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OTRZYMUJĄ CZŁONKOWIE  SM „PIAST”

Wywiad z Prezesem SM „Piast”
Michałem Marcinkowskim
– Panie Michale, w tym roku przypada nie tylko 35 rocznica powstania Spółdzielni, ale również okrągła rocznica sprawowania przez Pana obowiązków Prezesa.
W czerwcu tego roku minie 10
lat od czasu, kiedy zostałem wybrany na prezesa Spółdzielni. To,
że mogę zarządzać Spółdzielnią
ma dla mnie szczególne znaczenie,
nie tylko zawodowe ale również
osobiste, dlatego, że jestem bardzo
mocno związany z Tysiącleciem.
Tu się urodziłem, tu wychowałem,
chodziłem do szkoły, przeżyłem
pierwsze wzloty i pierwsze rozczarowania. Od wczesnej młodości mogłem obserwować jak zmieniało się osiedle na przestrzeni lat,
jak odmłodniało, tętni duchem nowych inwestycji.
Nigdy jednak nie myślałem, że będą mógł w tak znacznym zakresie wpływać na jego kształt.
Jestem wdzięczny, że mogę kontynuować to co stworzyli moi poprzednicy, mieszkańcy, działacze
społeczni. Wyzwaniem dla mnie jest, aby wieżowce na Tysiącleciu mogły służyć kolejnym pokoleniom jako jeden, spójny organizm i aby nie odstawały od standardów nowoczesnego budownictwa. Place zabaw, strefy wypoczynku i aktywności fizycznej dla dorosłych, zieleń, nowe parkingi
i miejsca postojowe przed budynkami, to wszystko robimy po to aby podnosić komfort zamieszkania. Szereg udogodnień na osiedlu powstało ze środków Budżetu Obywatelskiego przy mądrej
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Z okazji zbliżających się

Świąt Wielkanocnych
przesyłamy dla Wszystkich Naszych Mieszkańców,
garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy,
ale jakże radosnym czasem.
Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt
Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych
spotkań z budzącą się do życia przyrodą
życzy
Zarząd SM „Piast”
wraz z Radą Nadzorczą oraz Pracownikami
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aktywności naszych mieszkańców oraz dobrej współpracy z władzami Katowic. To też nowa jakość w działalności Spółdzielni. To wszystko chcieliśmy pokazać w okolicznościowym albumie obejmującym ostanie 10 lat z życia osiedla i ludzi z nim związanych. Publikacja będzie miała charakter kronikarski i mam nadzieję, że spodoba się Mieszkańcom.
- Jakie najbliższe wydarzenia?
W połowie kwietnia będziemy spotykać się Mieszkańcami, po to
by na roboczo omówić wszystkie bieżące sprawy związane z osiedlem
i planami gospodarczo-remontowymi. Jest to dla mnie okazja, aby
wsłuchać się w opinie Mieszkańców i czerpać inspiracje do działań na
przyszłość. Z kolei na początku maja odbędzie się Walne Zgromadzenie, na które już teraz zapraszam naszych członków. Zawiadomienia
o terminie i porządku obrad będziemy doręczać po Świętach Wielkanocnych. Chciałbym również jak najserdeczniej zaprosić wszystkich

Mieszkańców naszego osiedla na zaplanowany na 10 czerwca festyn
z okazji 35 lecia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej “Piast”. Obchody, w organizację których zaangażowane są również lokalne struktury kościelne, zaczną się o godzinie 12 – w samo południe. Imprezę uświetnią występy wielu grup i zespołów, wystąpią między innymi nasze „Tysiąclatki”, występ uczniów – laureatów konkursu „Twoja
twarz brzmi znajomo” oraz gość specjalny, teraz już mogę o tym powiedzieć – będzie to Cover Festival – Ikony Rocka w składzie: Piotr
Luczyk (KAT), Mariusz Prętkiewicz (KAT), Adam HARRIS Jasiński
(KAT), Maciek Lipina (Ścigani, Teatr Śląski), Marek QBEK Weigel
(ex Harlem), Michał Dziewiński (NOSPR, Teatr Śląski), Piotr Brzychcy (KRUK), Mariusz Korczyński (London Band), Paweł Steczek (Medulla), Nina Anna (TVS), Paweł Ambroziak (Ścigani, Teatr Śląski),
Mateusz Luczyk (Cover Festival).
- Panie Prezesie – bardzo dziękuję za udzielenie wywiadu, no i przy
okazji: „Wesołych i spokojnych Świąt”

PLAN REMONTÓW I INWESTYCJI NA 2018 ROK
Wzorem lat poprzednich, w miesiącach jesiennych 2017 roku pracownicy Spółdzielni przy udziale Rad Osiedlowych przeprowadzili przeglądy zasobów Spółdzielni, określając najpilniejsze potrzeby remontowe i inwestycyjne na osiedlu na najbliższy rok. Sporządzone podczas przeglądów protokoły stanowiły podstawę do sporządzenia planu remontów i inwestycji na 2018 rok.
W celu utrzymania zasobów w należytym stanie, a także ciągłego podnoszenia standardu budynków oraz komfortu życia
naszych mieszkańców, Spółdzielnia w bieżącym roku kontynuuje roboty polegające m.in. na termomodernizacji budynków,
przebudowie ścian osłonowych ciągów komunikacyjnych, remoncie elewacji budynków, remoncie dachów, czy wymianie
starych, skorodowanych pionów kanalizacyjnych na nowe rury
PVC, co ma na celu zmniejszenie liczby awarii.
Do najistotniejszych realizacji w roku 2018 należą:
Termomodernizacja budynków:
Piastów 10 – ocieplenie ścian szczytowych segmentu garażowego z zadaszeniem balkonów ostatnich kondygnacji,
Piastów 18 – ocieplenie ścian szczytowych segmentu garażowego z zadaszeniem balkonów ostatnich kondygnacji,
Tysiąclecia 88 – ocieplenie ścian szczytowych segmentu
piwnicznego,
Armii Krajowej 304 – ocieplenie stropów.
Przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego w
budynkach:
Piastów 5,
Piastów 3, Chrobrego 13 – dokończenie prac rozpoczętych
w roku 2017.
Remont elewacji budynków:
Chrobrego 43 – malowanie elewacji budynku z naprawą tynków, remontem wylewek balkonowych i wymianą przegród balkonowych po stronie wschodniej segmentu piwnicznego i garażowego,
Tysiąclecia 6 – malowanie elewacji budynku z naprawą tynków, remontem wylewek balkonowych i wymianą przegród balkonowych po stronie wschodniej segmentu piwnicznego (dokończenie prac rozpoczętych w roku 2017),
Ułańska 12 (pawilon) – malowanie elewacji z naprawą tyn-

