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10 czerwca odbył się Festyn z okazji 35. Rocznicy powstania Spółdzielni
Mieszkaniowej „Piast”. Z tej okazji odbył się koncert „Cover Festival – Ikony
Rocka” podczas którego można było usłyszeć utwory takich kultowych kapel
jak AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Aerosmith, Judas Priest czy Metallica
w wykonaniu najlepszych polskich muzyków rockowych. Oprócz gości muzycznych, można było także podziwiać występy lokalnych dziecięcych grup baletowych i wokalnych, Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”, dzieci z Miejskiego
Przedszkola nr 90 i kapeli „Kamraty”.
Na uczestników festynu czekały konkursy z nagrodami, trampolina, zamek dmuchany, camper z konsolami, darmowa wata cukrowa, popcorn i gadżety, a także zajęcia sportowe pod okiem profesjonalnych trenerów i wiele innych atrakcji.
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Składamy serdeczne podziękowania firmom,
które przyczyniły się do organizacyjnego i finansowego wsparcia Festynu zorganizowanego
przez Spółdzielnię z okazji Dnia Dziecka:
• Agnieszka Kwiatek Studio Treningu AK
• Bazyl Piotr Bylica
• F.K.M.H. LIFT M&R Ryszard Majewski
• F.U.H. Roof-Rak Tomasz Pietrzak
• Firma Krisstek Krzysztof Wróblewski
• ING Bank Śląski S.A.
• Kacper Tomasz Kacperczyk
• La’Roma s.c.
• M Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.
• MAT&TOM s.c.
• MTT Sp. z o.o.
• Orange S.A.
• Poczta Polska S.A.
• Stokrotka Sp. z o.o.
Wasz wkład umożliwił zapewnienie wielu
atrakcji uczestnikom Festynu.
Dziękujemy!
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Walne zgromadzenie spółdzielni
mieszkaniowej osiedla „Tysiąclecie”
W dniu 10.05.2018r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. Zebranie zostało otwarte
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Józefa Pokojskiego, który przeprowadził wybory do prezydium
zebrania w którego skład weszli: jako przewodnicząca zebrania Pani Małgorzata Tymińska-Ludian, jako sekretarz Pani Kazimiera Witkowska oraz jako asesor Pan Bogusław Pieczyński.
Po przeprowadzonych wyborach komisji mandatowej, skrutacyjnej oraz wniosków, głos zabrał Prezes
Zarządu Pan Michał Marcinkowski, który przedłożył
zgromadzonym sprawozdanie z działalności Zarządu
w roku poprzednim. Na wstępie Prezes Zarządu powiedział, że ten rok jest szczególny w historii Spółdzielni, bowiem 35 lat temu, w dniu 14 czerwca 1983
roku podjęta została uchwała o powstaniu na osiedlu
Tysiąclecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”, jak
również jest wyjątkowy dla niego osobiście ze względu na fakt, iż dokładnie dziesięć lat temu został powołany do pełnienia obowiązków Prezesa Spółdzielni. Podkreślił, że jest bardzo związany z osiedlem, tu
się urodził, wychował, chodził do szkoły. W chwili obecnej osiedle całkowicie się zmieniło i nadal się
zmienia. Jest nowoczesne, zielone i przyjazne dla
wszystkich, nie tylko mieszkańców. Zmieniła się całkowicie architektura terenów zielonych, powstały nowe inwestycje, parkingi, nasadzenia, strefy wypoczynku dla osób starszych i dzieci. To właśnie ten
ciągły rozwój powoduje, iż Osiedle Tysiąclecia jest
wskazywane w rankingach jako najbardziej przyjazne miejsce do zamieszkania w Katowicach.
Wspomniał również o bardzo dobrej współpracy Spółdzielni z Miastem Katowice. Sam Prezydent
Katowic, dr Marcin Krupa, na łamach kwartalnika wydawanego przez Miasto, wymienił Spółdzielnię „Piast” jako przykład firmy, z którą się dobrze
współpracuje i która dba o mieszkańców. Odniósł się
również do zeszłorocznej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na skutek której w naszej Spółdzielni przybyło ok. 2600
członków, z czego bardzo się cieszy,
ponieważ im więcej „nas”, tym jesteśmy silniejsi. Podkreślił również,
iż niezmiennie priorytetem Zarządu
są remonty zasobów Spółdzielni, na
które w zeszłym roku zostało wydanych ok. 9 mln. zł. W tym roku Spółdzielnia chce zakończyć etap renowacji terenów i od następnego roku
rozpocząć remonty i modernizacje
budynków od wewnątrz. Na zakończenie, podziękował wszystkim za
rady, pomoc, mobilizację i obiecał,
że w dalszym ciągu wraz z Zarządem będzie się wsłuchiwać w głosy mieszkańców i będzie otwarty na
wszelkie sugestie i opinie.
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W tym roku wybieraliśmy członków Rady Nadzorczej oraz ich zastępców na okres kadencji 2018-2021.
W wyniku przeprowadzonych wyborów na członków
Rady Nadzorczej, zostały wybrane następujące osoby: Andrzej Góralczyk, Katarzyna Hermann, Witold
Korzekwa, Stanisław Krawczyk, Józef Pokojski, Maria Świerska, Marek Warzecha. Natomiast zastępcami członków Rady Nadzorczej zostali: Krystyna
Czarkowska, Krzysztof Brzozowski, Bogusław Jabłonowski.
W dalszej części Walne Zgromadzenie toczyło się
zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Podjęto,
m.in. uchwały dotyczące:
• sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach za rok 2017,
• sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017r.
wraz z rozliczeniem wyniku finansowego,
• udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
• zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
„Piast” w Katowicach,
• sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za
rok 2017,
• oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką
Zarząd Spółdzielni może zaciągnąć w latach 2018
– 2017,
• sprzedaży lokali zajmowanych na zasadzie umowy najmu na rzecz najemców lokali,
• zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.
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Dlaczego warto sadzić drzewa
Czy na osiedlach Katowic trzeba sadzić i dbać o drzewa? Tak. Czy warto sadzić drzewa wspólnie? Zdecydowanie tak. Powiem więcej – wspólne sadzenie drzew
buduje więzi sąsiedzkie i aktywizuje mieszkańców do
wzięcia odpowiedzialności za osiedle.
Czy na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach trzeba
sadzić? Oczywiście. Właśnie na przykładzie katowickiego Tysiąclecia pokażmy, jaka to ważna i dobra inicjatywa.
Po pierwsze, drzewa na osiedlu przedłużają Park Śląski. Produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla. Jedno duże drzewo o wysokości ok. 25 m pochłania tyle
dwutlenku węgla, ile emitują dwa gospodarstwa jednorodzinne. Każdy hektar lasu wchłania rocznie ok. 200
ton dwutlenku węgla.
Po drugie, drzewa oczyszczają powietrze. Mniejsze
cząstki pochłaniają, większe osiadają na liściach i gałęziach. Zmniejszają zanieczyszczenie tlenkiem węgla,
tlenkami azotu, ozonu i szczególnie niebezpiecznymi
wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi.
Im bliżej drogi znajdują się drzewa, tym ich możliwości
oczyszczające większe – nawet do 9 razy większe w porównaniu do drzew oddalonych od ulic. Drzewa wzbogacają powietrze o substancje lotne, które mają właściwości bakteriobójcze.
Po trzecie, drzewa kształtują mikroklimat osiedla.
Obniżają temperaturę powietrza od 3 do ponad 8 st. C
poprzez proces transpiracji, czyli odparowywania wody. To dlatego temperatura powietrza na osiedlu Tysiąclecia jest odczuwalnie niższa. Zupełnie inaczej oddziaływają powierzchnie asfaltowe i betonowe. Nagrzewają
się one szybko i potrafią podnieść temperaturę powietrza w miastach o 2 do 4 st. C. Ma to wpływ na wyższe rachunki. Opłaty za mieszkania w ocienionej przez
drzewa nieruchomości są o ok. 15-35% niższe, ponieważ zmniejsza się zapotrzebowanie na energię. Drzewa
zarówno ochładzają powietrze latem, jak i zapobiegają
nadmiernemu wychładzaniu się budynków zimą. Cień
drzew wydłuża również trwałość chodników i dróg.
Trwałość asfaltu dzięki cieniowi przedłuża się z 7-10 lat
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do 20-25. Wiąże się to ze zmniejszonym nagrzewaniem
powierzchni w ciągu dnia i wychładzaniem jej w nocy
(zjawisko erozji wietrznej).
Po czwarte, sąsiedztwo drzew tworzy korzystne warunki wokół naszych bloków. Latem dają one przyjemny cień i ochładzają powietrze, a zimą zabezpieczają od wiatru i mrozu, pozwalając tym samym zaoszczędzić na kosztach ogrzewania. Dodatkowo tworzą przyjemniejszą w odbiorze przestrzeń. Zachęcają do spacerów. Więcej ludzi, to większy nadzór społeczny. Mieszkańcy osiedla czują się bezpieczni. Więcej drzew, to obniżony poziom agresji, stresu, napięcia i ciśnienia krwi. Uspokajające działanie drzew odnosi się również do osób dotkniętych ADHD. U dzieci
i młodzieży drzewa zaś wpływają na twórczy sposób
myślenia i zdolność koncentracji.
Ludzie żyją, uczą się, pracują i wypoczywają na osiedlu Tysiąclecia. Sęk w tym, że kształt przestrzeni wokół
bloków powinien dawać mieszkańcom możliwość realizowania ich potrzeb. Najlepszym, sposobem na uatrakcyjnienie przestrzeni osiedla, podkreślenie jego układu
urbanistycznego, poprawienie komfortu mieszkańców i
użytkowników osiedla jest wprowadzanie nowych form
i kompozycji zieleni. Drzewa wpływają na jakość życia na osiedlu. Wyzwalają pozytywne emocje, skojarzenia i zachowania. Wychowują, rozwijają i kształtują pozytywne postawy. Drzewa, które sadzimy dzisiaj, pozostaną dla naszych dzieci, wnuków i prawnuków. Dziś
sadząc drzewa, wpływamy na charakter naszego osiedla w przyszłości. O to nam chodzi.
Patryk Białas

