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Bardzo dziękujemy za Państwa aktywny udział w tegorocznym 

głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Katowice!

 

Dzięki Państwa głosom udało nam się przegłosować projekt miejski  

o wartości 2,1 mln zł dotyczący naszego osiedla, tj.:

BUDOWĘ WODNEGO PLACU ZABAW NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA!

Przeczytaj na co jeszcze Katowice wydadzą 30 mln złotych.
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UDAŁO SIĘ! PRZEGŁOSOWALIŚMY BUDOWĘ

WODNEGO PLACU ZABAW NA NASZYM OSIEDLU!

Dzięki Państwa głosom udało nam się przegłosować 
projekt miejski o wartości 2,1 mln zł dotyczący nasze-
go osiedla, tj.

BUDOWĘ WODNEGO PLACU ZABAW  
NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA,

który otrzymał w głosowaniu aż 15 958 punktów 
i w latach 2020-21 Miasto będzie go realizowało!

Wodny plac zabaw będzie zlokalizowany na tere-
nie zielonym pomiędzy aleją Księżnej Jadwigi Ślą-
skiej i ulicą Chrobrego 17 (na działce nr 14/5). Dzięki 
tej lokalizacji obiekt będzie idealnym uzupełnieniem 
pobliskiej Strefy Aktywności Rodzinnej, alei pieszo-
-rowerowej i Skweru Seniora.

Strefa wodnego placu zabaw będzie całodobowo 
strzeżona, zostanie ogrodzona i wyposażona w toale-
ty ogólnodostępne z pomieszczeniem stróża, przebie-
ralnie parawanowe, stojaki na rowery, kosze, paraso-
le ochronne oraz ławki, leżaki i inne miejsca wypo-
czynku, pozwalające na relaks i odpoczynek, dzięki 
czemu strefa będzie przyjazna również dla osób star-
szych, szukających orzeźwienia w upalne dni.

W strefie urządzeń zabawowych mają znaleźć się 
urządzenia wodne: tunele z łuków, grzybki, armat-
ki obrotowe, kotary, parasole, dysze wodne doziem-
ne, czy wiaderka napełniające się wodą i wylewające 
ją po napełnieniu.

Nawierzchnia w strefie urządzeń zabawowych bę-
dzie nawierzchnią bezpieczną poliuretanową, oto-
czoną murkiem z ławkami jako miejsce siedzące dla 
opiekunów bawiących się dzieci. Na pozostałym ob-
szarze obiektu będą wykonane chodniki z kostki bru-
kowej oraz rozłożony zostanie trawnik z rolki, na któ-
rej mieszkańcy będą mogli swobodnie wypoczywać 
na przykład na własnym kocyku. Oprócz tego leżaki 

kamienne pozwolą na wygodne opalanie, a ławki bę-
dą przydatne dla osób starszych.

Mamy nadzieję, że projekt ten będzie służył całej na-
szej osiedlowej społeczności przez długie lata i oka-
że się świetną atrakcją w upalne dni! Ponieważ Miasto 
zakwalifikowało ten projekt jako zadanie dwuletnie 
musimy liczyć się z tym, że w roku 2020 będzie przy-
gotowywana dokumentacja oraz wszystkie uzgodnie-
nia i pozwolenie na budowę, a faktyczna realizacja w 
terenie rozpocznie się najprawdopodobniej w 2021 ro-
ku. Komórkami odpowiedzialnymi w Urzędzie Miasta 
Katowice za realizację tego zadania są: Wydział Roz-
woju Miasta oraz Wydział Inwestycji.

WYNIKI GŁOSOWANIA NA BUDŻET OBYWATELSKI

– 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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PROJEKTY LOKALNE W BUDŻECIE OBYWATELSKIM

Poza głosami, które mogli Państwo oddać na projekty 
miejskie, wśród których znajdował się Wodny Plac Za-
baw, każdy głosujący mógł też przyznać 3 punkty na wy-
brane projekty lokalne, dzięki czemu zakwalifikowanych 
do realizacji zostało wiele cennych projektów lokalnych 
na naszym osiedlu.

Poniżej prezentujemy pełną listę projektów – te oznaczone 
kolorem zielonym zostały wybrane do realizacji.

Projektem, który zdobył najwięcej głosów, bo aż 5 457, 
był projekt o wartości 247 900,00 zł pn. „Budowa i remont 
chodników na osiedlu Tysiąclecia”. Dzięki temu wreszcie 
doczekamy się, że Miasto wyremontuje następujące chodniki 
położone na swoim terenie:
• chodnik przy kościele MB Piekarskiej na osiedlu Gór-
nym (po jego południowej stronie),
• chodnik przy Strefie Aktywności Rodzinnej na osie-
dlu Górnym (po jej północnej stronie),
• chodnik prowadzący do miejskiego przedszkola nr 90 
im. Wróbelka Elemelka od strony zachodniej, wraz z re-
montem placu manewrowego przed tym przedszkolem.

Powyższy projekt obejmował również budowę chodnika 
na osiedlu Dolnym śladem przedeptania wzdłuż ulicy Cho-
rzowskiej i budynków przy ul. Piastów 3, 5, 7 i 9, jednak 
niestety ze względu na stan własnościowy poszczególnych 
działek, przez które miał przebiegać chodnik, Miasto wy-
kluczyło go z realizacji.

Ponadto, dzięki Budżetowi Obywatelskiemu zyskają też osie-
dlowe przedszkola nr 21, 25, 34 i 57, które zostaną doposażone 

sprzętem multimedialnym o wartości 327 500,00 zł oraz przed-
szkole nr 90, w którym zostanie przeprowadzony remont ogrodu 
o wartości 263 600,00 zł, obejmujący m.in. remont ciągów pie-
szych i doposażenie w sprzęt sportowo-ruchowy i dydaktyczny.

Ogród Szkoły Podstawowej nr 66 również zmieni się dzię-
ki tegorocznemu Budżetowi – zostanie wyremontowana na-
wierzchnia, zakupione elementy placu zabaw w formie „mał-
piego gaju”, a także dwie drewniane altany z kompletem me-
bli – na co przeznaczone zostanie 255 000,00 zł.