ków i miejscową naprawą posadzki lastrykowej oraz likwidacja
starego napisu „Dom Handlowy”,
Armii Krajowej 281 – remont elewacji budynku od strony
południowej, północnej i wschodniej.
Miejscowe skucie i naprawa odspojonych tynków metodą
alpinistyczną na elewacji budynków:
Zawiszy Czarnego 4,
Piastów 9 – segment garażowy strona wschodnia i zachodnia,
Tysiąclecia 90 – segment garażowy strona wschodnia i zachodnia,
Chrobrego 2 – segment piwniczny strona zachodnia.
Wykonanie zadaszenia balkonów ostatnich kondygnacji
budynków:
Tysiąclecia 19 – wykonanie zadaszenia nad balkonami ostatnich kondygnacji segmentu piwnicznego i garażowego,
Piastów 10, Piastów 18 – wykonanie zadaszenia przy wspomnianej powyżej termomodernizacji ścian szczytowych.
Roboty murarsko-malarskie korytarzy lokatorskich w
budynku:
Ułańska 7 – malowanie ścian i sufitów korytarzy lokatorskich wraz z robotami murarsko-tynkarskimi oraz wymianą instalacji elektrycznej w korytarzach wraz z zasilaniami mieszkań i wymianą instalacji domofonowych w korytarzach lokatorskich.
Wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na klatkę awaryjną na drzwi aluminiowe dymoszczelne w budynkach:
Piastów 3,
Tysiąclecia 47,
Chrobrego 38.
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Elewacja budynku Chrobrego 43 przeznaczona do remontu
Remont dachów w budynkach:
Piastów 3 – remont dachu wraz z korytem deszczowym w
segmencie garażowym,
Tysiąclecia 1 – remont pokrycia dachu, remont kominów w
segmencie piwnicznym,
Tysiąclecia 6 – remont pokrycia dachu, remont koryta deszczowego, remont kominów w segmencie piwnicznym,
Tysiąclecia 21 – remont dachu wraz z korytem deszczowym
w segmencie piwnicznym,
Chrobrego 37 – remont pokrycia dachu, obróbek blacharskich, remont koryta w segmencie garażowym,
Chrobrego 38 – remont pokrycia dachu, koryta dachowego
oraz naprawa i pomalowanie obróbek blacharskich w segmencie garażowym,
Ułańska 16 – remont pokrycia dachu wraz z naprawą zapadniętych płyt dachowych oraz remont kominów w segmencie
piwnicznym,
Chrobrego 29 (pawilon) – remont kominów na dachu wraz z
wykonaniem ocieplenia i naprawą czap kominowych.

Elewacja budynku Tysiąclecia 6 po wykonanym remoncie
Chrobrego 43 – w segmentach piwnicznym i garażowym.
Częściowe wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych z
kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami
towarzyszącymi do garaży wolnostojących „Karliki” przy
ul. Piastów.
Wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej w rejonie ul. Zawiszy Czarnego 4a.
Likwidacja wydzielonych trawników przy budynku Zawiszy Czarnego 4 wraz z utwardzeniem miejsc po zieleni kostką betonową.
Ponadto, w roku 2018 kontynuowane jest dofinansowanie
wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych wraz
z dociepleniem ściany balkonowej.

TT

Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach:
Piastów 16 – ¼ budynku,
Piastów 22 – ¼ budynku,
Tysiąclecia 19 – ¼ budynku,
Tysiąclecia 90 – ¼ budynku,
Ułańska 16 – ½ budynku,
Chrobrego 32 – ¼ budynku,
Chrobrego 38 – ½ budynku.
Remont dźwigów w budynkach:
Zawiszy Czarnego 9 – remont
1 szt. dźwigu wraz z wykonaniem
systemu łączności GPS,
Tysiąclecia 78 – remont 1 szt.
dźwigu wraz z wykonaniem systemu
łączności GPS,
Chrobrego 2 – remont 2 szt. dźwigów wraz z wykonaniem systemu
łączności GPS.
Wymiana domofonów w korytarzach lokatorskich budynków:
Tysiąclecia 15 – wymiana 15 kpl.
domofonów,
Ułańska 7 – wymiana 38 kpl. domofonów przy wspomnianych powyżej robotach murarsko-malarskich
korytarzy lokatorskich.
Remont elektrycznych rozdzielni
głównych w budynkach:
Ściana szczytowa budynku Tysiąclecia 88
Piastów 9, 10, 26 – w segmentach
przeznaczona
do termomodernizacji,
piwnicznym i garażowym,
GŁOS TYSIĄCLECIA

Ściana szczytowa budynku Piastów 18 po
wykonanej termomodernizacji w 2017 roku

3

Nr 1 (129) 2018

Marzec 2018

Budżet Obywatelski – szansa na lepsze życie
w lokalnych społecznościach
Historia Budżetu Obywatelskiego, bądź partycypacyjnego jak ktoś woli, rozpoczyna się w 1989 r. w… Brazylii – w Porto Alegre. Tak tak…
nie jest to nasza rodzima inicjatywa obywatelska, ale świetnie się za to u nas przyjęła. Wcześniej wdrożyły ją takie kraje jak Francja, Wielka Brytania, Włochy, Niemcy, czy Hiszpania.
Pewnie niewielu z nas wie, że polskim pionierem, któremu zawdzięczamy zadomowienie się w polskiej rzeczywistości inicjatywy Budżetu Obywatelskiego było miasto Sopot. W 2011 roku to właśnie Sopot jako pierwszy zastosował
procedurę BO. Potem kolejno zaczęły dołączać inne polskie
miasta jak Elbląg, Zielona Góra, Poznań, czy wreszcie Warszawa. Realizacja tej inicjatywy wygląda podobnie w każdym mieście, chociaż samorządy dostosowują ją do specyficznych potrzeb swojego miasta. Bez pomocy i aktywnego
udziału władz samorządowych partycypacja obywateli w budżecie nie miałaby szansy na tak intensywny rozwój.
Zadajmy sobie zatem pytanie: kiedy sprawdza się budżet
partycypacyjny?
• kiedy mieszkańcy chcą decydować o mieście
• k iedy mieszkańcy mają swoje pomysły na działania
w mieście
• k iedy mieszkańcy chcą, aby ich pomysły zostały zrealizowane przez władze miasta
Patrząc wstecz, na początki Budżetu Obywatelskiego w Katowicach należy stwierdzić, że Mieszkańcy naszego miasta są
z roku na rok coraz bardziej kreatywni, a frekwencja w trakcie głosowanie też rośnie...co prawda wolniej niż kreatywność, ale miejmy nadzieję, że po tegorocznej – już V-tej edycji Budżetu Obywatelskiego będziemy mogli powiedzieć, że
frekwencja była więcej niż zadowalająca.
Jak co roku od pięciu już lat zachęcamy gorąco wszystkich
Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia do udziału w V edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Od 12 marca można
już składać projekty w formie wniosków – ostatnie można będzie złożyć w dniu 11 maja.
W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 22,8 mln zł. Tak
wysoka kwota wynika z oszczędności i środków pozostałych po głosowaniu z poprzedniej edycji. Tak jak w roku
ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji
gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe.
Przedstawimy teraz pokrótce zasady tegorocznej edycji
Budżetu Obywatelskiego:
Od 13 marca ruszają lokalne spotkania, na których jak zwykle Mieszkańcy poszczególnych dzielnic (jednostek pomocniczych) będą mogli zapoznać się się ze zmianami w procedurze tegorocznej edycji, a także pobrać materiały informacyjne oraz formularze zgłoszeniowe. Spotkania te pozwolą też na wymianę pomysłów pomiędzy osobami, które mają zamiar zgłosić projekty do BO. Będzie to okazja do wysłuchania uwag innych Mieszkańców na temat naszego projektu, być może da to asumpt do ulepszenia czy doprecyzowania
zgłaszanego projektu. Spotkanie na naszym Osiedlu zaplanowano na 21 marca na godzinę 17:00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej Filia Nr 14 przy ul. Piastów 20.
W każdej dzielnicy będą też działać Dzielnicowe Punkty
Informacyjne, które będą udzielać podstawowych informacji
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w kwestii BO i w których będzie można otrzymać formularze zgłoszeniowe.
Bez zmian pozostają również w tym roku kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być
zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, której dotyczy jego wniosek oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów innych osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty
ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Uprawniony mieszkaniec może
złożyć oraz poprzeć dowolną ilość wniosków.
Zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach
miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów.
Podczas głosowania każdy uprawniony mieszkaniec będzie
mógł rozdysponować za pomocą internetowego formularza
3 punkty na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub uważają, że samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą
mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników w ostatnich trzech dniach głosowania. Wykaz takich punktów wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania zostanie opublikowany najpóźniej 3
września.
Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości czy Budżet Obywatelski
to dobra inicjatywa i czy w ogóle warto brać w nim udział
i zgłaszać projekty to zapraszamy do lektury projektów zgłaszanych w latach poprzednich. Ktoś powie, że nie wygrywają
te które są najbardziej potrzebne...wręcz przeciwnie, bo wyniki głosowania Mieszkańców są właśnie prawdziwym miernikiem tego czego tak naprawdę oczekujemy i potrzebujemy,
a czego nie możemy otrzymać inną drogą.
Pamiętajmy, że poprzez Budżet Obywatelski możemy
mieć wpływ na to co będzie powstawać na naszym Osiedlu,
że możemy zapewnić sobie i innym większy komfort życia,
że możemy spowodować, że życie na Osiedlu będzie przyjemniejsze.
Głosowanie jeszcze przed nami – teraz czas na składanie
projektów. Jeśli od dawna chodzą Wam jakieś pomysły po
głowie, jeśli uważacie, że Wasze życie stanie się lepsze choćby przez zrobienie lepszego kawałka chodnika czy drogi, to
nie zastanawiajcie się i zgłaszajcie Wasz projekt. Po to właśnie jest Budżet Obywatelski – dla ludzi chcących aktywnie
uczestniczyć w życiu swoich lokalnych społeczności, chcących mieć wpływ na to jak żyją i jaki świat ich otacza.
Należy pamiętać też, że na naszym Osiedlu działa Rada
Jednostki Pomocniczej, do której można się zgłaszać z pytaniami i problemami związanymi z projektami w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Członkowie Rady bardzo chętnie pomogą osobom chcącym złożyć wniosek w sprawie projektu.
AD
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Pół żartem pół serio o pogodzie
Spotykamy znajomego, ale nie bardzo wiemy co powiedzieć lub
na jaki temat w ogóle rozmawiać.
No to o czym porozmawiamy? O pogodzie. Wszak to synonim
przysłowiowej „mowy trawy” i zawsze da się coś powiedzieć a nawet ponarzekać.
I tak jak się nie wie o czym pisać, zawsze można jeszcze napisać
o pogodzie.
A to kolejny temat rzeka.
Ale pytanie – jak tam sąsiedzie, będzie jutro pogoda? – nie ma
sensu, bo pogoda jest zawsze, może tylko być ładna lub brzydka.
Niektórzy twierdzą nawet, że nie ma złej pogody, a jest tylko złe,
znaczy się nieodpowiednie ubranie.
Kierowcy czasami nie dostosują prędkości, do jak to się ładnie
mówi „warunków atmosferycznych”, no i potem mają dzwon.
W ogóle z tą aurą się porobiło, wszystko się jakoś poprzesuwało.
O śniegu w Boże Narodzenie, można zapomnieć. Za to na Wielkanoc lepiliśmy już zajączki ze śniegu.
Jeśli zaś chodzi o prognozy pogody, to przypomina to przysłowiowe wróżenie z fusów.
Nie wiadomo komu wierzyć, zależnie od tego kto podaje prognozę, mogą one różnić się diametralnie.
Długoterminowe pogody nie mają sensu, bowiem w naturze nie
da się naprawdę nic przewidzieć.