Prawnik, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji
w Parku Naukowo Technologicznym Euro-Centrum sp.
z o.o. Społecznik w Fundacji Napraw Sobie Miasto, koordynator Katowickiego Alarmu Smogowego. Zainteresowania: ekologia, odnawialne źródła energii, czyste
powietrze, ochrona klimatu, smart city, rozwój technologiczny, innowacje
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REALIZACJA REMONTÓW I INWESTYCJI
ZAPLANOWANYCH NA 2018 ROK
Zgodnie z zatwierdzonym planem remontów na 2018 rok, trwają prace remontowe na całym naszym osiedlu. Dzięki stałemu nadzorowi ze strony naszej Spółdzielni oraz sprzyjającej pogodzie, prace przebiegają zgodnie z planem
i przewiduje się ich terminowe zakończenie.

Do tej pory rozpoczęto prace związane z:
•�����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
malowaniem ścian i sufitów korytarzy lokator•�����������������������������������������������
 ���������������������������������������������
ociepleniem ścian szczytowych segmentów garaskich budynku na Ułańskiej 7, wraz z robotażowych budynków Piastów 10 oraz Piastów 18,
mi murarsko-tynkarskimi, wymianą instalacji
wraz z zadaszeniem balkonów ostatnich kondyelektrycznej w korytarzach razem z zasilaniami
gnacji,
mieszkań i wymianą 38 kompletów instalacji do•���������������������������������������������
 �������������������������������������������
ociepleniem ścian szczytowych segmentu piwmofonowych,
nicznego budynku Tysiąclecia 88,
• w ymianą drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich
• remontem elewacji budynku Armii Krajowej 281
na klatkę awaryjną na drzwi aluminiowe dymoszod strony południowej, północnej i wschodniej,
czelne w budynkach Chrobrego 38, Piastów 3, Ty• n aprawą metodą alpinistyczną elewacji segmentu
siąclecia 47,
garażowego budynku Tysiąclecia 90,
• remontem kominów na dachu wraz z wykonaniem
• z adaszeniem wejść budynku Piastów 16,
ocieplenia i naprawą czap kominowych pawilonu
Chrobrego 29,
•�����������������������
 ���������������������
remontem 1 szt. dźwigu wraz z wykonaniem
systemu łączności GPS
w budynku Zawiszy
Czarnego 9,
•���������������������
 �������������������
remontem
elektrycznych rozdzielni głównych w budynkach Piastów 9 i Piastów 10,
•������������������
 ����������������
częściowym
wykonaniem
nawierzchni dróg dojazdowych
z kostki betonowej wraz
z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi, do garaży
wolnostojących „Karliki” przy ul. Piastów,
• ponadto, w roku 2018
kontynuowane jest dofinansowanie wymiany
stolarki okiennej w lokalach
mieszkalnych
wraz z dociepleniem
ściany balkonowej.
Do prac już zakończonych należą:
• budowa placu zabaw dla
młodszych dzieci przy
skwerze w rejonie ul.
Zawiszy Czarnego 2-9,
•������������������������
 ����������������������
ocieplenie stropów budynku Armii Krajowej
304,
• naprawa odspojonych
tynków metodą alpiPlac zabaw przy skwerze w rejonie ul. Zawiszy Czarnego 2-9
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nistyczną na elewacji
zachodniej
segmentu
piwnicznego
budynku
Chrobrego 2,
• remont pokrycia dachu
wraz z naprawą zapadniętych płyt dachowych
i remontem kominów
w segmencie piwnicznym
budynku Ułańska 16,
•����������������������
 ��������������������
wymiana pionów kanalizacyjnych przewidzianych na bieżący rok, tj:
¼ budynku Piastów 16,
¼ budynku Piastów 22,
¼ budynku Tysiąclecia
19, ¼ budynku Tysiąclecia 90, ½ budynku Ułańska 16, ¼ budynku Chrobrego 32, ½ budynku
Chrobrego 38,
• remont 1 szt. dźwigu wraz
z wykonaniem systemu
łączności GPS w budynku Tysiąclecia 78,
• w ymiana 15 kompletów
domofonów w korytarzach lokatorskich bu- Elewacja budynku przy ulicy Tysiąclecia 88
dynku Tysiąclecia 15.

