osiedla. 
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Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, gdy zastaniemy zalane miesz-
kanie -oczywiście poza naprawieniem szkód, jest ustalenie winnego. 
Nie zawsze sprawa jest oczywista. Za zalanie mieszkania może bo-
wiem odpowiadać zarówno sąsiad, który nie zakręcił kranu, jak i np. 
awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej. Gdy mieszkania są ubezpie-
czone, sprawą odszkodowania zajmują się ubezpieczyciele. Jeśli nie są, 
to pozostaje samodzielne dochodzenie roszczeń od sprawcy. 

W tym celu powinniśmy ustalić zakres uszkodzeń. Warto zro-
bić zdjęcia obrazujące powstałe straty oraz źródło wycieku. Moż-
na też zlecić rzeczoznawcy wykonanie stosownej ekspertyzy. Po-
nadto w określeniu rozmiaru szkody będą pomocne wszelkie ra-
chunki za zniszczone przedmioty oraz kosztorys remontu. Może-
my również przygotować protokół zniszczeń, w którym zostaną 
opisane wszelkie szkody.

Najlepiej, aby przy jego sporządzeniu obecny był sąsiad, a 
także przedstawiciel  spółdzielni mieszkaniowej lub wspólno-
ty, ewentualnie zarządca nieruchomości. Na dochodzenie rosz-
czeń od sprawcy zalania mamy trzy lata od dnia, w którym do-
wiedzieliśmy się o szkodzie. Decyzja o sposobie naprawienia 

szkody należy do poszkodowanego. Możemy więc  albo zażądać 
przywrócenia stanu poprzedniego - wówczas remontem lokalu 
zajmie się sąsiad lub zatrudniona przez niego ekipa, albo samo-
dzielnie dokonać remontu, którego koszty pokryje sąsiad. Jeśli 
sprawca nie zechce dobrowolnie naprawić wyrządzonej szkody, 
możemy skierować sprawę do właściwego dla miejsca zamiesz-
kania sądu rejonowego. 

Wcześniej jednak trzeba wysłać sąsiadowi przedsądowe we-
zwanie do dobrowolnej zapłaty - listem poleconym za potwier-
dzeniem odbioru. Powinno zawierać żądanie naprawienia szko-
dy w określonym terminie  z zastrzeżeniem, że po jego upły-
wie wystąpimy na drogę sądową. Jeśli przedsądowe wezwa-
nie nie przyniesie spodziewanego skutku, należy sporządzić po-
zew. Opisujemy w nim zdarzenie, żądamy odszkodowania - trze-
ba podać kwotę, na jaką wyceniamy straty i załączamy wszel-
kie dowody w sprawie. Za pozew trzeba uiścić opłatę sądową. 
Za szkody powstałe przez zalanie mieszkania sąsiada odpowiada 
ten, kto ponosi winę za ich powstanie.

W.M.

 Kto ponosi koszty za zalanie mieszkania.

Załóż profil zaufany

Czym jest profil zaufany
Profil zaufany to zbiór informacji o użytkowniku. Wprowa-

dzone dane są weryfikowane. Dzięki temu każda osoba, która 
ma profil zaufany, jest wiarygodna – nikt nie może się pod nią 
podszyć. Dane na profilu zaufanym są odpowiednio zabezpie-
czone, aby nikt – poza właścicielem – nie miał do nich dostępu i 
nie mógł ich wykorzystywać.

Za pomocą profilu zaufanego potwierdzisz swoją tożsamość w 
internecie i podpiszesz elektroniczne dokumenty – na przykład 
gdy składasz wniosek przez internet, nie musisz go drukować, 
podpisywać i skanować albo dosyłać go pocztą do urzędu. Wy-
starczy, że podpiszesz go profilem zaufanym.

Co zyskasz
Dzięki profilowi zaufanemu możesz korzystać z setek usług 

online na wielu portalach urzędowych. Takimi portalami są mię-
dzy innymi:
• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 
(ePUAP) – na przykład złożysz tu wniosek o dowód osobisty, uzy-
skasz odpisy aktów, zgłosisz urodzenie dziecka, rozliczysz podat-
ki, pobierzesz zaświadczenie o niekaralności, złożysz wniosek  
o kartę EKUZ,

• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych (PUE ZUS) – na przykład możesz tu umówić się na 
wizytę w placówce ZUS, wysłać wnioski, sprawdzać wysokość 
składek i swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzić, czy pracodawca 
zgłosił cię do ubezpieczeń, prognoza wysokości emerytury,
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) – 
na przykład możesz tu założyć firmę, wznowić lub zawiesić dzia-
łalność gospodarczą, uzyskać dane osób, które prowadzą firmy w 
Polsce.