Najlepiej sprawdza się prognoza z dnia na dzień.
I tu mamy szczęście, bo dla Śląska niemal ze 100% pewnością
przewiduje pogodę codziennie na Facebooku pewien hobbysta i zawstydza zawodowców.
Pogoda rzadko jest w stanie nam dogodzić. W lato za gorąco,
w zimie za zimno. Teraz czekamy już z utęsknieniem wiosny i każdy dzień nas do niej przybliża.
Zimny okres mija, a przed nami wiosna i lato, czyli najlepsze. No
może nie dla tych co uprawiają sporty zimowe, ale ja tam osobiście
za zimą nie przepadam.
A tak w ogóle, najważniejsza w każdej sytuacji jest pogoda ducha
i tego się trzymajmy. Korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
P.S. Jak jeszcze raz ktoś wydrukuje mój artykuł, ciurkiem bez odstępów, to chyba się zniechęcę i przestanę pisać. Nie wiem tylko czy
to groźba czy obietnica:-)
IW

Szlakiem Tysiąclecia
Przed nami długo wyczekiwany koniec zimy a wraz z nim poprawa pogody, dzięki której zażegnamy przesiadywanie w naszych
czterech kątach. Przyjemna wiosenna aura pozwala nam na coraz
bardziej aktywne spędzanie czasu. I co tu robić? Wielu z nas chciałoby poprawić sylwetkę przed zbliżającymi się wakacjami a jednocześnie spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Dla naszych
mieszkańców mamy rozwiązanie. Siłownia plenerowa czyli otwarta
strefa aktywności fizycznej. Dużą zaletą takich siłowni jest szybkie
spalanie kalorii, poprawa naszej kondycji czy wzmocnienie koordynacji ruchowej. Siłownia jest przeznaczona dla dzieci, osób młodych i seniorów. Przy ulicy Zawiszy Czarnego 8 możemy znaleźć
takie przyrządy jak orbitrek, rowerek i wiele innych sprzętów.
Każdy z nas niezależnie od wieku znajdzie coś dla siebie, a dla
osób z dziećmi tuż obok znajduje się plac zabaw. Rodzice mogą bezpiecznie spędzać czas z najmłodszymi ponieważ cały nasz obiekt jest
ogrodzony, a z głośników zamontowanych usłyszymy lokalne rozgło-
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śnie radiowe. Dla osób lubiących długie spacery dobrym rozwiązaniem będzie Nordic Walking po parku Śląskim. Modny od dłuższego
czasu marsz ze specjalnymi kijami, który poprawia nie tylko wygląd
naszej sylwetki ale również samopoczucie. Dobrze wykonany angażuje aż 90 % naszych mięśni. Dla fanów wycieczek rowerowych również się coś znajdzie, na osiedlu mamy ścieżkę rowerową która poprowadzi nas prosto do parku by tam cieszyć się nabytymi kilometrami. Popularny staw „Maroko” to również miejsce gdzie oprócz jazdy
na rowerze możemy uprawiać jogging i miło spędzać czas z bliskimi.
Osoby, które nie posiadają sprzętu nie muszą się martwić – na osiedlu
wypożyczymy rowery miejskie dzięki City By Bike.
Szeroko rozwijająca się strefa fitness na Tysiącleciu na pewno
cieszy stałych fanatyków ćwiczeń. Zauważamy coraz więcej nowych miejsc zarówno na Dolnym i Górnym osiedlu. Każdy z nas
może zapisać się i brać udział w zajęciach grupowych lub indywidualnie rozwijać swoją pasję.
KT
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Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole
Edukacyjno-Rehabilitacyjne
Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne jest wyjątkowym miejscem na osiedlu Tysiąclecia.
Jesteśmy miejscem, gdzie dzieci czują się dobrze oraz dzięki
wielospecjalistycznej opiece mogą się prawidłowo rozwijać i dobrze bawić.
Każdy przedszkolak korzysta z kompleksowej opieki rehabilitacyjnej, logopedycznej, psychologicznej oraz pedagogicznej.
W zeszłym roku nasze przedszkole przeszło małą metamorfozę. Dzięki mamie naszej podopiecznej, Pani Izabeli Magryś-Kubica, która jest nauczycielką w pobliskim Liceum Plastycznym,
zawiązała się współpraca pomiędzy naszymi placówkami. Efektem tego jest bajkowy świat, który powstał na ścianach naszego przedszkolnego korytarza za co jeszcze raz dziękujemy Dyrektorowi Zespołu Szkół Plastycznych Panu Edwardowi Josefowskiemu, merytorycznej opiece Pani mgr Beaty Hanslik-Janiszewskiej oraz ogromnej pracy i talentom uczennic: Agata Kempa, Agata Lanczek, Katarzyna Godula, Karolina Lubańska, Martyna Piętka, Julia Kawka, Pola Kornecka. Dzieci każdego dnia,
przechodząc korytarzem do swoich sal czują, że są w miejscu,
gdzie mogą je spotkać same dobre����������������������������
i miłe���������������������
rzeczy. Nasze przedszkolaki uczestniczyły w Liceum Plastycznym w zajęciach rzeźby w glinie prowadzonych przez Pana mgr Wojciecha Grzywaczyka. Nasze Przedszkole otaczają dobrzy, energiczni i twórczy
ludzie z ogromnymi sercami. Każda inicjatywa czy aktywność
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naszej placówki spotyka się z pozytywnym odbiorem i szczerymi chęciami zaangażowania i pomocy. Tak też było przy okazji
Pierwszego Pikniku Rodzinnego który odbył się 2 czerwca 2017
roku. Wszystko zaczęło się od występu naszych dzieci, które powitały swoich bliskich w wiosce smerfów.
Dzięki zaangażowaniu m.in. Fundacji Dr Klaun z twarzy dzieci przez całe popołudnie nie schodził uśmiech, były tańce, zabawy i nieziemskie cuda z balonów. Dzięki bezinteresownemu
wsparciu osób o wielkim sercu było też coś dla ciała. Pyszne
kiełbaski, lody i wata cukrowa to nieodzowne atrybuty każdego pikniku.
Swoją obecnością zaszczycili nas również Panowie Policjanci z Komisariatu VII Policji w Katowicach. Rodzice nie przyszli
na piknik z pustymi rękami, dzięki czemu każdy mógł zasmakować domowych wypieków. Dzieci wracały do domu szczęśliwe,
z pomalowanymi twarzami dzięki umiejętnościom przemiłej Pani Dominiki Walochy.
To był wyjątkowo udany piknik. W tym roku zapowiada
się jeszcze ciekawiej. Poszerzy się również grono osób, którym
los naszych przedszkolaków nie jest obojętny.
Chcemy wszystkim w tym miejscu podziękować za ich bezinteresowną pomoc i za to, że są z nami.
MF
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O śmieciach inaczej