Najpiękniejszy budynek w Polsce
Uniwersytet Śląski, który w tym roku obchodzi 50-leJeden z nich, nowy Wydział Radia i Telewizji – Nocie składa się z dwunastu wydziałów, które mieszczą wa siedziba Wydziału Radia i Telewizji – zlokalizowasię w czterech miastach województwa śląskiego.
na jest przy ulicy Pawła w centrum Katowic. Gmach
powstał w roku 2014,
a zaprojektowały go BAAS Arquitectura, Grupa 5 Architekci i Małeccy Biuro Projektowe. Całość ma prawie 5
tys. metrów kwadratowych i składa się z pięciu
kondygnacji (parteru,
trzech pięter i poziomu
minus 1, gdzie znalazł
się parking i pomieszczenia techniczne).
Gmach Katowickiej
szkoły filmowej zdobył
także Grand Prix Stowarzyszenia Architektów Polskich, a budynek okrzyknięto najlepszym obiektem architektonicznym w Polsce
w roku 2017.
GŁOS TYSIĄCLECIA
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O rowerach
W ostatnich latach obserwujemy w całej Polsce rosnącą popularność publicznych wypożyczalni rowerów. Kolejne
miasta uruchamiają swoje systemy, a Polacy masowo decydują się na co dzień korzystać z jednośladów. O tym czym
są , jak działają i co sprawia, że coraz chętniej przekonujemy się do tego środka transportu przeczytacie poniżej.
Czym jest rower publiczny?
Pierwsze systemy wypożyczalni rowerów sięgają
swoimi początkami lat 60 w Holandii i 90 w Danii.
To właśnie te kraje najbardziej kojarzą nam się z powszechnym korzystaniem z rowerów na co dzień i to
właśnie tam swoje początki miała rowerowa rewolucja, która teraz rozprzestrzenia się po niemal wszystkich zakątkach Europy. Wypożyczalnie działają na
bardzo prostych zasadach. Rowery rozmieszczone są
w specjalnych, samoobsługowych stacjach – punktach wypożyczeń, rozsianych po mieście. Z nich możemy jednoślad wziąć i zwrócić w dowolnym punkcie po zakończeniu jazdy. Za korzystanie z systemu
pobierana jest niewielka opłata, naliczana za każdą godzinę wypożyczenia, choć często pierwsze 1520 minut jest darmowe. Pierwszym miastem w Polsce, które uruchomiło swój system była Warszawa.
Od 2012 roku funkcjonuje tam system pod nazwą Veturilo. Obecnie jest to już piąta co do wielkości sieć
w Europie.
Jak to działa w Katowicach?
Od 2015 roku możemy wypożyczać rowery w systemie City by bike. Jego początki były skromne. W pierwszym roku do dyspozycji mieszkańców oddano 3 stacje
i 40 rowerów. W kolejnych latach system był powiększany i aktualnie liczy on 388 rowerów i 48 stacji dokujących. Niestety jak pokazują statystyki, to stanowczo za mało jak na potrzeby i potencjał miasta. W opublikowanym niedawno raporcie na popularnym portalu rowerowym dadelo.pl katowicki system znalazł się
na odległym, 15 miejscu w Polsce. Lepiej sklasyfikowane były nie tylko duże metropolie takie jak Warszawa, Łódź czy Poznań, ale także mniejsze ośrodki: Kołobrzeg, Grodzisk Mazowiecki i Stalowa Wola.

wa następnych stacji i coraz więcej Łodzian na co
dzień przemieszczających się po mieście na dwóch
kółkach.
Rozmieszczenie stacji musi się też pokrywać ze
szlakami komunikacyjnymi w mieście. Powinny one
być zlokalizowane tam, gdzie w ciągu dnia przemieszcza się najwięcej ludzi, w pobliżu węzłów komunikacyjnych i przystanków komunikacji publicznej. Mówi się, że rower miejski służy pokonywaniu
„ostatniej mili” czyli końcowego odcinka podróży
rozpoczętej wcześniej komunikacją miejską bądź samochodem.
Nie mniej ważny jest również komfort jazdy i wypożyczania rowerów. Operatorzy systemów oferują aplikacje na smartfony za pomocą, których możemy rowery wypożyczać i doładowywać konto. Niestety często zdarza się, że wiele do życzenia pozostawia stan techniczny pojazdów. Usterki są chlebem
powszednim a ich naprawianie sporym wyzwaniem.
Co nas czeka w przyszłości?
Myli się ten, kto sądzi, że sama możliwość wypożyczania rowerów to szczyt możliwości. Coraz częściej operatorzy systemów oferują różnorodne udogodnienia. Pojawiają się tandemy, cargo, rowery z fotelikami dla dzieci a także rowery elektryczne. Coraz
więcej systemów oferuje możliwość wypożyczenia
i zwrotów rowerów w dowolnym miejscu, poza wyznaczonymi stacjami dzięki zamontowanym nadajnikom GPS. W kolejnych latach będziemy świadkami coraz bardziej postępującej rewolucji w mobilności miejskiej. Jedno jest pewne, z tej drogi nie ma odwrotu. Z korzyścią dla środowiska i naszej kondycji.