Nowe atrakcje (o łącznej wartości 107 700,00 zł) zyska 
również nasz osiedlowy staw Maroko, bowiem przegłoso-
wane zostały dwa projekty go dotyczące: organizacja zajęć 
rekreacyjnych z kajak polo wraz z zakupem 10 szt. kajaków, 
a także utworzenie ściezki przyrodniczo-edukacyjnej „przy-
roda wokół stawów”.

Tradycyjnie zakwalifikowane do realizacji zostały również 
projekty dotyczące Miejskich Bibliotek Publicznych na na-
szym osiedlu, o łącznej wartości 26 200,00 zł, obejmujące za-
kup nowości wydawniczych i komputera dla filii nr 25, zakup 
nowości wydawniczych dla filii nr 14 oraz organizację spo-
tkań kulturalno-oświatowych dla dorosłych i dzieci w obu na-
szych osiedlowych filiach.

Wszystkie wybrane projekty lokalne, zgodnie z zasadami 
Budżetu Obywatelskiego będą realizowane przez odpowied-
nie komórki Urzędu Miasta w roku 2020.

Wybór powyższych projektów oraz Wodnego Placu Za-
baw oznacza, że łącznie Urząd Miasta, tylko z tegorocznego 
głosowania, przeznaczy na realizację zadań na naszym osie-
dlu z Budżetu Obywatelskiego aż 3 mln 352 tysiące zł!!!
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Wiele razy spotykamy się z niedowierzaniem, z pytania-
mi: a co ten mój głos zmieni? A czy coś już Miasto faktycz-
nie zrobiło z tego Budżetu Obywatelskiego? Dlatego po-
stanowiliśmy przygotować dla Państwa małe podsumo-
wanie minionych edycji Budżetu Obywatelskiego. Pisze-
my tutaj tylko o tych największych i najciekawszych pro-
jektach, ale również wiele mniejszych zostało zrealizowa-
nych właśnie za sprawą Budżetu Obywatelskiego. Stał się 
on dla nas, mieszkańców osiedla, szansą na zagospodaro-
wanie i uporządkowanie terenów Miasta, które od lat by-
ły zaniedbane i raziły w zestawieniu z terenami Spółdziel-
ni, która dokłada wszelkich starań, aby były one zadbane 
na najwyższym poziomie.

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego była prze-
łomowa dla naszego osiedla. W roku 2014 bowiem, pro-
jektem który został wybrany do realizacji był wspierany 
przez Spółdzielnię I-szy etap budowy traktu pieszo-ro-
werowego łączącego osiedle Tysiąclecia Górne z Dol-
nym, odcinek od ul. Chrobrego 13 do ul. Chrobrego 29, 
który w kolejnym roku został zrealizowany. Dzięki te-
mu udało się w kolejnych latach wywalczyć realizację 
pozostałych odcinków tego traktu już z regularnego bu-
dżetu Miasta, na terenie również należącym do Urzę-
du Miasta, tj. od ul. Chrobrego 29 do wejścia główne-
go do Parku Śląskiego oraz od ul. Chrobrego 13 do wej-
ścia do Parku „Stadion Śląski”. Dzięki temu dziś może-
my cieszyć się nieprzerwanym traktem pieszo rowero-
wym biegnącym praktycznie przez całe nasze osiedle.

W kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego nasze osie-
dle zyskało przede wszystkim trzy stacje Rowerów Miej-
skich, które bardzo chętnie są wypożyczane przez naszych 
mieszkańców. Ponadto, do realizacji wybrano wówczas 
również projekt skweru przy ul. Tysiąclecia 86b i 90 „Zie-
lony Zakątek”, odtworzenie boiska do tenisa przy Szko-
le Podstawowej nr 66, a także remont terenu wokół bloku 
przy ul. Tysiąclecia 4. Kolejne tereny wypiękniały i zazie-
leniły się za sprawą Budżetu Obywatelskiego.

W 2016 roku najciekawszymi wybranymi projektami 
była wnioskowana wielokrotnie przez Spółdzielnię budo-
wa Skweru Oszka na terenie należącym do Miasta w po-
bliżu Kościoła na osiedlu Dolnym, a także budowa miej-
sca rekreacyjnego pomiędzy niskimi Kukurydzami – na 
wzniesieniu przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9 – oba te miej-
sca zyskały nowy urok i obecnie bardzo wielu mieszkań-
ców spędza na nich wolny czas na ławkach wśród pięknie 
zagospodarowanej zieleni. Spółdzielnia dokłada wszel-
kich starań, aby skwer przy Kukurydzach, który położony 
jest na terenie Spółdzielni był zawsze zadbany i czysty, a 
ponadto na wniosek mieszkańców, uzupełniła go również 
o dodatkowe obiekty, tj. plac zabaw i siłownię zewnętrz-
ną, czy dodatkowe ławki. Tym samym powstał tam obiekt 
przeznaczony dla całych pokoleń, które znajdują tam ciszę 
i odpoczynek każdego dnia.

Rok 2017 przyniósł remont mocno zniszczonej drogi do 
Epione który, ku uciesze starszych mieszkańców osiedla zo-
stał już wykonany i znacznie ułatwił przeprawę do osiedlo-

wej przychodni. Spośród pozostałych projektów najbardziej 
cieszy wspierany przez Spółdzielnię projekt budowy miejsca 
wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych w 
rejonie budynków: Tysiąclecia 47 oraz Mieszka I 5, 7, 9 i 11, 
wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego 
oraz remontem drogi dojazdowej od strony ulicy Mieszka I. 
Nikt nie zaprzeczy, że teren ten jest szczególnie zaniedbany 
przez Urząd Miasta i zniszczony tak, że ciężko się po nim po-
ruszać czy to pieszo, czy pojazdem. Z radością możemy Pań-
stwa poinformować, że dnia 3 października 2019 r. nastąpiło 
przekazanie terenu Wykonawcy, który przystąpił do wykona-
nia prac w terenie i w terminie do 9 miesięcy ma zakończyć 
te prace. W związku z tym, już w przyszłym roku mieszkań-
cy będą mogli cieszyć się nowym skwerem w pobliżu swoje-
go budynku, oraz bezpiecznie zaparkować samochód na no-
wowykonanym parkingu.