Dyrektywy unijne, ustawy, rozporządzenia i uchwały o wysokości
opłat śmieciowych dyscyplinują nas do segregowania śmieci. Niestety tylko niewielka część z nas je segreguje. Jednym się zwyczajnie nie chce, część twierdzi, że nie ma na to czasu, inni dbają o idealny porządek w domu i dodatkowy pojemnik burzy ich poczucie estetyki, a jeszcze inni żyją na zasadzie „ po nas choćby potop”.
A jednocześnie w święta, na urodzinach i przy wielu innych okazjach składamy sobie życzenia.
Czego sobie życzymy najczęściej? Ano zdrowia.
Rodzice trzęsą się o zdrowie swoich dzieci. Robią wydawałoby
się wszystko, aby były zdrowe i miały dobre życie. Mówią, że zrobiliby dla nich wszystko.
Dziadkowie martwią się o swoje wnuki. Mówią: Najważniejsze żeby były zdrowe. Co to ma wspólnego ze śmieciami? Ma. Bardzo dużo.
Segregacja przyczynia się do recyklingu i prawidłowego utylizowania odpadów. A to ma ogromny wpływ na nasze środowisko
i w konsekwencji na nasze zdrowie.
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Czy to naprawdę taki ogromny ciężar segregować śmieci? Przecież wystarczy tylko dodatkowy pojemnik, do którego będziemy
wkładać plastik, metal, szkło i papier. A kiedy ktoś z domowników
będzie wychodził niech weźmie butelkę, gazetę czy karton po mleku i wrzuci do odpowiedniego pojemnika.
Zastanówmy się jak będzie wyglądało nasze otoczenie za 10, 20
lat? Jak będą żyły nasze dzieci i wnuki? Czy utoną w śmieciach?
Bo śmieci jest coraz więcej, a zmieszane zamiast do recyklingu trafiają na wysypiska.
Dlatego zastanówmy się czy patrząc bliskim w oczy i życząc im
zdrowia jesteśmy szczerzy. Czy naprawdę im tego życzymy wrzucając wszystkie odpady, w tym niebezpieczne, do jednego wora.
Tylko my sami możemy to zmienić. Musimy się tylko trochę postarać.
A wtedy nasze życzenia zdrowych świąt na nadchodzącą Wielkanoc będą szczere i podyktowane prawdziwą troską o najbliższych.
BK

„Dźwięki wokół nas” Erasmus+
- fundusze unijne w edukacji
Fundusze unijne, dzięki którym realizuje się wiele inwestycji
można zauważyć niemal na każdym kroku. Widoczne są one również na Naszym Osiedlu. Trudno jednak dostrzec udział tych funduszy w edukacji. Dzięki programom unijnym nawiązywana jest
współpraca pomiędzy szkołami z różnych krajów europejskich,
następuje wymiana doświadczeń oraz uczniowie podczas wyjazdów mają okazję zobaczyć jak uczą się ich rówieśnicy w krajach,
które znają często tylko z lekcji przyrody czy geografii.
Jeden z takich programów realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi. W ramach programu Erasmus+ nawiązaliśmy współpracę ze szkołami z Wielkiej Brytanii,
na Litwie i Łotwie, efektem czego jest wspólny projekt pod nazwą
„Dźwięki wokół nas” realizowany w latach 2016- 2018.
Na przełomie października i listopada 2016 r. grupa nauczycieli
wyjechała do Wellingborougha do Wielkiej Brytanii, gdzie mieli okazję zapoznać się z różnymi nowatorskimi metodami uczenia dzieci
z deficytami rozwojowymi. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami dzielili się z nauczycielami w swojej szkole. W maju 2017 r.
czterech uczniów wraz z nauczycielami odwiedziło partnerską szkołę w Kelme na Litwie natomiast w lutym bieżącego roku nasza młodzież była z wizytą w Daugavpils (Dyneburgu) na Łotwie. Również i
te doświadczenia stały się okazją do rozmów ze znajomymi i przyjaciółmi, a dla pedagogów były inspiracją w ich codziennej pracy.

GŁOS TYSIĄCLECIA

Program Erasmus+ „Dźwięki wokół nas” to nie tylko wyjazdy
uczniów i nauczycieli do innych krajów. Szkoła Podstawowa nr 58
przy ulicy Krzywoustego 11 miała także okazję gościć pedagogów
oraz dzieci z partnerskich szkół z Wielkiej Brytanii, Litwy i Łotwy. Uczestnicy programu dwukrotnie odwiedzili Katowice. Goście nie tylko mieli okazję zobaczyć nasze miasto, podróżować po
najpiękniejszych zakątkach naszego kraju, ale również zapewniliśmy im różne atrakcje: koncert i zwiedzanie siedziby Narodowej
Orkiestry Symfonicznej w Katowicach, wizyta na nowo otwartym
Stadionie Śląskim czy w Muzeum Śląskim.
DOKOŃCZENIE NA STR. 8
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DOKOŃCZENIE ZE STR. 7

Podczas wizyty nasi goście mieli także możliwość obejrzenia
krótkiego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”, który zaprezentował tańce regionu śląskiego, byli także z wizytą w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno - Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych przy Centrum Rozwoju Dziecka na ul. Ułańskiej.
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Uczestniczyli w zajęciach tematycznych w Pałacu Młodzieży i na Uniwersytecie Śląskim. Zorganizowaliśmy im warsztaty i lekcje pokazowe, dzielili się wiedzą, doświadczeniami edukacyjnymi, inspirowali, ale również byli inspirowani pomysłami i doświadczeniami polskiej
szkoły. Wszystko w ramach tematu przewodniego projektu „Sounds Around Us” (Dźwięki wokół nas).
Program Erasmus+, w którym uczestniczymy, to nie tylko możliwość zdobycia nowych
doświadczeń edukacyjnych przez nauczycieli
naszej szkoły poprzez udział w wyjazdach do
krajów partnerskich, ale także możliwość pochwalenia się naszymi osiągnięciami, aktywizacja środowiska szkolnego, doskonalenie
umiejętności posługiwania się językiem angielskim przez uczniów oraz to co najważniejsze nowe przyjaźnie i kontakty zagraniczne. To także, a może przede
wszystkim okazja do promocji naszego kraju za granicą. Z każdej
wizyty bowiem nasi goście wywozili doświadczenia ze spotkań z
naszą kulturą i tradycją, ludowymi tańcami śląskimi, smaczną regionalną kuchnią oraz możliwość poczucia wspaniałej atmosfery
i polskiej gościnności.