Jak stworzyć dobrze działający system?
O sukcesie i popularności systemu rowerów publicznych decyduje kilka czynników. Pierwszym
z nich jest duża i gęsta sieć wypożyczalni. Ludzie będą korzystać z rowerów publicznych wtedy, kiedy będą mieli pewność, że mogą nimi wszędzie dojechać.
Przyjmuje się, że optymalnie stacje powinny być zlokalizowane w promieniu 500 metrów od siebie. Tak
zrobiono w Łodzi. System ruszył w 2016 roku i już
na starcie liczył aż 100 stacji. W centrum miasta powstały niemal na każdym rogu, a więc mieszkańcy
od razu przekonali się, że rower można wszędzie wypożyczyć i wszędzie zwrócić. Kolejne lata to budo-
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HISTORIA DNIA DZIECKA
Wszystkie maluchy kochają Dzień Dziecka. To szczególne święto uwieńczone jest prezentami, uśmiechem
i wspólnym czasem. Skąd się wziął pomysł dnia dedykowanego najmłodszym? Jaka jest jego historia? Jak celebruje się je w innych krajach świata?
Międzynarodowy Dzień Dziecka jest świętem obchodzonym niemal na całym świecie.
Nie we wszystkich krajach jednak święto to przypada na 1 czerwca. Odmienny jest także sposób obchodzenia tego dnia, na co wpływ ma bez wątpienia różnorodna tradycja, obyczajowość i historia wynikająca z danego kręgu kulturowego.
Podobno korzenie Dnia Dziecka sięgają 1954 roku, kiedy to Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) postanowiło o konieczności
stworzenia takiego święta, by upowszechnić cele i ideały dotyczące praw dziecka, jakie zawierała Karta Narodów Zjednoczonych. Z kolei w chińskim kalendarzu
Dzień Dziecka występuje już prawdopodobnie od 1926
roku, natomiast w Japonii uroczystość ta ma swoje tradycje od 1948 roku, a w Turcji od 1920 roku.
W Polsce i innych krajach Europy święto to obchodzone jest 1 czerwca. We Francji i Włoszech z kolei Międzynarodowy Dzień Dziecka przypada na datę 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli. Wynika to z faktu, iż jest
on tam łączony z Dniem Rodziny. Specyficzne są także obchody tego święta w tych dwóch krajach. 6 stycznia uznaje się bowiem za dzień, kiedy to dzieci nie tylko otrzymują od rodziców podarunki, lecz także ciasto
z „wróżbą” i koronę króla lub królowej.
Obchody Dnia Dziecka bardzo ciekawie wyglądają
w Japonii. Podobno według tamtejszej tradycji uroczystość ta wywodzi się ze święta chłopców zwanego „Tango-no Sekku”, które świętuje się 5 maja. W gestii rodziców tego dnia leży przygotowanie latawców w kształcie
karpia z papieru bądź tkaniny, które następnie wywiesza się na masztach przed domem. I tu rodzi się pytanie
dlaczego karp?
Jak na Japonię przystało, ryba ta ma symboliczne znaczenie w tamtejszej kulturze, bowiem uznawana jest za
symbol siły, odwagi i determinacji, bowiem jak wierzą
Japończycy, karp może bez przeszkód płynąć pod prąd
najbardziej rwących strumieni. Ilość masztów z karpiami jaka znajduje się przed każdym domem związana
jest z ilością mieszkających tam dzieci, a życzenia, jakie rodzice kierują tego dnia do swych pociech, odwołują się bezpośrednio do cech przypisywanych karpiom:
odwagi, siły i determinacji. By dziewczynki nie czuły się pominięte, w Japonii świętowany jest także ich
dzień, który datuje się na 3 marca. Festiwal lalek lub Festiwal Dziewcząt, jak nazywa się to święto, związany
jest z modlitwami za zdrowie i szczęście dziewczynek,
a do zwyczajów, jakie wiążą się z tą datą, należy układanie papierowych lalek ubranych w tradycyjne japońskie stroje (kimona).
GŁOS TYSIĄCLECIA

Obchody Dnia Dziecka na świecie mogą być bezpośrednio związane ze świętem narodowym danego kraju,
czego najlepszym przykładem jest Turcja, gdzie przypadający na 23 kwietnia Dzień Dziecka jest jednocześnie
Świętem Niepodległości. Niezwykle ciekawa jest historia połączenia tych dwóch rocznic.
Jak się bowiem okazuje, Mustafa Kemal Ataturk,
uznawany za twórcę niezależnej Republiki Tureckiej
w 1920 roku, stwierdzając, iż to dzieci są przyszłością
narodu, postanowił właśnie im zadedykować ten dzień.
23 kwietnia w Turcji, podobnie jak 1 czerwca w Polsce,
dzieci zasiadają w parlamencie. Połączenie obchodów
Dnia Dziecka z istotną datą w historii danego kraju widoczna jest także w przypadku Paragwaju. 16 sierpnia,
na który przypadają uroczystości związane ze świętem najmłodszych obywateli, jest także rocznicą bitwy
o Acosta Nu z 1869 roku, jednej z bitew wojny paragwajskiej. Data istotna i niezwykle wymowna, bowiem właśnie wtedy zginęło wiele maleńkich istnień, a w ciągu
całej wojny śmierć poniosło kilkadziesiąt tysięcy dzieci.
W Meksyku natomiast Dzień Dziecka obchodzi się 30
kwietnia. W tym dniu nauczyciele organizują plan zajęć, który jest znacznie luźniejszy niż lekcje.
Tych zresztą 30 kwietnia w meksykańskich szkołach
nie ma. Już to wywołuje uśmiech na twarzach dzieci,
to dopiero początek atrakcji. Nauczyciele organizują im
gry i zabawy, a sami uczniowie przynoszą do klas swoje ulubione potrawy, którymi dzielą się ze swoimi rówieśnikami. Organizowane są specjalne zajęcia w parkach i sportowych centrach. Tylko czasami dzieci dostają prezenty od swoich rodziców. Nie jest to tak popularne jak u nas.
Nie ulega wątpliwości, że Dzień Dziecka, który obchodzimy w Polsce, jest niezwykle ważnym i potrzebnym świętem. To dzieci bowiem jako istoty kruche
i potrzebujące opieki najłatwiej skrzywdzić, a zgodnie
z tym, co mówił Jan Paweł II:
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.
KK/HW
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Przedszkolna spartakiada sportowa
„Z Wróbelkiem jest wesoło, gdy dzieciaki ćwiczą wkoło”
Po raz III w Miejskim Przedszkolu nr 90 im. Wróbelka Elemelka w Katowicach zorganizowano „Integracyjną
Spartakiadę Przedszkolaka” pod hasłem ���������������������������������������������������������������������������
„Z Wróbelkiem jest wesoło, gdy dzieciaki ćwiczą wkoło”, której to inicjatorami i pomysłodawcami były nauczycielki mgr Ewa Kupietz, mgr Zofia Zaremba oraz mgr Dorota Rosa.
Spartakiada odbyła się na
Stadionie Śląskim w Chorzowie
w
tym
roku
była
objęta
Honorowym Patronatem Marszałka
Województwa Śląskiego Wojciecha
Saługi. W sportowych zmaganiach
wzięły udział dzieci z grupy „Tygryski”, „Biedroneczki” i „Misiaczki” oraz nasi goście, dzieci ze
Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno – Oświatowego dla Dzieci
Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach. Przed
rozpoczęciem rywalizacji wspólnie odśpiewano hymn Polski, tak
jak to robią prawdziwi sportowcy.
Nie zabrakło też uroczystego przemarszu na boisku z flagą olimpijską. Pani Dyrektor Joanna Komasara oraz Pani wicedyrektor Ośrodka Pani Magdalena Frączczak uro-