W 2018 roku, czyli V edycji Budżetu Obywatelskiego, 
wielkim sukcesem było przegłosowanie zagospodarowa-
nia terenu wokół stawu pomiędzy ul. Chrobrego 43 i Za-
wiszy Czarnego 6 i 10. Dzięki temu nasi mieszkańcy będą 
mogli spędzić czas w przyjemnym otoczeniu przyrody, na-
wet nie udając się do parku. Cieszy to wielu starszych miesz-
kańców, którzy wielokrotnie mają problemy z poruszaniem 
się i chcą mieć takie miejsce bliżej swoich budynków. Pla-
nowane tam jest oczyszczenie stawu, wykonanie chodni-
ków wokół stawu, nasadzenia zieleni, rozbudowa oświetle-
nia, co zwiększy nie tylko estetykę, ale i bezpieczeństwo te-
go miejsca, ustawienie elementów małej architektury, mebli 
miejskich oraz altan grillowych. Stworzy to miejsce rekre-
acji dla całych rodzin i dodatkowo podwyższy standard ży-
cia na naszym osiedlu. W przypadku tego zadania możemy 
poinformować, iż projekt został już przygotowany, uzyska-
no pozwolenie na budowę i jeszcze w tym roku Miasto pla-
nuje ogłosić przetarg na Wykonawcę robót w terenie, który 
do czerwca 2020 roku ma wykonać całość prac.

Ponadto, istotnymi projektami V edycji Budżetu Oby-
watelskiego była przebudowa zniszczonej drogi dojaz-
dowej do budynku Mieszka I 15 i Miejskiego Przed-
szkola nr 25, która została już ukończona, oraz remont 
chodnika w granicy działek Chrobrego 26 i Chrobrego 
38, wraz z przebudową schodów terenowych. Ten ostat-
ni rozpoczął się w terenie dnia 20.09.2019 r. i w paździer-
niku tego roku ma zostać ukończony.

W każdym roku zwyciężały też projekty Bibliotek Miej-
skich, które corocznie pomagają w organizacji spotkań au-
torskich oraz doposażeniu Bibliotek w nowości wydawni-
cze i audiobooki.

Mamy nadzieję, że to krótkie podsumowanie korzyści, 
jakie płyną do nas z Budżetu Obywatelskiego naszego 
Miasta utwierdzi Państwa w przekonaniu, iż warto brać w 
nim udział, poprzez głosowanie na ciekawe projekty w na-
szej dzielnicy, czy też składanie projektów, które Państwo 
uważają za istotne do realizacji. Już w przyszłym roku ko-
lejna edycja Budżetu Obywatelskiego, która mamy nadzie-
ję obrodzi w kolejne ciekawe projekty służące wszystkim 
mieszkańcom naszego osiedla. AP

BUDŻET OBYWATELSKI – CO JUŻ ZYSKALIŚMY?
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26 września 2019 r.  boisko „Kajtek i Przyjaciele”  po 
raz ósmy zapełniło się przedszkolakami, gotowymi do 
podjęcia sportowej walki o tytuł mistrza. Aby uniknąć 
jakichkolwiek kontuzji, imprezę rozpoczęliśmy od roz-
grzewki, którą poprowadzili Agnieszka i Mateusz – tre-
nerzy personalni ze Studia Treningu GOOD VIBES. 

W końcu nadszedł czas na pierwszy gwizdek sędzie-
go, którym jak co roku był pan Andrzej Kopeć ze Ślą-
skiego Towarzystwa Sportowego. Podczas turnieju każ-
da z pięciu startujących drużyn rozegrała cztery me-
cze. Wola walki, ogromne zaangażowanie, niesamowi-
ta radość po każdej strzelonej bramce… to emocje to-
warzyszące przez cały czas zawodów. Przeżycia rodzi-
ców, dziadków, znajomych, którzy przybyli dopingować 
swoich młodych piłkarzy były równie wyraziste i peł-
ne ekspresji.

W przerwach zawodnicy mogli uzupełnić płyny w or-
ganizmie, posilić się zdrowymi owocami, o co zadbał 
proboszcz Parafii Matki Bożej Piekarskiej oraz wyko-
nać sobie pamiątkowe zdjęcie z drużyną w asyście poli-
cjantów z Komisariatu VII Policji.   

Dla przybyłych małych kibiców, którzy w przyszło-
ści z pewnością  zajmą miejsce starszych kolegów na 
boisku piłkarskim, trenerzy personalni przygotowali tor 
przeszkód, który bez problemu został przez wszystkich 
uczestników zaliczony.

VIII Przedszkolny Turniej Przedszkolaków przebiegł 
w doskonałej atmosferze, wszyscy świetnie się bawi-
li, pogoda jak zawsze dopisała, a na koniec jak co roku 
wszyscy zawodnicy zostali obdarowani sporą ilością na-
gród. Każdy sportowiec opuścił boisko z medalem, dy-
plomem, piłką, gadżetami oraz voucherem  na godzin-
ny trening personalny wraz z konsultacją w Studio Tre-
ningu Good Vibes. Każda drużyna otrzymała grę „Pił-
karzyki” ufundowane przez Spółdzielnię Mieszkanio-
wą „Piast”, aby w przedszkolu w deszczowe, jesienne 
dni przedszkolaki nie moknąc na deszczu mogły nadal 
„pograć” w piłkę nożną. Dodatkowo wyłoniono najlep-
szego zawodnika turnieju oraz najlepszego bramkarza, 
którzy uhonorowani zostali pucharami, ufundowanymi 
przez  komendanta Komisariatu VII Policji, nadkomisa-
rza Marcina Wieczorkiewicza.

Kolorowe, piłkarskie dyplomy dla przedszkoli oraz 
wszystkich zawodników zapewnił pan Jan Tondera ze 

Studia Reklamy „Miastostrada”, medale i puchar prze-
chodni jak co roku ufundowało Śląskie Towarzystwo 
Sportowe, natomiast główne nagrody dla sportowców – 
kolorowe piłki zapewnił nam Urząd Miasta Katowice. 