Tradycje Wielkanocne. Jak to było kiedyś…
Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno.
Chrześcijanie świętują zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, przyroda budzi się do życia po zimie, tradycje ludowe zarówno upamiętniają wydarzenie sprzed ponad 2000 lat, jak i podkreślają naturalne przemiany w przyrodzie – wiosna rozpoczyna nowy cykl życia, zasiewów, zbierania plonów i cieszenia się nimi.
Warto wraz z dziećmi obserwować te przemiany, poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając o ich znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy, i który odzwierciedlają i podkreślają niektóre z naszych zwyczajów i tradycji.
Ważne momenty i wybrane zwyczaje
Karnawał i ostatki – od dawna ludzie między świętem Trzech
Króli a Środą Popielcową bawili się, jedli i tańczyli – później,
w okresie Wielkiego Postu, nie było o tym mowy! Post był bardzo
surowo przestrzegany. Dlatego podczas ostatków popularny był
zwyczaj wnoszenia między bawiących się szkieletu śledzia – miało
to oznaczać zakończenie zabawy i przypomnieć o nadchodzących
dniach, kiedy jedzono dość biednie. Niektóre zabawy odwiedzał też
dziad zapustny, który o północy wyganiał bawiących się do domu.
Środa Popielcowa – zaczynamy wtedy czas pokuty, przygotowania do świąt. Posypanie głowy popiołem przypomina, że jesteśmy śmiertelni i odwiedzamy ten świat tylko “na chwilę”, dlatego powinniśmy starać się żyć jak najlepiej. Słyszymy wtedy słowa
“Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Wielki Post – dawniej obchodzono go bardzo surowo. Nie było mowy o zabawach, muzykowaniu czy tłustym jedzeniu. Na
Wielki Post nawet organy w Kościele milkły – tak, jak współcześnie w Wielki Piątek. Nie było też dzwonków – zamiast nich słychać było kołatki. W tym czasie ludzie więcej się modlili, pomagali ubogim i przygotowywali się do Świąt, zarówno duchowo jak
i praktycznie – np. sprzątając obejście i przygotowując ozdoby
świąteczne. Warto wiedzieć, że Wielki Post pokrywa się w czasie
z tzw. przednówkiem – w gospodarstwach zapasy zimowe powoli się kończyły, a na polach często leżał jeszcze śnieg, nie było nowych zbiorów. Konieczne było zatem oszczędzanie jedzenia. Nie
jedzono też jajek, ponieważ odkładano je na święta. Post miał zatem wymiar nie tylko religijny, ale też bardzo praktyczny!
Śródpoście – tradycyjnie jest to 4.niedziela Wielkiego Postu.
Wtedy na jeden dzień powracała do kościoła i domostw radosna
atmosfera. Po pierwsze ma ona przypominać, że cały Wielki Post,
który był dawniej trudny i bardzo poważnie traktowany, służy
oczekiwaniu na bardzo radosne wydarzenie – Zmartwychwsta-
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nie! Dlatego w tą niedzielę śpiewa się pełne nadziei pieśni, słychać dzwony i muzykę. Ciekawym zwyczajem było wielkie hałasowanie na polach i łąkach – dzieci z grzechotkami, kołatkami i innymi hałasującymi instrumentami biegły budzić hałasem
przyrodę, żeby na święta i na wiosnę wszystko się zazieleniło i zaczęło kwitnąć.
Niedziela Palmowa – upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. Tradycyjnie palmy robiono z tych roślin, które rosły nad rzeką
– bo płynąca w nich woda dawała roślinom zieleń i życie, te rośliny odradzały się po zimie najszybciej. Była to m.in. wierzba i trawy oraz trzciny nadrzeczne. Uplecionymi i poświęconymi palemkami po mszy w Niedzielę Palmową lekko się okładano nawzajem,
mówiąc: “Nie ja biję, palma bije, za tydzień wielki dzień, na 6 noc
– Wielkanoc”. Miało to przypomnieć o zbliżających się wielkimi
krokami świętach i przynieść szczęście. Palemkami klepano też
zwierzęta, by były zdrowe przez cały rok. Palmy zatknięte w domu, np. za obraz, miały chronić dom przed gromami w czasie burzy, a wszystkich domowników – przed złymi mocami, chorobami i nieszczęściem.
W Wielki Czwartek chłopcy ze wsi wyganiali Wielki Post,
hałasując kołatkami (dzwony kościelne milczały aż do Niedzieli
Wielkanocnej). Dzieci robiły dobry uczynek i przy okazji świetnie się bawiły. Do dziś księża praktykują w ten dzień obrzęd polewania stóp dwunastu mężczyznom. To na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z apostołami.
Wielki Piątek to dzień wyciszenia. W Kościele nie ma mszy
świętej (to jedyny taki dzień w roku), natomiast gromadzą się tam
wierni, którzy modlą się w ważnych dla siebie intencjach. W niemal każdym polskim kościele jest nocne czuwanie przy grobie
Jezusa, którego pilnują strażnicy (strażacy, harcerze, żołnierze).
GŁOS TYSIĄCLECIA
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 Dawniej piątkowe modlitwy były bardziej widowiskowe. Pojawia-

ły się procesje grzeszników odzianych w worki żałobne, którzy
kładli się krzyżem na podłodze i przepraszali za swoje grzechy.
Wielka Sobota to Wigilia Wielkanocy. Podczas nabożeństwa
w tym dniu święci się ogień, wodę i ciernie. Ogień symbolicznie spala to, co stare, woda daje życie. Dawniej wodą spryskiwano dom, by rok był spokojny. Podsycano ogień i wrzucano do niego leszczyny. Popiół rozrzucano w dniu pierwszej orki, co miało
zapewnić szczęście i dostatek. Dziś ogień pełni inną rolę, służy do
odpalenia paschału, czyli wielkiej świecy, która pali się aż do końca świąt Wielkiej Nocy. Paschał stoi tuż przy ołtarzu. Sobota to
również dzień święcenia pokarmów. Zgodnie z tradycją święconka powinna zostać przygotowana już w Wielki Piątek.
Do koszyczka wkładamy:
• baranka – symbol zmartwychwstałego Chrystusa,
• jajka – symbol rodzącego się życia,
• chrzan – symbol siły,
• wędlina – symbol płodności i dostatku,
• ser – symbol zdrowia dla zwierząt hodowlanych,
• sól – symbol oczyszczenia domostwa od złego oraz istota prawdy,
• ciasto (babka) – symbol wszechstronnych umiejętności.
Naturalnie barwiono jeden z ważniejszych symboli świąt Wielkiej Nocy – jajka. Ten symbol rodzącego się życia odnosi się także
do Jezusa, który pokonał śmierć. Dawniej wierzono, że pisanki mają magiczną moc, np. mogą uzdrawiać chorych. Nigdy ich nie lekceważono. Dziś o ich mocy przypominamy sobie właśnie podczas Wielkanocy – to przecież jajka są pierwszą potrawą spożywaną w Niedzielę Wielkanocną. Składamy sobie życzenia i dzielimy jajkiem.
Wielkanoc, tak jak Boże Narodzenie, ma swoje specjały. Zgodnie z tradycją należy je przygotować właśnie w piątek. Trzeba się spieszyć, ponieważ po sobotnim święceniu nie powinno się już nic sprzątać ani przygotowywać. To czas, kiedy należy duchowo przygotować się na zmartwychwstanie Jezusa.
Tradycyjne świąteczne potrawy to:
• żurek – czyli barszcz biały,
• kiełbasa – zwykle biała, na ciepło,
• szynka wędzona w jałowcowym dymie,