czyście przecięły czerwoną wstęgę w celu oficjalnego rozpoczęcia
spartakiady. Oprócz licznie przygotowanych konkurencji dla najmłodszych przy pomocy naszych
cudownych rodziców, swoje sprawnościowe umiejętności sprawdzili
także nauczyciele przedszkola. Towarzyszyła nam miła atmosfera. Po
naszych zmaganiach przyszła pora na niespodziankę. Atrakcją tegoż przedsięwzięcia był nasz wspaniały wodzirej Krzysztof Kończyk,
Agencja Artystyczna Kris, który
porwał nas w niesamowitą podróż
do zaczarowanego świata. Przygotował dla naszych najmłodszych
wiele wspólnych tańców integracyjnych, zabaw, pokaz baniek mydlanych, a także przywiózł ze sobą swojego przyjaciela, maskot-

kę „Prosiaczka”. Dzieci były zachwycone, a ich radość sięgała nieba. Wreszcie w tak cudownej atmosferze przeszliśmy do rozdania
nagród. Choć walka w konkurencjach była zacięta, to ostatecznie
wygranymi byli wszyscy uczestnicy Spartakiady. Z tej okazji drobne upominki oraz pamiątkowe dyplomy i medale wręczyło szanowne jury – nasi rodzice. To właśnie
między innymi dzięki ich zaangażowaniu i pomocy mieliśmy możliwość zorganizowania niezapomnianej zabawy. W trakcie uroczystości
na nasze zaproszenie pojawił się
niesamowity gość Przewodniczący
Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady Miasta Katowice, z-ca dyrektora AIFZ AWF Katowice Sz. P.
Tomasz Szpyrka, który w tym dniu
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 obchodził urodziny. Z tej okazji odśpiewaliśmy uroczyste sto lat, złożyliśmy życzenia i wyraziliśmy radość gromkimi brawami. Serdecznie dziękujemy rodzicom i sponsorom. Dziękujemy również Dyrektorowi Stadionu Śląskiego, Sz. P Emilii Wierzbickiej oraz Sz. P. Krzysztofowi Kończyk za wspaniałą zabawę, wsparcie oraz pomoc w realizacji tak pięknego przedsięwzięcia. Dzięki WAM oraz dobrej zabawie na twarzach dzieci zagościł
uśmiech. Na końcu przyszedł czas
na wspólne pamiątkowe fotografie,
do których przedszkolaki chętnie
pozowały.
Zapraszamy już za rok na kolejne
radosne przeżycia!
mgr Ewa Kupietz
mgr Zofia Zaremba
mgr Dorota Rosa

– 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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Dzień Matki w Spółdzielczym Ośrodku Kultury
22 maja odbyła się pierwsza impreza z okazji Dnia Matki w Spółdzielczym Ośrodku Kultury, która była połączona z szóstymi urodzinami spółdzielczej maskotki „Piastka”. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Mama i ja”,
a dzieciaki mogły zaprezentować swoje ekologiczne in-

12

terpretacje strojów dla Piastka i jego przyjaciół. Komisja
złożona ze sponsorów, przedstawiciela Rady Nadzorczej
oraz przedstawiciela rodziców wybrała najlepsze stroje,
a wspólna zabawa była okraszona poczęstunkiem, pokazem baletowym i uśmiechami dzieciaków i ich opiekunów.
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Zmiana pokoleń
Rok 2018 jest szczególny pod względem okrągłych rocznic. Wiemy, że w tym roku przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto 35-lecia obchodzi również Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST. Jednak nie wszyscy zapewne zdają sobie sprawę, że równo 50 lat temu
oddano do użytkowania budynki przy ul. Piastów
o numerach 10 i 26. O rok tylko młodsze są pozostałe bloki nr 16, 18, 22 i 24, a pół wieku mają już
za sobą budynki przy ul. Tysiąclecia.
Starzeją się nie tylko budynki, ale i ich pierwsi mieszkańcy. Wyobraźcie sobie, zwracam się tu do
młodszego pokolenia, że kiedy powstało Osiedle Tysiąclecie „Dolne” wszyscy jego mieszkańcy byli w podobnym wieku. Dwudziestoparolatkowie startowali
wtedy w życie z tego samego poziomu społecznego.
Znali się wzajemnie, ponieważ łączyła ich młodość
i dzieci, które razem się bawiły, chodziły do szkoły.
Również podobny tryb życia: czas pracy, spacerów
i zakupów pozwalał na zawiązywanie przyjaźni oraz
poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa.
Dziś pierwsi mieszkańcy z ulicy Piastów i Tysiąclecia zbliżają się do 80-tych urodzin, a sporo z nich
już ten wiek przekroczyło. Następuje więc zmiana pokoleń. Starsi umierają tu, ale też wielu wcześniej powróciło zamieszkać w swe rodzinne strony. Przychodzą w ich miejsce nowi ludzie. Nowych nic nie łączy
ze starszymi mieszkańcami, chyba że akurat są to ich
wnuki czy prawnuki.
Tak zwana przepaść pokoleniowa jest problemem i złym społecznie zjawiskiem wtedy, gdy nie
ma mostów zbudowanych na bazie więzi rodzinnych. Więzi te są niewątpliwie słabsze w blokach,
niż wówczas, gdyby całe rodziny zamieszkiwały wspólnie w domach jednorodzinnych – tak jak
to bywało dawno, dawno temu, ale i dziś czasem
się zdarza. Doświadczenie życiowe i historia prze-