Każdy dotychczasowy Przedszkolny Turniej Piłkarski 
miał doskonałą oprawę muzyczną, która dodawała spor-
towego ale i uroczystego charakteru, na naprawdę bar-
dzo wysokim poziomie. Ten wysoki poziom od 8 lat za-
pewnia pan Tomasz Cichy, który w takiej dziedzinie jest 
nie do zastąpienia. 

Coraz więcej ludzi angażuje się w naszą przedszkolną 
zabawę sportową, co bardzo cieszy, pomaga wierzyć w 
drugiego człowieka i napędza do dalszej pracy.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję 
zwycięzcom  i zapraszam na boisko już za rok!

Barbara Mruk 

Wyniki końcowe:
 I miejsce – Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla Ma-
ciusia I
 II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i Mał-
gosi
 III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej 
Ludwiczki
 IV miejsce – Miejskie Przedszkole nr 90 im. Wróbel-
ka Elemelka
 V miejsce – Miejskie Przedszkole nr 57 im. Krasnala 
Hałabały

VIII Piłkarski Turniej Przedszkolaków 



Nr 3 (135) 2019 Październik  2019

GŁOS TYSIĄCLECIA6

Duże zmiany w postępowaniu cywilnym
Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowa-

dza ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany 
przede wszystkim mają na celu skrócenie czasu trwania po-
stępowań przed sądami cywilnymi oraz usprawnienie prze-
biegu postępowania, m. in. poprzez wprowadzenie sankcji 
za granie na zwłokę i wymóg wyznaczania rozpraw dzień 
po dniu. Jest to największa zmiana w postępowaniu cywil-
nym ostatnich lat, wprowadzona, by przeciwdziałać prze-
wlekłości, pieniactwu, obstrukcji procesowej, ale też w celu 
zapewnienia pozwanym realnej możliwości podjęcia obro-
ny na etapie postępowania sądowego, a nie dopiero, jak to 
się często zdarza, egzekucyjnego. Ustawa z 4 lipca 2019 
roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego 
oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 6 sierp-
nia br. Zgodnie z art. 17 większość zmian wejdzie w życie z 
dniem 7 listopada 2019 roku, ale niektóre nowe przepisy już 
obowiązują. Poniżej najważniejsze zmiany:

Zmiana właściwości sądów – w przypadku dochodzenia 
roszczeń z umów sprawa toczyć się będzie wądzie właści-
wym dla miejsca wykonania umowy, czyli w miejscu za-
mieszkania konsumenta, a nie siedziby przedsiębiorcy. Na 
podobnej zasadzie będą odbywały się spory z bankami. 
Ułatwi to dochodzenie roszczeń obywatelom i odciąży war-
szawskie sądy, z uwagi na fakt, że w stolicy swoje siedziby 
ma większość dużych firm (np. telekomunikacyjnych, ubez-
pieczeniowych), także w sprawach o ochronę dóbr osobi-
stych naruszonych przy wykorzystaniu środków masowe-
go przekazu powództwo można będzie wytoczyć przed sąd 
właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda. 

Zmiany w doręczeniach – w wypadku, gdy pozwa-
ny, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał po-
zwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrze-
bę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczo-
no mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany 
w kodeksie, sąd zobowiązuje powoda do doręczenia po-
zwu za pośrednictwem komornika. Powód, w terminie 
dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowią-
zania, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma po-
zwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje 
aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany prze-
bywa pod adresem wskazanym w pozwie. Jeśli w termi-
nie dwóch miesięcy powód nie przedstawi potwierdzenia 
odbioru pozwu lub aktualnego adresu pozwanego, będzie 
można zawiesić postępowanie.

Organizacja posiedzenia przygotowawczego, możli-
wość zawarcia ugody - instrumentem, który ma wpłynąć 
na skrócenie czasu trwania postępowań w sprawach cywil-
nych jest posiedzenie przygotowawcze mające mniej for-
malny charakter, w ramach którego sędzia winien nakłaniać 
strony do ugodowego rozwiązania sporu, zaś gdy to zawie-
dzie, wspólnie ze stronami opracować plan rozprawy. Ma 
on zawierać m.in.: określenie żądań stron, spornych faktów, 
terminy posiedzeń iści, kolejność i termin przeprowadzenia 
dowodów oraz datę zamknięcia rozprawy i ogłoszenia wy-
roku. 

Co do zasady, twierdzenia i dowody będą musiały być 
zgłaszane do czasu zatwierdzenia planu. Niestawien-
nictwo powoda na posiedzeniu przygotowawczym bę-
dzie mogło skutkować umorzeniem postępowania, a 
brak obecności pozwanego sprawi, że nie będzie miał 
on wpływu na kształt planu rozprawy.

Obowiązek złożenia odpowiedzi na pozew – noweli-
zacja przewiduje, że wniesienie odpowiedzi na pozew jest 
procesowym obowiązkiem strony pozwanej, dzięki temu 
przed pierwszym posiedzeniem sąd ma już wstępną orien-
tację co do stanowiska stron, nie złożenie w przepisanym 
terminie repliki będzie skutkować uznaniem za przyznane 
przez pozwanego twierdzeń, co do faktów przytoczonych 
w pozwie. Na tej podstawie sąd będzie mógł wydać wyrok 
zaoczny na posiedzeniu niejawnym. O rygorach związa-
nych z uchybieniem terminu do wniesienia odpowiedzi na 
pozew, w tym o możliwości wydania wyroku zaocznego 
na posiedzeniu niejawnym, sąd pouczy pozwanego wraz z 
doręczeniem odpisu pozwu. 

Rozprawy dzień po dniu, rozstrzygnięcie sprawy na 
pierwszym terminie – zasadą będzie, że więcej niż jedno 
posiedzenie ma być wyznaczane tylko w razie takiej ko-
nieczności, jeżeli przeprowadzenie wszystkich dowodów 
na jednym posiedzeniu nie jest możliwe. W takim przy-
padku, posiedzenia powinny odbywać się w kolejnych 
dniach, a jeżeli nie jest to możliwe – tak, aby upływ czasu 
pomiędzy nimi nie był nadmierny, zaznaczyć należy, że w 
aktualnym porządku prawnym strony oczekują na termin 
rozprawy czasem i wiele miesięcy. 