Rewitalizacja
Parku Śląskiego

Wielkanocny Poniedziałek (lany poniedziałek, śmigus-dyngus) to czas radości, zabawy, psikusów, na które wszyscy czekali
przez cały okres postu. W tym dniu polewamy się wodą. Dawniej
śmigus i dyngus były osobnymi zwyczajami – śmigus oznaczał
tradycyjne smaganie, czyli uderzanie wierzbowymi gałązkami lub
polewanie wodą. Wszystko w formie zabawy – chłopcy smagali
dziewczęta po gołych łydkach. Dyngus to inaczej wykup. Chłopcy chodzi od domu do domu i w zamian za życzenia i śpiew domagali się wykupu w postaci pisanek, słodyczy, pieniędzy. Z czasem połączono te zwyczaje i dziś tylko polewamy się wodą. Dawniej chodzono po wsi z kogutem – symbolem sił witalnych i urodzaju. Kogutek był mile widzianym gościem w każdym gospodarstwie. Z czasem żywe zwierzęta zastąpiły te gliniane, drewniane.
W Wielkanocny Poniedziałek święci się pola. Gospodarze wyruszają w procesji na pola. Święcą je palmami nasączonymi wodą.
Z tych palm robią krzyżyki i wbijają w ziemię, aby zapewnić sobie
dostatek. To okazja do spotkań towarzyskich i rozmów, cieszenia
się wspólnie spędzanym czasem i budzącą się do życia przyrodą.
Na podstawie „Dzieci są ważne”.
KK/HW

Muzea Katowic

Jeszcze w tym roku rozpocznie się rewitalizacja Parku
Śląskiego. Zostaną wyremontowane drogi i alejki, powstanie obserwatorium ornitologiczne w Łabędziarni (przy stawie Hutnik), w Rosarium rozbudowany zostanie plac zabaw. Wreszcie wyremontowana zostanie hala wystaw tzw.
Kapelusz. Przebudowany zostanie Kanał Regatowy.
Aby wypełnić te ambitne plany Park Śląski ma otrzymać 30 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w dłuższej
perspektywie na kompleksową rewitalizację aż 200 mln
złotych.
Kolejna modernizacja obejmie przestrzeń przy alei
Gwiazd w pobliżu siedziby fundacji tzw. Świątynie Zacisze. Oprócz rodzinnych spacerów, na łąkach będzie można
rozłożyć koce i leżaki.
W tegorocznych planach jest także odrestaurowanie
rzeźby Karolinki oraz odnowienie Galerii Rzeźby Śląskiej.
W pobliżu ulicy Złotej ma powstać parking na ok 300 aut.
W dalszej perspektywie Park Śląski zakłada rewitalizację – a właściwie przebudowę Planetarium Śląskiego i terenu wokół.
MTL
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• ćwikła z chrzanem,
• pieczone mięso,
• własnoręcznie wykonana babka,
• mazurek z artystycznymi dekoracjami,
• pascha,
• kołacz,
• sernik (kiedyś zwany przekładańcem).
Według tradycji stół świąteczny powinien być przykryty
białym obrusem i udekorowany liśćmi bukszpanu. Na środku
stołu stawiamy baranka, np. na łączce z rzeżuchy. Rzeżucha to
symbol sił witalnych i rodzącego się życia. W Niedzielę Wielkanocną świętujemy! Wstajemy bardzo wcześnie, by pójść na mszę
zwaną rezurekcyjną. Niedziela to najważniejsze święto chrześcijańskie, nazywane dawniej Paschą. Następnie zasiadamy do świątecznego rodzinnego śniadania. Wielkanocna Niedziela to czas
przeznaczony na rodzinne biesiadowanie. Dzieci bawią się w poszukiwanie prezentów podrzuconych przez zajączka.

Na mapie Katowic przybędzie nowa jednostka o profilu kulturalnym.
Już parę lat temu utworzono filię Muzeum Historii Katowic.
W dawnym mieszkaniu Barbary i Stanisława Ptak przy ulicy Kopernika. W mieszkaniu funkcjonuje Dział Teatralno-Filmowy z bogatą ekspozycją projektów i prac Barbary Ptak, słynnej kostiumolog.
W jednym z mieszkań przy ulicy Kościuszki (róg Rymera) znajduje się
muzeum – Dział Grafiki im. Pawła Stellera. Przy ulicy Krzywej 4 mieści
się prywatne muzeum Historii Gitary.
Kolejnym przystankiem „muzealnym” jest Muzeum Archidiecezjalne
przy ulicy Jordana 39 – muzeum sztuki religijnej związane z historią kościoła i mieszkańców Górnego Śląska.
Kolejnym miejscem jest Muzeum Historii Katowic przy ulicy Szafranka.
Aleja Korfantego 3 to Muzeum Śląskie mieszczące się w dawnym Hotelu Grand, który powstał w roku 1899. Kamienica kilkakrotnie zmieniała
właściciela, by w roku 1984 przejęło ją Muzeum Śląskie.
Najnowsze zamierzenia katowickiego ratusza to zakup domu przy ulicy
Kościuszki 165, domu w którym mieszkał i tworzył Wojciech Kilar. Przeznaczenie nie jest jeszcze skonkretyzowane – wiadomo że będzie tu zlokalizowana jednostka o profilu kulturalnym w postaci placówki muzealnej bądź ośrodka muzyki. Jak wiadomo to właśnie w Katowicach skomponował artysta obok genialnych kompozycji symfonicznych muzykę do
ponad 130 filmów – takich dzieł jak Drakula, Pianista,Pan Tadeusz i wiele innych.
MTL
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IV BIEG RODZINNY
9 czerwca 2018 r.
W dniu 9 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Katowicach i Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „KORCZAK” organizuje IV Bieg Rodzinny na osiedlu Tysiąclecia
w Katowicach.
IV Bieg Rodzinny to w tym roku cztery niezależne zawody
biegowe:
• bieg na 5,5 kilometra – wokół osiedla Tysiąclecie, dla osób
które już troszkę biegają i chcą się sprawdzić w rywalizacji
z innymi zawodnikami,
• bieg na 2 kilometry – dla wszystkich, szczególnie całych
rodzin, które chcą wspólnie spędzić czas lub rozpocząć
przygodę z bieganiem,
• bieg dla najmłodszych na 100 m., którego celem jest zaszczepienie rywalizacji sportowej będącej początkiem
pięknej przygody ze sportem,
• wyścig dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich – 50 lub 100 m.
Informacje i zapisy do biegu niebawem pojawią się na stronie
internetowej szkoły www.sp58katowice.pl
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY

KREDYT W OBCEJ WALUCIE
– JAK DOCHODZIĆ SWOICH PRAW?
Pomimo obowiązywania od lutego 2016 roku przepisów dotyczących wsparcia kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, liczba osób, która skorzystała z obowiązujących w Polsce
regulacji, budzi poważne zastrzeżenia. Zgodnie z założeniami
przedmiotowej ustawy, miała ona na celu pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w comiesięcznej
spłacie raty kredytu.
Prezydencka ustawa, której zapisy weszły w życie w 2016
roku w szczególności miała pomóc osobom, które zaciągnęły
kredyt mieszkaniowy we franku szwajcarskim. Osoby, których
sytuacja materialna była wyjątkowo trudna, mogły skorzystać
ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który przez okres do
18 miesięcy regulowałby ich zobowiązania względem Banku do
kwoty 1.500,00 złotych.
Jak wynika z danych zebranych na zlecenie Kancelarii Prezydenta RP na koniec 2016 roku wykorzystanie środków zgromadzonych w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosiło zaledwie 2%. Powodem tak niskiego zainteresowania skorzystania z pomocy, którą zapewniają obecne regulacje prawne,
są zbyt restrykcyjne warunki, które spełnić musi kredytobiorca, aby skorzystać z pomocy Państwa.
„Frankowicze”, którzy byli najbardziej zainteresowani pomocą związaną z zaciągniętymi przez nich kredytami we franku szwajcarskim, składają pozwy do Sądów przeciwko Bankom, które jak wynika z wielu orzeczeń Sądów dopuściły się
zastosowania w umowach kredytowych pomiędzy Bankiem a
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konsumentem tzw. klauzul abuzywnych, których stosowanie
jest nieważne, a tym samym powoduje, iż dane postanowienie
nie może wiązać konsumenta.
Frankowicze, którzy zdecydowali się na skierowanie powództwa przeciwko Bankowi, z którym wiąże ich umowa kredytowa, mogą żądać nie tylko wyeliminowania abuzywnych
zapisów umowy kredytu czy redukcji ciążącego na nich zadłużenia, ale również wnosić o odzyskanie spreadów walutowych
bądź środków z nadpłaconych rat kredytu we frankach szwajcarskich.
Podkreślenia wymaga, iż stanowisko Sądów co do tzw. klauzul waloryzacyjnych, które pozwalało bankom w dowolny sposób przeliczać ratę kredytu we franku szwajcarskim na walutę
polską jest prawie jednoznaczne. Spory, w których konsumenci podważali ważność powyższej klauzuli waloryzacyjnej (indeksacyjnej) najczęściej kończą się poprzez uznanie ich ważności za niedopuszczalne. Jednakże rozróżnienia wymaga kredyt,
który został udzielony w walucie polskiej i został waloryzowany do waluty obcej, pomiędzy kredytem udzielonym w walucie obcej.
W sytuacji uznania za nieważne klauzuli waloryzującej
kredyt w walucie polskiej waloryzowany np. do franka szwajcarskiego, spowoduje to nieważność głównych, kluczowych
zapisów umowy, a tym samym uznanie, iż kredyt ten został
udzielony w walucie polskiej i w takiej walucie powinien zostać spłacony.
W przypadku kredytu udzielonego bezpośrednio w walucie
obcej, istnieją dwie możliwości, w zależności od rodzaju spłaGŁOS TYSIĄCLECIA
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 ty przedmiotowego kredytu. Jeżeli kredyt jest spłacany w in-

nej walucie, niż ta w której został zaciągnięty, uznanie za nieważne klauzuli waloryzującej spowoduje, iż Bank będzie zobowiązany do zwrotu różnicy pomiędzy kursem stosowanym
przez bank, a średnim kursem Narodowego Banku Polskiego.
Jeżeli kredyt przez cały okres jest spłacany w walucie obcej,
nie można w takiej sytuacji mówić o pojawieniu się ewentualnej nadpłaty w udzielonym kredycie.
Pomimo wskazania przez Sądy tzw. zakazanych klauzul, które znajdują się w umowach kredytów waloryzowanych, banki nadal nie respektują linii orzeczniczej, utrwalonej na przestrzeni ostatnich lat. W orzecznictwie można zauważyć, iż za
nieważne uważa się w szczególności te klauzule, które dotyczą
waloryzacji kwoty udzielonego kredytu do kursu waluty obcej,
ubezpieczenia dotyczącego niskiego wkładu własnego, zmian
w sposób dowolny oprocentowania kredytu oraz tych, które dotyczą podwyższonego oprocentowania ubezpieczenia za okres
po wpisie zabezpieczenia banku na hipotekę nieruchomości
a przed dostarczeniem dokumentów do banku. W takiej sytuacji, kredytobiorcy aby dochodzić swoich praw zmuszeni są do
wniesienia reklamacji do banku, a w przypadku nie uwzględnienia postępowania reklamacyjnego, do skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego.
Reklamacja powinna dotyczyć podstawy prawnej udzielenia
kredytu, waloryzacji bądź denominacji (czyli określonych warunków, które umowa miała spełniać) oraz spreadów. W praktyce złożenie reklamacji nie gwarantuje, iż zostanie ona uwzględniona przez bank, jednakże w sytuacji nieuwzględnienia naszej
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reklamacji, mamy możliwość skierowania sprawy do Rzecznika Finansowego. Złożenie wniosku o mediację do Rzecznika
Finansowego co do zasady przerywa bieg terminów przedawnienia, które w opisywanym przypadku wynoszą 10 lat.
Nawet jeżeli mediacja się nie powiedzie, konsument otrzyma od Rzecznika Finansowego analizę prawną umowy kredytowej, wraz ze wskazaniem zapisów, które zdaniem Rzecznika
są niedozwolone.
Posiadając tak zebrany materiał dowodowy, konsument może
wnieść sprawę do sądu przeciwko bankowi o zapłatę. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, większość spraw wniesionych do sądów powszechnych, kończyła się wygraną konsumentów. W zależności od wad prawnych umowy, konsumenci
otrzymywali zwrot nadpłaconych rat kredytów czy też zmniejszenie zadłużenia wobec banków.
Pomimo, iż w lipcu 2017 roku do Sejmu trafił projekt ustawy nowelizujący przepisy dotyczące pomocy kredytobiorcom,
najbardziej opłacalnym obecnie sposobem dochodzenia swoich
praw względem banków, jest złożenie reklamacji i dalej ewentualnie wniesienie powództwa do Sądu. Przepisy ustawy z 2016
roku pozwalają jedynie na skorzystanie z pewnego rodzaju dofinansowania, które w ostateczności i tak będzie musiało zostać zwrócone przez konsumentów w odpowiednim czasie. Aktualnie brak jest konkretnych regulacji prawnych, które wprost
określałyby w jaki sposób konsumenci mogliby dochodzić swoich praw poza wytoczeniem powództwa o zapłatę.
Adwokat
Marta Krajewska

Spotkanie z Seniorkami - 8 Marca, Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet Pan Prezes Michał Marcinkowski i Pan
Dyrektor Ryszard Gajkiewicz uczestniczyli w spotkaniu z Seniorkami z naszego osiedla zorganizowanym przez Radę Jednostki Pomocniczej Nr 9 w salce parafialnej Kościoła na Górnym Tysiącleciu. Panowie złożyli wszystkim obecnym na Sali Paniom serdeczne życzenia z okazji Ich święta oraz zaprosili wszystkich na organizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Piast” festyn z okazji 35-lecia Spółdzielni, który odbędzie się 10 czerwca 2018r.
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Podziękowania za udział w akcji „SERCE POD CHOINKĄ”
Wzorem ubiegłych lat Zarząd i Rada Nadzorcza SM „Piast”
wraz z proboszczami parafii znajdującymi się na Osiedlu Tysiąclecia w grudniu 2017 podjęli kolejną inicjatywę świątecznej pomocy
mieszkańcom naszego Osiedla.
Zarząd SM „Piast” zebrał środki od darczyńców i reklamodawców, które za pośrednictwem Rzymskokatolickiej Parafii Matki
Boskiej Piekarskiej w Katowicach przy ul. Ułańskiej 13 i Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych w Katowicach przy ul. Mieszka I 6 zostały
przeznaczone na świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących
mieszkańców Osiedla.
W tę szlachetną inicjatywę włączyli się:
•
•
•
•

Bat-Bud Grzegorz Kleta
Bazyl Piotr Bylica
Budomat Sylwia Czerepska
Firma Konserwacyjno Montażowo-Handlowa LIFT M&R
Ryszard Majewski
• Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Klim Sławomir
Klimiuk
• Kancelaria Adwokacka Marta Krajewska
• Mat&Tom s.c.