kazywane przez starszych wzbogacały młodych
i uczyły szacunku. W drugą stronę z kolei – starsi
czuli się potrzebni, a przez codzienne obcowanie
ze sprawami młodych sami czuli się młodsi.
Zamieszkiwanie w jednym lokalu dziadków, rodziców i dzieci to w blokach rzadkość, tak więc najstarsi lokatorzy zostali sami w mieszkaniach, „poprzeplatani” nowymi gniewnymi, mało obecnymi w swych M
przedstawicielami młodego pokolenia.
Brak wspólnych spraw pomiędzy obecnymi mieszkańcami rodzi nieporozumienia, co odzwierciedla się w narastającej liczbie skarg, które dotyczą
przede wszystkim nie sprzątania korytarzy lokatorskich, zwłaszcza po remontach. Starsi mieszkańcy
często nie mają już siły, aby sprzątać korytarz, ale
wielokrotnie częstszym przypadkiem jest zaniedbywanie tego obowiązku przez młodych i wynajmowane przez nich firmy remontowe. Dużo mieszkań
po pierwszych lokatorach jest kupowanych na wynajem. Młodzi szybko żyją swoim życiem, a najętym
fachowcom nie zależy na dobrych relacjach z mieszkańcami. Gadanie – powiedzą młodzi, ale pomyślcie, jak byście się czuli w roli rodziców, którym tak
odpowiedzą dzieci na zwróconą im uwagę?
Taka jest rzeczywistość. Jak jednak sprawić, aby
nie była ona smutna? Czy mądrym byłoby zwrócenie
się do mieszkańców w podeszłym wieku, by poczynili jakieś zmiany w postępowaniu lub sposobie myślenia? Moim zdaniem – nie. To pokolenie doświadczyło
już dużo, wzrastało w trudniejszych czasach, ma swoje zakorzenione opinie i należy to uszanować. Natomiast młodzi, pomimo że ogrom informacji multimedialnych może ich czasem przytłaczać, mają jeszcze
wiele do zdobycia doświadczeń i wiedzy. Chociaż małą cząstką w tym niech będzie zrozumienie i szacunek
dla starszego pokolenia.
Andrzej Płazak

UWAGA! ZŁODZIEJE!
Złodzieje wcielą się w każdą rolę, aby tylko uśpić czujność i okraść – dom, firmę czy przypadkowego przechodnia. Jeszcze do niedawna najpopularniejszymi sposobami złodziei były tzw. metody „na wnuczka” czy
„na policjanta”.
Ostatnio w Kędzierzynie-Koźlu pojawili się oszuści, którzy promowali sprzedaż perfum. Chodzą po domach, oferują perfumy, prezentują zapachy. To jednak przykrywka – ich prawdziwym celem jest uśpienie
klienta i obrabowanie jego mieszkania. Oszuści nawet wtedy, gdy usłyszą odmowę, to namawiają na zapoznanie się z zapachem. Po powąchaniu okazuje się, że we flakonie nie ma perfum, za to są substancje o działaniu
usypiającym. Ofiary są nieświadome, mieszkanie stoi przed złodziejami otworem, no i nie pozostawiają oni
za sobą żadnych śladów włamania.
Miejmy się na baczności, kiedy do naszych drzwi zapuka obca osoba. Nie ważne, czy chce nam sprzedać
perfumy czy też zaprosić na spotkanie z biskupem w kościele parafialnym (taka sytuacja miała miejsce w naszym regionie). Pamiętajmy o tym, że złodzieje cały czas zmieniają metody swojego działania i dlatego zawsze należy być czujnym i ostrożnym. Zachowajmy uwagę i zdrowy rozsądek. Jeśli zdarzy nam się być świadkami lub ofiarami oszustwa bezzwłocznie powiadamiajmy policję pod numerami alarmowymi 997 lub 112.
GŁOS TYSIĄCLECIA
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Szanowni Państwo

PR/1701/2018

Mieszkańcy zasobów SM PIAST

Katowice, dnia 15.03.2018 r.

25 maja 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne, tj Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO. Rozporządzenie to dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem. RODO uchyla
też dyrektywę 95/56/W, która do tej pory regulowała w krajach UE przetwarzanie danych osobowych.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” zawsze dokładała wszechstronnych starań, aby zgodnie z prawem
i bezpiecznie zarządzać danymi osobowymi, które powierzają nam nasi mieszkańcy i użytkownicy lokali. Zapewniamy, że tak będzie również po wprowadzeniu nowych przepisów.
W załączeniu
przekazujemy
Pani/Panu informację
tego, jak odzawiadamia,
25 maja 2018 r. że
będziemy
Zarząd
Spółdzielni
Mieszkaniowej
„Piast”dotyczącą
w Katowicach
na dzień
zarządzać danymi osobowymi.
maja
2018pismo
rokunienawymaga
godz.od16.30,
zwołuje
Walne
Zgromadzenie
Członków Spółdzielni
Niniejsze
Pani/Pana
żadnych
dodatkowych
działań.

10
Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejsce obrad: siedziba Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietsala ochrony
narad nr
57.fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
nia 2016 roku w sprawie
osób
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na
podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa
PIAST w Katowicach informuje:
Materiały
na Walne
Zgromadzenie
(sprawozdania
i projekty
wyłożone
Administratorem
danych
osobowych jest Spółdzielnia
Mieszkaniowa
PIAST uchwał)
z siedzibą wbędą
Katowicach
(40-872) przy ul. Zawiszy Czarnego 8, posiadająca numer KRS: 0000134458, numer NIP: 634-013-60w siedzibie
Spółdzielni od dnia 18.04.2018 r. do dnia 09.05.2018 r. Z materiałami tymi mogą
84, numer kontaktowy: 32 254 65 05, adres e-mail: smpiast@smpiast.pl (zwana dalej Spółdzielnią).
Spółdzielnia
wyznaczyła
się Państwo
zapoznać
w Inspektora
pokoju nrOchrony
40 w: Danych, z którym w uzasadnionych sprawach ochrony
swoich danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@smpiast.pl, numerem te501 181 498wlub
pisemnie na adres siedziby
-lefonu:
poniedziałek
godz.
11.00Spółdzielni,
– 17.00 wskazany powyżej.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na
administratorze,
realizacji zadań
ustawowych
- wtorek,
środa, czwartek
w godz.
9.00i statutowych
– 16.00 oraz do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w szczególności na podstawie i w związku z na-stępującymi
piątek w aktami
godz. prawnymi:
8.00 – 12.00
• ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo spółdzielcze,
• ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych,
• ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali,
W załączeniu
przesyłamy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni
• ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego,
(verte).
• Kodeksu cywilnego,
• Kodeksu postępowania cywilnego,
• Statutu Spółdzielni.
Dane w wyżej określonych
celachże
przetwarzane
na podstawie
ust. 1 lit. a), b),obrad
c) i d) RozJednocześnie
informujemy,
niniejsze będą
ogłoszenie
wrazart.
z 6porządkiem
znajduje
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie

się także na stronie internetowej Spółdzielni www.smpiast.pl.
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie następującym odbiorcom:
osobom upoważnionym na postawie przepisów prawa, podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione
interesy lub podmiotom świadczącym na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów.
Dane osobowe przetwarzane w celach określonych powyżej, będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, do czasu przedawnienia roszczeń i nie dłużej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji.
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli Pana/Pani zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia
RODO.
Podanie danych osobowych jest, w zależności od stosunku prawnego łączącego Pana/Panią z administratorem: wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego, wymogiem umownym albo warunkiem zawarcia umowy oraz pozostaje niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją
niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych
i statutowych lub brak możliwości realizacji umowy, czy też brak możliwości jej zawarcia.
Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani decyzji na podstawie posiadanych danych
w sposób zautomatyzowany, a Pana/Pani dane nie są profilowane.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.

Pół żartem pół serio
o mistrzostwie
No i mamy ten czas, długo wyczekiwany, a dany
nam tylko raz na cztery lata, Mundial.
Jakby ktoś nie wiedział co to jest, to są mistrzostwa
świata w piłce nożnej. Tym razem w Rosji. I my Polacy jesteśmy na tych mistrzostwach i to nie bez szans.
No to hajda do Rosji, czy powtórzymy sukces z 1920,
to taki żart;-). Wszak mamy Lewego i spółkę, kiedy
jeśli nie teraz? No może Glik nam trochę pokrzyżował szyki, ale bądźmy dobrej myśli.
Zapytacie, co Mundial ma wspólnego z osiedlem,
ano ma, przecież wszyscy jesteśmy kibicami. Następny grill na balkonie odbędzie się niechybnie pod biało-czerwoną flagą. Pojawią się samochody z biało
– czerwonymi chorągiewkami.
Ostatnio patriotyzm jest u nas pisany dużymi literami.
Kiedyś w myśl zasady, że sukces ma wielu ojców,
tylko porażka jest sierotą, kibicowaliśmy w ten sposób: jak wygraliśmy – to my wszyscy, ale jak przegra-
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li – to oni, bo słabo grali. Teraz wygrywamy i przegrywamy razem i w tych krótkich momentach łączy
nas wspólny wróg, o przepraszam przeciwnik czy to
Senegal, Japonia lub Rosja.
Jeśli mieszkasz na osiedlu i nawet nie interesujesz
się piłką nożną (podobno tacy istnieją) to i tak będziesz wiedział kiedy nasi strzelą gola. Obwieści Ci
to zgodny ryk z tysiąca gardeł, natomiast cisza w czasie meczu nie wróży nic dobrego.
I jeszcze jedna dobra wiadomość, mamy właśnie
najlepszy moment by wymienić stary telewizor. Teraz opłaca się kupić coś ekstra, coś dużego, może 55
cali albo i więcej, a co raz się żyje. Pewna firma obiecuje, że jak nasi dotrą do półfinału to zwraca połowę kasy za odbiornik, a jak do finału to całą. Nie ma
na co czekać, biegnijmy szybko po telewizory, chorągiewki, skrzynki z piwem, chipsy i co tam nam jeszcze potrzeba. Zwłaszcza, że nie wszystkie niedziele
są już handlowe.
Na koniec życzę nam wszystkim mistrzostwa, ale
gdyby się nie udało to też nic strasznego, świat się
nie skończy. Jedno mistrzostwo już mamy, choć nieoficjalnie, ponoć jesteśmy mistrzami w kibicowaniu.
I.W.
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REHABILITACJA FIZYKOTERAPIA
Najnowsze metody terapii manualnej

Jedna z najskuteczniejszych terapii
medycznych likwidujących, oraz
wspomagających leczenie

stosowane po urazach, udarach mózgu, w

• Galwanizacja

chorobie Parkinsona, zaburzeniach czucia i

• Jonoforeza

dolegliwości bólowych:

przewodnictwa nerwowo -mięśniowego, po

• Prądy Tens, Kotz'a, Traberta

•

szyi karku

•

kręgosłupa ( rwa kulszowa,
promieniowanie bólu do nóg, sztywność
palców, ból między łopatkami)

wszczepach sztucznych stawów , w
dyskopatiach kręgosłupa oraz zespołach
bólowych barku, rwie kulszowej.

• Ultradźwięki
• Fonoterapia

•

miednicy i pośladków

-masaże lecznicze, sportowe, drenaż

•

mostka oraz międzyżebrza

• Laser biostymulacyjny

limfatyczny

• Lampa dermatologiczna

skuteczna w usuwaniu
•

nawracających zapaleń zatok i uszu

-usg stawów

• wyciąg lędżwiowy sandersa

•

drętwienia palców dłoni, nóg

-ćwiczenia indywidualne

• Pole magnetyczne

•

kolan

•

cieśni nadgarstka

Diagnozowanie i Zabiegi:

• masaż mechaniczny
AQUAVIBRON

•

ostróg piętowych

•

łokcia tenisisty, golfisty

Usprawniająca
•

stawy skroniowo-żuchwowe

Terapia

16

• Elektrostymulacja

NZOZ Przychodnia Lekarska Medina
Katowice ul. Ściegiennego 49C
Telefon : 732-995-786 lub
32-352-07-87

• Masaż suchy łóżko-wodne
• Krioterapia miejscowa
• sollux

Cenniki oraz rodzaje zabiegów
rehabilitacyjnych

•

urazów sportowych, powypadkowych

znajdują się na stronie

•

blizn

www.przychodniamedina.pl
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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”
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MEBLE
MEBLE
NA WYMIAR
MEBLE
NA WYMIAR
Kuchnie,
szafy, wnęki
NA WYMIAR
Kuchnie,
szafy,
wnęki
POMIAR
I WYCENA
Kuchnie,
szafy,
wnęki
POMIAR I WYCENA
POMIAR
I WYCENA
GRATIS
GRATIS
GRATIS
tel.
503
592
364
tel.503
503
592
364
tel.
592
364
www.armarium.pl
www.armarium.pl
www.armarium.pl