Zapobieganie obstrukcji procesowej – wprowadzona zo-
stała klauzula generalna nadużycia prawa procesowego (za-
kaz korzystania z uprawnień procesowych niezgodnie z ce-
lem, dla którego je ustanowiono) oraz podstawy do finanso-
wego sankcjonowania niewłaściwych lub nierzetelnych za-
chowań stron. W przypadku stwierdzenia nadużycia prawa 
procesowego, sąd w orzeczeniu kończącym postępowanie 
będzie mógł ukarać grzywną oraz nałożyć na stronę obowią-
zek zwrotu kosztów procesu wyższych niż wskazałby na to 
wynik sprawy. Będzie mógł również na wniosek strony prze-
ciwnej, przyznać od strony nadużywającej prawa proceso-
wego zwiększoną stopę odsetek, by zrekompensować wnio-
skującemu wzrost nakładów na dłuższe prowadzenie spra-
wy. Przewlekłości postępowania ma przeciwdziałać również 
sprawniejsze radzenie sobie z pozwami oczywiście bezzasad-
nymi (zwolnienie sądów od rozpatrywania pism, których wo-
bec braku skonkretyzowanego żądania, nie można uznać za 
pozwy) w postaci ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez 
nadawania mu biegu oraz przeciwdziałanie piętrowym zaża-
leniom. Za zażalenia wniesione jedynie dla zwłoki będą m.in. 
uważane drugie i kolejne zażalenia wniesione przez tę samą 
stronę na to samo postanowienie. Ponowny wniosek o wy-
łączenie sędziego (z powołaniem tych samych okoliczności) 
nie będzie rozpoznawany, podobnie jak wnioski o ustanowie-
nie adwokata lub radcy prawnego z urzędu bez podania no-
wych argumentów za jego ustanowieniem.
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„Co miasto oferuje Seniorom?” 

Postępowanie odwoławcze - ustawa przewiduje 
zmiany w zakresie postępowania odwoławczego po-
przez przyjęcie, że warunkiem wniesienia środka za-
skarżenia, np. apelacji, jest uprzednie złożenie wniosku 
oęczenie orzeczenia z pisemnym uzasadnieniem. Wnio-
sek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku po-
winien zawierać jednoznaczne wskazanie, czy żąda się 
uzasadnienia wyroku w całości, czy w części, a jeżeli 
w części – to w jakiej. Wniosek taki podlega opłacie w 
wysokości 100 zł, przy czym w przypadku gdy zostanie 
następnie wywiedziony środek zaskarżenia, uiszczo-
na opłata będzie podlegała zaliczeniu na poczet opła-
ty należnej od tegoż środka. Ustawa przewiduje tak-
że, iż. tzw. postępowanie międzyinstancyjne dotyczące 
kontroli formalnej apelacji zostaje przeniesione w cało-
ści do sądu odwoławczego. W następstwie takiej zmia-
ny wprowadzono regulację, iż w przypadku wniesienia 
apelacji bezpośrednio do sądu II instancji, sąd II instan-
cji jedynie zawiadomi sąd I instancji o wniesieniu ape-
lacji i zażąda przedstawienia akt.

Odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych – 
spory z udziałem przedsiębiorców mają być rozpatrywa-
ne ponownie według bardziej skomplikowanej, ale szyb-
szej procedury gospodarczej, ustawa nakłada zarówno pew-
ne ograniczenia na strony, jak i obliguje sądy do sprawnego 
podejmowania czynności. W tym trybie będą rozpoznawane 
spory dotyczące umów o roboty budowlane, umów leasingu 
i z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. 

Strona, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przed-
siębiorcą będącym osobą fizyczną, będzie mogła żądać 
rozpoznania sprawy w normalnej procedurze. Postępo-
wanie gospodarcze zakłada prymat dowodu z dokumen-
tów nad zeznaniami świadków. 

Opłaty – nowe zasady - regulacje przyjęte w uchwalo-
nej ustawie wiążą się z wprowadzeniem zmian także w in-
nych ustawach, w tym w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o 
kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany prze-
widują wzrost opłat sądowych. Maksymalna kwota opła-
ty stałej (pobieranej głównie w sprawach o prawa niema-
jątkowe) rośnie z 5 do 10 tys. zł. Obowiązująca do nie-
dawna w sprawach o prawa majątkowe opłata w wysoko-
ści 5 proc. wartości przedmiotu sporu (nie więcej niż 100 
tys. zł) także w sposób istotny się zmienia. Teraz 5-proc. 
opłata będzie pobierana w sprawach wartości roszcze-
nia większej niż 20 tys. zł z tym, że maksymalna opła-
ta wzrośnie do 200 tys. zł. Także w sprawach drobnych 
(do 20 tys. zł) zapłacimy więcej. Zamiast obecnych 5 
proc. ustawa wprowadza widełki. Ustawa wprowadza 
również odpłatność niektórych spośród czynności, któ-
re dotychczas były nieodpłatne (przykładem jest wnio-
sek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem), wprowa-
dza zmiany wysokości opłat stałych, szczególnie tych 
najniższych, zastępując dotychczas obowiązujące różne 
stawki opłat w wysokości 30, 40, 50 czy 60 zł jednolitą 
stawką opłaty stałej w wysokości 100 zł.

Adwokat Marta Krajewska

W dniu 26.09.2019 w siedzibie SM „PIAST” odbyło się 
spotkanie z przedstawicielem Prezydenta Katowic ds. se-
niorów, panią Heleną Hrapkiewicz. Tematem spotkania by-
ła oferta miasta dla seniorów: „Co miasto oferuje Seniorom”

Spotkanie zostało wcześniej oficjalnie rozreklamowa-
ne w parafiach na Osiedlu Tysiąclecia i parafii w Kato-
wicach Dąb oraz na całym Osiedlu Tysiąclecia. 

Przybyłych gości powitała dyrektor Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „PIAST” Pani Jolanta Ścibior oraz   
rzecznik Spółdzielni Pan Zdzisław Czenczek, który po-
prowadził całe spotkanie. Przedstawicielka miasta dr 
Hrapkiewicz omówiła rzetelnie i kompleksowo wszyst-
kie propozycje Urzędu Miasta dla seniorów. Wszyscy, 
którzy uczestniczyli w spotkaniu mogli zadawać pyta-
nia pani Helenie Hrapkiewicz oraz przekazywać swoje 
spostrzeżenia i uwagi dotyczące spraw seniorów. 