• P
 rzedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Impuls Michał Tarasiewicz
• Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych EL-BED Agata Soćko
• ·Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Format Mariusz Tarasiewicz
• ·P rzedsiębiorstwo Wielobranżowe GB Śląsk Zbigniew Staniszewski
• ·Z akład Remontowo-Budowlany Jędrzejczyk
Dzięki nim wiele osób mogło radośniej przeżyć minione święta
Bożego Narodzenia. Za zrozumienie i okazane serce dziękujemy.
Zarząd SM „Piast”
Rada Nadzorcza SM „Piast”
Ks. Józef Więcek – Proboszcz
Rzymskokatolickiej Parafii Matki
Boskiej Piekarskiej
Ks. Józef Włosek – Proboszcz
Rzymskokatolickiej Parafii
Podwyższenia Krzyża Św. i Matki Bożej
Uzdrowienia Chorych

Bal Karnawałowy dla Seniorów z Osiedla Tysiąclecia
Wszyscy lubimy karnawał…niestety wszystko co fajne za
szybko się kończy. Dlatego przynajmniej pożegnanie karnawału powinno być huczne i wesołe. I takie właśnie było w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” 12 lutego.
Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 wraz ze Spółdzielnią zorganizowały bal karnawałowy dla Seniorów z Osiedla Tysiąclecia. Zabawa była fantastyczna. W imieniu organizatorów bal
otworzyli : Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Piast” –
Pan Józef Pokojski, Przewodnicząca Zarządu RJP Nr 9 – Pani
Aleksandra Duży oraz Przewodniczący RJP nr 9 – Pan Jacek
Pytel, który powitał gości również w imieniu Pana Borysa Pronobisa – Radnego Miasta Katowice – współorganizatora balu.
Oczywiście żadna dobra impreza karnawałowa nie może się
obejść bez dobrego wodzireja i występów. Na balu do zabawy zachęcał Mirosław Kańtor – Wodzirej, który porwał naszych Seniorów do zabawy oraz Mariusz Doroz, który śpiewał zarówno znane wszystkim szlagiery, jak i autorskie utwory
ze swojej płyty. Te wszystkie świetne zdjęcia, które najlepiej
oddają atmosferę świetnej zabawy, zrobił dla nas Robert Konieczny – Radny Jednostki Pomocniczej Nr 9. Przede wszystkim podziękowania za zorganizowanie tej wspaniałej imprezy należą się Wiceprzewodniczącej Zarządu naszej Jednostki Pani Małgorzacie Herman.
Oczywiście wielkie podziękowania należą się Sponsorom i
Darczyńcom, dzięki którym ta impreza mogła się odbyć w tak
wspaniałej oprawie:
-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” zapewniła salę, na której odbyła się impreza i napoje chłodzące dla roztańczonych
gości

Bardzo dziękujemy też następującym firmom za pomoc w
zorganizowaniu tego spotkania:
-Bank PKO BP – szczególne podziękowania dla Pani Dyrektor Krystyny Kozieł
-HELLFEIER Sp. z o.o , która zapewniła również ochronę balu i zadbała o bezpieczeństwo naszych Seniorów i wszystkich
gości.
-SYSTEL – Systemy Teleinformatyczne
-Denticon – Praktyka Stomatologiczna Aleksandra Obszyńska
-Kobieta OdNowa –Mrs.Sporty Edyta Dudzińska
-Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
-Prawne Rozwiązania Parkingowe
-Cukiernia „Król” Katowice

Galeria zdjęć z tej wspaniałej imprezy jest dostępna
na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://smpiast.pl/start/listart/1016-bal-karnawalowydla-seniorow-z-osiedla-tysiaclecia.html

– 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: Aleksander Rudolf.
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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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?

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,
z komornikiem

Gotówka!
537-837-557
SPRZEDAM MEBLE
VOX ROMANTIC.
SZUKAM OSOBY
DO NAPRAWY BIEŻNI
TEL. 794 434 607

GŁOS TYSIĄCLECIA

TO JEST MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ
po szczegóły zapraszamy
na naszą stronę
WWW.SMPIAST.PL
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GRATIS
i WUDQVSRUW

WHO
tel. 503 592 364
www.armarium.pl

.203/(.62:(
5(0217<
à$=,(1(.
.$)(/.2:$1,(
WHO

5(*8/$&-$

JUNKERS,
VAILLANT
,1$35$:$2.,(13&9
TERMET, NAPRAWY
:<0,$1$86=&=(/(.
MONTAŻE
0$/2:$1,(0,(6=.$1
USUWANIE AWARII
WODNYCH
WHO
tel. 606 344 009






.RPSOHNVRZH
8VáXJLUHPRQWRZH
GRUDFWZR
:\VWDZLDP\IU\9$7

)DODQD%RJGDQ
WHO
-81.(569$,//$17
7(50(71$35$:<
0217$ĩ(
868:$1,($:$5,,
:2'1<&+
WHO

(NVSUHVRZD1DSU3URW=ĊE
UHNOQUJE F]E GRSLVDü
*
32-24-76-200
WHONRP
g587

SZKLARSKIE
1$35$:$
USŁUGI
7(/(:,=25Ï:
U KLIENTA
XNOLHQWD
tel. 601
525
940

lub
32/258 27 24


Chemia,
Matematyka
6(5:,6579

8à$ē6.$
Korepetycje

Dojazd
do domu ucznia

1$35$:<7(/(:,=25Ï:
tel. 609-313-634
,635=ĉ78579SLORW\

g554

*:$5$1&-$

CZYSZCZENIE




+ doradztwo

72-(670,(-6&(
1$7:2-Ą
CZYSZCZENIE5(./$0ĉ
DYWANÓW,

WYKŁADZIN, TAPICERKI,

TAPICERKI SKÓRZANEJ
=DSUDV]DP\

KLAR
EXPRESS
ZZZVPSLDVWSO
602 684
306, 32 25 18 468

.DWRZLFNLH&PHQWDU]H.RPXQDOQH
DYWANÓW,
.DWRZLFHXO0XUFNRZVNDWHOG\ĪXUFDáRGRERZ\
WYKŁADZIN,
NRP
TAPICERKI
HPDLON]XS#N]XSNDWRZLFHSO
tel. 503 592
364
&PHQWDU]Z/LJRFLHWHOZJRG]
32 254 37 46


=DNáDGZ\NRQXMHSHáQ\]DNUHVXVáXJSRJU]HERZ\FKLFPHQWDUQ\FK
GXĪ\Z\EyUWUXPLHQLXUQNZLDFLDUQLDRUJDQL]DFMDVW\SRSUDZD
KATOWICKIE
CMENTARZE KOMUNALNE
PX]\F]QDFDáRGRERZ\SU]HZy]]ZáRNXVáXJLZ]DNUHVLHSRFKyZNyZ
ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice
WUDG\F\MQ\FKLNUHPDFMLQDFPHQWDU]DFKZáDVQ\FKLLQQ\FK
dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51,
QHNURSROLDFKSU]HFKRZDOQLD]ZáRN
kom. 607 399 321,
FDáRGRERZDPRĪOLZRĞüNRU]\VWDQLD]QDV]\FK.DSOLF]DáDWZLDQLH
biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-16, sobota 8-15
GRNXPHQWDFMLSRJU]HERZ\FK
=8686&.586 
email: kck@kck.katowice.pl
UR]OLF]HQLDEH]JRWyZNRZH=86XVáXJLSU]H],QWHUQHW

Cmentarz w Katowicach-Ligocie ul. Panewnicka 45,

tel.
32
252 55 02 czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-12
ZZZN]XSNDWRZLFHSOLQWHUQHWRZDZ\V]XNLZDUNDJUREyZ

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”
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