--

-

783
367 264
264
783 367
KAFELKOWANIE
KAFELKOWANIE

--

łazieneki ikuchni
kuchni
łazienek

REMONTY
REMONTY

instalacje wodnoinstalacje wodnokanalizacyjne

kanalizacyjne
elektryczne

elektryczne

zabudowy gipsowo-

zabudowy gipsowokartonowe
kartonowe
malowanie, panele

malowanie,
panele
wymiana drzwi,
kabin,
wymiana
kabin,
sedesów,drzwi,
umywalek
sedesów,
transportumywalek
transport
tel. 512

646 314

Wykonuje:
Wykonuje:
- gładzie gipsowe nakładane
- gładzie gipsowe nakładane
ręcznie ze szlifowaniem
ręcznie ze szlifowaniem
bezpyłowym
-bezpyłowym
tapetowanie
--tapetowanie
malowanie
- malowanie
- składanie
paneli
- składanie
paneli
Prace wykonuję
bardzo
solidnie,
Prace
wykonuję starannością
bardzo solidnie,
z największą
zachowaniem
estetyki.
z inajwiększą
starannością
Mam
15 lat doświadczenia
i zachowaniem
estetyki.w
za granicą.
MamPolsce
15 lat idoświadczenia
w

Polsce 511
i za granicą.
TELEFON:
626 021

tel. 512 646 314
TELEFON: 511 626 021
Kupię mieszkanie!
SZKLARSKIE
SZKLARSKIE
Kupię
mieszkanie!
do remontu,
USŁUGI
USŁUGI
do remontu,
zadłużone,
SZKLARSKIE
Kupię
mieszkanie!
zadłużone,
U
KLIENTA
z komornikiem
U USŁUGI
KLIENTA
z komornikiem
do remontu,
zadłużone,
tel.
601
525940
940
Gotówka!
tel.U601
525
Gotówka!
z komornikiem
KLIENTA
lub
32/258 27
2724
24
537-837-557
537-837-557
lub
Gotówka!
tel. 32/258
601 525 940

537-837-557

18
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lub 32/258 27 24

REGULACJA
REGULACJA
I INAPRAWA
OKIEN
PCV
NAPRAWA
OKIEN
PCV
WYMIANA
USZCZELEK
WYMIANA USZCZELEK
MALOWANIE
MIESZKAN
MALOWANIE
MIESZKAN

tel.
tel.602
602314
314720
720

CZYSZCZENIE

CZYSZCZENIE
CZYSZCZENIE
DYWANÓW,

DYWANÓW,
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
WYKŁADZIN,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI
TAPICERKI
TAPICERKI

tel.tel.
503 592
364
tel. 503503
592592
364 364
3232254
37
46
32 254
37 46
254
37 46
NAPRAWA
NAPRAWA
NAPRAWA
TELEWIZORÓW
TELEWIZORÓW
TELEWIZORÓW

uu klienta
klienta
u klienta

603-898-300
603-898-300
603-898-300

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
CZYSZCZENIE DYWANÓW,
CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI,
WYKŁADZIMN, TAPICERKI,
WYKŁADZIMN,
TAPICERKI,
TAPICERKI
SKÓRZANEJ
TAPICERKI SKÓRZANEJ
TAPICERKI
SKÓRZANEJ
KLAR
EXPRESS
KLAR EXPRESS
KLAR
602602
684
306,
321825
684
306, EXPRESS
32 25
468 18 468
602 684 306, 32 25 18 468
TOJEST
JEST
TO
MIEJSCE
MIEJSCE
TO
JEST
NA
TWOJĄ
NA TWOJĄ
MIEJSCE
REKLAMĘ
REKLAMĘ

NA
TWOJĄ
szczegóły
poPo
szczegóły
zapraszamy
REKLAMĘ
zapraszamy
na:
na naszą stronę

www.smpiast.pl
po szczegóły

www.smpiast.pl

zapraszamy na:

www.smpiast.pl

JUNKERS,
VAILLANT
JUNKERS
VAILLANT
TERMET,
NAPRAWY
TERMET
NAPRAWY
JUNKERS
VAILLANT
MONTAŻE
MONTAŻE
TERMET NAPRAWY
USUWANIE
AWARII
USUWANIE
AWARII
MONTAŻE
WODNYCH
WODNYCH
USUWANIE
AWARII
tel. 606 344
009

tel. 606
344 009
WODNYCH

tel. 606 344 009
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Teraz Orange Światłowód
w Katowicach
Zapraszamy do Salonów Orange w Katowicach:
 ul. 3 maja 5 (przy Skarbku)
Kontakt: 501 345 678
 CH Galeria Katowicka, ul. 3 maja 30
Kontakt: 508 325 182
 CH Silesia City Center, ul.Chorzowska 107
Kontakt: 512 096 700
 CH Dąbrówka, ul. Roździeńskiego 200
Kontakt: 503 170 852
 CH 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60
Kontakt: 504 226 504

Światłowód do 100 Mb/s

Internet

Internet Abonament
komórkowy

Internet Abonament Telewizja
domowy

Internet Abonament Telewizja Abonament
komórkowy
domowy

39

,99 zł/mies.
od 13. mies. 69,99 zł

79,99 zł/mies.
89,99 zł/mies.
99,99 zł/mies.

Podane ceny dotyczą umów na 24 mies., zawierają rabat za e-fakturę i terminową płatność (5 zł) oraz zgodę marketingową (5 zł), nie zawierają
opłaty aktywacyjnej 49,99 zł oraz opłaty za sprzęt. Po wyczerpaniu pakietu GB w abonamencie komórkowym za dany cykl, za kolejne
2 pakiety po 5 GB automatycznie wzrośnie opłata o 10 zł za każdy pakiet. Szczegóły w regulaminie „Światłowód 1/17” na orange.pl i pod nr
801 234 567 (koszt połączenia wg cennika), gdzie sprawdzisz również zasięg Światłowodu.
Fox and its related entities. All rights reserved; © 2017 AMC NETWORK ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 2017 © Lifetime; VIKINGS © 2017 TM Productions Limited / T5 Vikings
IV Productions Inc. All Rights Reserved. An Ireland-Canada Co-Production; Bundesliga na żywo na kanałach ELEVEN SPORTS. © CBS Broadcast Inc. All Rights Reserved; Eurosport, skoki
narciarskie; 2017 Ed Stafford, 10 dni, by przeżyć, Discovery Channel; © 2017 Par Pics; Viacom International Media Networks; Artwork © 2015 Fox and its related entities. All rights reserved.