Jednym z głównych pytań, które padało od seniorów 
było „Dlaczego seniorzy muszą płacić 100% ceny za 
korzystanie z basenów znajdujących się w szkołach na 
Osiedlu?” oraz „czy będzie możliwość organizowania 
imprez dla seniorów w większych salach tak aby rodzi-
ny, bliskie osoby też mogły w nich uczestniczyć?”.  Na 
koniec  całego spotkania rzecznik SM „PIAST” zapro-
sił wszystkich seniorów na swoje dyżury, które odbywa-
ją się w każdy wtorek od godziny 11.00 – 15.00 w sie-

dzibie SOK (Spółdzielczy Ośrodek Kultury), gdzie roz-
daje ulotki na bezpłatne badania lekarskie oraz udziela 
pomocy w uzyskaniu Legitymacji Seniora. 

Całe wydarzenie, na które przybyło 44 seniorów oraz 
Członek Rady Seniorów Miasta Katowice Pani Regi-
na Szołtysik przebiegało w miłej atmosferze, przybyli 
goście uzyskali odpowiedzi na swoje pytania oraz po-
znali propozycje władz Katowic dla seniorów. Rzecz-
nik Spółdzielni podziękował wszystkim za przybycie a 
w szczególności Pani dr Helenie Hrapkiewicz, która po-
święciła czas seniorom. 

ZC
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W dniu 24.09.2019 roku na Osiedlu Tysiąclecia miało 
miejsce wydarzenie, które przypomniało nam o tym, że Ka-
towicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim/Niepełno-
sprawnym, założyciel i budowniczy znanego nam wszyst-
kim Ośrodka przy Ułańskiej 5a, obchodzi swoje święto. To 
już 30 lat minęło od czasu gdy grupa społeczników posta-
wiła sobie za cel stworzenie ośrodka wspomagającego Pań-
stwo w leczeniu i edukacji dzieci niepełnosprawnych oraz 
zagrożonych niepełnosprawnością.

Dzięki sile przekonywania i uporowi fundatorów i założy-
cieli Fundacji oraz wielkiemu wsparciu społeczeństwa jak 
też ówczesnych zakładów pracy w bardzo krótkim okresie 
1989 – 1990 rok wybudował ośrodek, a od 1991 roku po-
wstały Ośrodek przyjmuje dzieci.

Uroczystości składały się z dwóch części: oficjalnej, która 
dzięki życzliwości SM PIAST odbyła się w auli spółdzielni. 
Uczestniczyli w niej min. przedstawiciele władz samorzą-
dowych – Wiceprezydent miasta Katowice Mariusz Skiba, 
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice Krystyna Siej-
na, Śląski wicekurator oświaty Dariusz Domański, Dyrektor 
MOPS Katowice Anna Trepka, Dyrektor PFRON oddział 
Śląski Jan Wroński, Radni Miasta Katowice Józef Zawadz-
ki oraz Piotr Pietrasz, przedstawiciele min. Wydziału Poli-
tyki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Polskiego Związ-
ku Hodowców Gołębi Pocztowych, VII komisariatu Poli-
cji w Katowicach, Dyrektorzy Szkół nr 66 oraz 58 w Kato-
wicach, zaprzyjaźnionych z Fundacją Gliwickiego Ośrodka 
GOAR Dyrektor Lidia Urbaniak oraz Spółdzielni Mieszka-
niowej „PIAST” Członek Zarządu Jolanta Ścibior, przedsta-

wiciele obecnych i byłych władz Fundacji oraz pracowni-
ków prowadzonego przez Fundację Ośrodka i Przedszkola.

Zaproszeni goście w słowach skierowanych do władz 
Fundacji wyrazili uznanie za serce i olbrzymi wkład jaki ta 
organizacja wnosi na rzecz społeczności lokalnej oraz dzia-
łań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz za-
grożonej niepełnosprawnością. Wspomniano również nie-
żyjących już członków Fundacji, w tym zmarłego w 2017 
roku współzałożyciela Fundacji inż. Mieczysława Gron-
ka, który był niekwestionowanym kreatorem i realizatorem 
działań Fundacji.

Druga cześć to festyn dla dzieci i młodzieży który pod 
hasłem „Chodź pomaluj mój świat” odbył się na terenie 
Ośrodka przy Ułańskiej. Była to impreza o otwartym cha-
rakterze, na którą zaproszeni byli mieszkańcy Osiedla Ty-
siąclecia – stosowny bilbord zapraszający był umieszczony 
nad wejściem do ośrodka.

Gry, zabawy na świeżym powietrzu, poczęstunek oraz 
wiele innych atrakcji w wesołej atmosferze festynu sprawiło 
dużo radości dzieciom i młodzieży, w tym niepełnospraw-
nej oraz rodzicom biorącym udział w zabawie. Zorganizo-
wanie festynu finansowo wsparł UM Katowic. Uroczystości 
wzbogacił artystyczny występ młodzieży Zespołu Państwo-
wych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara oraz wysta-
wa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych.

W intencji podopiecznych, zmarłych Fundatorów, 
pracowników i przyjaciół Fundacji oraz możliwości 
dalszego pomyślnego pełnienia misji odprawiona zosta-
ła msza święta w Parafii Matki Boskiej Piekarskiej – 
Katowice - Tysiąclecie Górne.

30 lecie Katowickiej Fundacji Pomocy
Dzieciom Kalekim/Niepełnosprawnym
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29 września 2019 roku w Archikatedrze Chrystusa Kró-
la w Katowicach odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru 
Katowickiego Klubu Polskiej Sztuki Walki SIGNUM POLO-
NICUM. Mszę odprawił i dokonał poświęcenia sztandaru pro-
boszcz katedry ks. dr Łukasz Gaweł. 