W serwisie OBYWATEL.GOV.PL również korzystamy z profi-
lu zaufanego. Dzięki temu potwierdzamy, kim jesteś. Za pomocą 
profilu zaufanego możesz tu sprawdzić:
• swoje punkty karne,
• swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych,
• czy twój dowód jest unieważniony,
• swoje dane w rejestrze PESEL.
• obowiązki meldunkowe

Źródło: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możesz 
potwierdzać swoją tożsamość w internecie (służy jako twój elektroniczny podpis). Za jego pomocą możesz łatwo, szybko i bezpiecz-
nie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych. 
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Nowy Plac Zabaw
Jest nam niezmiernie miło powiadomić wszystkich mieszkańców, a 

przede wszystkim dzieci, że zrealizowana jest kolejna inicjatywa Za-
rządu SM PIAST, jaką jest budowa nowego placu zabaw przy ul. Ty-
siąclecia 19. Nowo wybudowany obiekt w całości skonstruowany jest 
z drewna, dzięki czemu ma zupełnie nowy charakter, inny niż dotych-
czas zrealizowane na osiedlu place zabaw. Dzięki zastosowaniu ate-
stowanych elementów zabawowych oraz naturalnego surowca jakim 
jest drewno, dzieci będą bawiły się w bezpiecznym, naturalnym oto-
czeniu.

Wszystkie elementy placu zabaw posiadają wyszlifowane i zaokrą-
glone krawędzie, natomiast przestrzeń wokół obiektów służących do 
zabawy wysypana została materiałem sprężystym – piaskiem, tworząc 
strefę bezpiecznego upadku. Jesteśmy przekonani, że nowy plac za-u. Jesteśmy przekonani, że nowy plac za-
baw zachwyci wszystkie maluchy oraz ich rodziców – dzięki zróżni-
cowanej konstrukcji umożliwia bowiem ciekawą zabawę zarówno sa-
modzielnie, jak i w kilkuosobowej grupie, a w rezultacie aktywne i ra-
dosne spędzanie wolnego czasu na naszym osiedlu. Poniżej przedsta-
wiamy Państwu zdjęcia z realizacji nowej inwestycji.
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„Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu”
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura. Szukasz mieszkania lub domu? Chcesz sprze-

dać, 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. Wszelkie dodatkowe informa-
cje oraz uzgodnienie terminu obejrzenia mieszkania u pośrednika w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Piast” w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 8, pok. 14.

Telefon kontaktowy: 32 254-65-05 wew. 144.

BIURO POŚREDNICTWA
 MIESZKANIOWEGO

PILNIE POSZUKIWANY
Mechanik maszyn / ślusarz. Praca na cały etat. 

Wymagane: min. 3-letnie doświadczenie,  
prawo jazdy kat. B. 

CV proszę przesyłać na adres:
a.zemlo@guztech.com.pl

Tel. kontaktowy: 506 602 469

PRACOWNIA KOŁDER 
„HERTA” w Katowicach 

przy ul. 1 Maja 35
oferuje usługi w zakresie: 

 � renowacji kołder, 
poduszek, jaśków itp.

 � przeróbki pierzyn  
na kołdry 

 � czyszczenia pierza
 � sprzedaży wyrobów 
własnych z pierza, 
półpuchu i puchu 

Serdecznie zapraszamy
Kontakt: 32/209-09-85, 

792-698-727

  BIURO RACHUNKOWE - BIURO PODRÓŻY - UBEZPIECZENIA

Katowice  ul. Chorzowska 214D  tel. 519-088-823

(obok wejścia do Piotra i Pawła)
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tel. kom 604-22-77-21

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie, szafy, wnęki

POMIAR I WYCENA
GRATIS

tel. 503 592 364
www.armarium.pl

KUPIĘ 
MIESZKANIE

1 LUB 2 POKOJOWE
PRYWATNIE
791 301 302

TRANSPORT 
Przeprowadzki 

telefon: 

506  867 565 
g692

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

SZKLARSKIE
USŁUGI

U KLIENTA
tel. 601 525 940 
lub 32/258 27 24

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI, 
TAPICERKI SKÓRZANEJ

KLAR EXPRESS
602 684 306,  32 25 18 468

+ doradztwo

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice

dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51,
kom. 607 399 321,

biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-16, sobota 8-15  
email: kck@kck.katowice.pl

Cmentarz w Katowicach-Ligocie ul. Panewnicka 45,
 tel. 32 252 55 02 czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-12

Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych i cmentarnych:   
duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,

całodobowy przewóz zwłok, usługi w zakresie pochówków tradycyjnych 
i kremacji na cmentarzach własnych i innych nekropoliach,

przechowalnia zwłok całodobowa,
możliwość korzystania z naszych Kaplic,

załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
rozliczenia bezgotówkowe na umowę,

usługi przez internet – www.kck.katowice.pl,
internetowa „wyszukiwarka grobów”

*

g587

32-24-76-200

Gra na instrumentach - Ty też możesz!!!
Zapraszamy chętnych do nauki na instrumentach

klawiszowych, gitarze oraz na lekcje śpiewu.
Zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych  

pedagogów, z dojazdem do domu!
Zadzwoń i umów się na wspaniałą  

twórczą i rozwojową przygodę z muzyką!
Tel. kontaktowy 503 806 755
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