Po poświęceniu zaproszeni goście oraz uczestnicy wraz z ro-
dzinami zebrali się w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkie-
go w Katowicach, gdzie m.in. doradca Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego Pan Paweł Jabłoński przekazał kilka 
słów od premiera. Wśród przybyłych gości obecni byli: poseł na 
Sejm RP Pani Maria Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Katowic Pani Krystyna Panek, członek Rady Miasta Katowic 
Pani Magdalena Wieczorek a także profesor Dariusz Nawrot i dr 
Robert Netczuk wraz z innymi przedstawicielami Uniwersyte-
ty Śląskiego w Katowicach. Uroczystość objęta była patronem 
Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. 

Dziękujemy wszystkim gościom oraz przedstawicielom 
Klubów SIGNUM POLONICUM z całej Polski na cze-
le z prezesem Polskiego Związku Stowarzyszeń SIGNUM 
POLONICUM dr Zbigniewem Sawickim za udział w tej 
podniosłej uroczystości. 

Na spotkaniu Mistrz dr Zbigniew Sawicki wręczył odznakę 
„Zasłużony dla SIGNUM POLONICUM” członkom Katowic-
kiego Klubu: Józefowi Pokojskiemu, Marcie Wacowskiej i Mar-
kowi Szmandra. 

Z naszej strony pragniemy dodać, że fundatorem sztanda-
ru był kol. Marek Szmandra – członek Katowickiego Klu-
bu Signum Polonicum za co należą mu się słowa wyjątko-
wego uznania i podziękowania. Szczególne słowa uznania 
za udzieloną pomoc i okazaną życzliwość należą się rów-
nież Pani Renacie Kostiw-Rydzek z Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach. Dziękujemy!

Dodatkowo informujemy, że Katowicki Klub Polskiej 
Sztuki Walki Signum Polonicum korzysta z gościnnych pro-
gów Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach, 
prowadząc zajęcia treningowe w siedzibie SM „PIAST” przy 
ulicy Zawiszy Czarnego 8 w Katowicach. 

Wszystkich chętnych podjęcia trudu treningowo-szkole-
niowego zapraszamy na nasze zajęcia. Kontakt: Jakub Po-
kojski, tel. 668 813 083, www.signum-polonicum.com.pl 
oraz na naszej stronie na facebook’u: www.facebook.com/
Signumpolonicum.

Uroczyste poświęcenie sztandaru  
Katowickiego Klubu Polskiej Sztuki Walki

W ciągu dnia oraz w nocy podczas snu musimy oddychać. Te 
kilka, a dzieci i kilkanaście godzin oddychamy powietrzem z jed-
nego pomieszczenia. Oczywiście nie jest to to samo powietrze, 
gdyż prawidłowa wentylacja powinna zapewniać jego wielokrot-
ną wymianę (warunki techniczne jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie §149. 1: Strumień powietrza zewnętrzne-
go doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczenia-
mi pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy do-
tyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powi-
nien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz 
być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt sta-
ły w projekcie budowlanym.) Jednak czynniki wpływające na ja-
kość powietrza pozostają z reguły takie same. 

Są to:
1.  Sprawność wentylacji czyli jej zdolność do wymiany powie-

trza w pomieszczeniu.
2. Jakość powietrza zewnętrznego.

3.  Zanieczyszczenia generowane przez elementy wewnętrzne 
mieszkania.

Spośród tych trzech wymienionych najważniejszym jest 
pierwszy, czyli sprawność wentylacji. Jest to szczególnie waż-
ne w mieszkaniach wyposażonych w urządzenia gazowe, które 
w procesie spalania gazu zużywają tlen. Tylko stały dopływ świe-
żego powietrza zapewnia prawidłowe spalanie gazu i swobodny 
odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie przez komin, ile świeżego 
powietrza napłynie do pomieszczeń z zewnątrz. Pamiętajmy więc 
o tym, że nie tylko my potrzebujemy powietrza, ale w takim stop-
niu potrzebują go gazowy podgrzewacz wody tzw. piecyk i ku-
chenka gazowa. Warto o tym pomyśleć przygotowując kolację, 
czy biorąc kąpiel przed snem.

Wiadomo, że powietrze zawiera tlen, który jest niezbędny do 
wszystkich procesów życiowych, ale zawiera również wiele in-
nych związków, które mogą wpływać na nasze zdrowie pozytyw-
nie lub negatywnie. 

Jakość powietrza w sypialni
Zdjęcia z Mszy Św. wykonał Pan Krzysztof Gawor

CIĄG DALSZY NA STR. 10
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Na temat tych docierających z zewnątrz można poczytać w ko-
munikatach o jakości powietrza np. powietrze.gios.gov.pl na-
tomiast te wewnętrzne pochodzą ze ścierających się tworzyw 
sztucznych (panele, tapety, tapicerka mebli) oraz z nas samych 
(szczątki naskórka, mikrocząstki odzieży i oczywiście dwutle-
nek węgla).

Tam gdzie powietrze za oknem jest czyste wchodząc do sypial-
ni już zapewnia odświeżenie powietrza w środku, dzięki jego wy-
mianie. Jeśli dodatkowo wewnątrz mamy meble drewniane, pod-
łogi drewniane lub z płytek gresowych to powietrze, którym od-
dychamy podczas snu nie szkodzi, ale pomaga wypoczynkowi 
i regeneracji. Jednak gdzie mamy takie warunki? W domach ra-
czej rzadko, bardziej na wczasach nad morzem, w górach i lasach. 
Dodatkowo oprócz czystego powietrza mamy tam też jego odpo-
wiednią jonizację, gdyż woda i rośliny wytwarzają jony ujemne, 
a cały sprzęt elektryczny i elektroniczny – jony dodatnie, których 
przez to w mieszkaniach, a zwłaszcza biurach jest za dużo.

Jak poprawić jakość powietrza? Sposobów jest kilka.
Wietrzenie sypialni przez snem – jeśli oczywiście po otwarciu 

okna nie zionie na nas Smog.

Elektroniczne oczyszczacze powietrza – coraz bardziej 
popularne po nagłośnieniu problemu smogu. Oprócz samej 
filtracji powietrza poprzez filtry tzw. HEPA oraz węglowe nie-
które modele mają też funkcje dodatkowe jak nawilżanie i jo-
nizacja. Ważne żeby przed zakupem zwrócić uwagę na spo-
sób wytwarzania jonów: czy jest metodą termoemisyjną czy 
ostrzową. Polecana jest ta pierwsza, gdyż druga wytwarza jo-
ny ciężkie niekorzystne dla zdrowia. 

Rośliny oczyszczające powietrze np. skrzydłokwiat, rupis 
wyniosły, bluszcz pospolity, paproć, dracena obrzeżona, epi-
premnum złociste, sansewiera, zielistka Sternberga, begonia, 
aglaonema, areka, złocień wielokwiatowy czyli chryzantema, 
aloes, chamedora wytworna, filodendron czerwieniejący, fikus 
bejamin (figowiec płaczący), trzykrotka. Usuwają one z po-
wietrza szkodliwe związki chemiczne takie jak formaldehyd, 
benzen, toluen i ksyleny. 

Dobrze przespana noc sprzyja regeneracji organizmu 
i zwiększa odporność na stres w ciągu dnia. Dbajmy więc nie 
tylko o materialne zasoby, którymi żyjemy takie jak żyw-
ność i inne produkty, ale również o te niematerialne który-
mi są powietrze i nasze emocje.  AP

CIĄG DALSZY ZE STR. 9
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ZOSTAŃ RADNYM DZIELNICY 

ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA 

                                                    UKOŃCZYŁEŚ 18 LAT? 
               INTERESUJESZ SIĘ SPRAWAMI DZIELNICY? 

          JESTEŚ ZAMELDOWANY W DZIELNICY 
               

  
  

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Katowice w zakładce: Ogłoszenia i Aktualności/Wybory 
i referenda/Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych oraz na obwieszczeniach 
wyborczych. 

WYBORY ODBĘDĄ SIĘ 
W DNIU  

LISTOPADA 2019 r.  
w godzinach od 7:00 do 19:00 
w tradycyjnych lokalach wyborczych 
w dzielnicy Osiedle Tysiąclecia.   

. 

24 
niedziela 

przyjdź od 15  do 25 października 2019 r. na dyżur Okręgowej 
Komisji Wyborczej przy ul. Piastów 8 na I piętrze (siedziba 
Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia).

OSIEDLE TYSIĄCLECIA?
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do Rady Jednostki Pomocniczej miasta Katowice
nr 9 Osiedle Tysiąclecia

w dniu 24 listopada 2019 r.
 

Stosownie do uchwały Rady Miasta Katowice nr X/206/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów m.in. do Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia na dzień 24 listopada 2019 r., informuję:
Okręgowa Komisja Wyborcza z siedzibą przy ul. Piastów 8 na I piętrze (siedziba Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiącle-
cia), będzie przyjmować zgłoszenia kandydatów do Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia w dniach:

15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 października 2019 r. od godz. 17.00 do godz. 18.00,
25 października 2019 r.  od godz. 11.00 do godz. 12.00.

W tym samym czasie i miejscu, Okręgowa Komisja Wyborcza będzie również przyjmować kandydatury do składów obwodowych ko-
misji wyborczych (kandydaci do tych komisji muszą być wyborcami stale zamieszkującymi na terenie miasta Katowice i nie mogą być w 
stosunku do kandydujących do RJP nr 9: zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, ani małżonkami).
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do 21 osobowej Rady Jednostki Pomocniczej nr 9 przysługuje osobom, które najpóźniej  
w dniu wyborów kończą 18 lat, stale zamieszkują na terenie Osiedla Tysiąclecia oraz figurują w rejestrze wyborców. Kandydat nie 
może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo umyślne.
2. Zgłoszenia kandydatów do Rady JP nr 9, poparte przez co najmniej 20 wyborców -mieszkańców Osiedla Tysiąclecia- oraz 
zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, można dokonywać na specjalnych drukach, które są 
do odbioru w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej, podczas dyżurów jej członków, a także do pobrania ze strony inter-
netowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Katowice (zakładka: Ogłoszenia i Aktualności/Wybory i referenda/
Wybory do Rad Jednostek Pomocniczych). 
Listę poparcia (nazwiska i adresy z podpisami) należy dołączyć do zgłoszenia kandydata na radnego. Do zgłoszenia kandydata  
na radnego uprawnionych jest dwóch pierwszych wyborców na liście poparcia lub sam kandydat. Zgłoszenie może zawierać adno-
tację o poparciu kandydata przez organizację polityczną lub społeczną, potwierdzonym pisemnie przez właściwy statutowo organ. 
Wyborca może poprzeć dowolną liczbę kandydatów na radnych.
3. Nazwiska kandydatów do Rady JP nr 9 Osiedle Tysiąclecia zostaną podane do publicznej wiadomości, w terminie do 
dnia 4 listopada 2019 r. Aby odbyły się wybory, powinny zostać zgłoszone co najmniej 32 kandydatury na radnych.
4. Wybory poprzez tajne głosowanie zostaną przeprowadzone w dniu 24 listopada 2019 r. od godz. 7.00  do godz. 19.00 
w  8 lokalach wyborczych:

w Miejskim Przedszkolu nr 57, przy ul. Piastów nr 13:
Obwód nr 89 dla mieszkańców ulic: Park Bederowiec, Piastów nr parzyste od 16 do 20 i nr nieparzyste od 7 do 13.
w Szkole Podstawowej nr 66, przy al. Krzywoustego nr 7:
Obwód nr 90 dla mieszkańców ulic: al. Krzywoustego nr nieparzysty 7, Piastów nr nieparzyste 3, 5 i nr parzyste 10, 12, 22, 24, 26. 
w Zespole Szkół i Placówek nr 2, przy ul. Tysiąclecia nr 5:
Połączone w 1 obwód, obwody nr 91/92 dla mieszkańców ulic: al. Krzywoustego nr parzyste 2, 4, 6 i nr nieparzysty 9, Broda-
tego, Jagiełły, pl. Reagana, Tysiąclecia nr nieparzyste 1, 7, 9, 11, 13, 15, 19 i nr parzysty 4, Mieszka I nr nieparzyste 1, 5, 7, 9, 11  
i nr parzysty 6, pl. Podwyższenia Krzyża i Tysiąclecia nr 6 i nieparzyste 41, 45, 47.
w Szkole Podstawowej nr 58,  przy al. Krzywoustego nr 11:
Obwód nr 93 dla mieszkańców ulic: al. Krzywoustego nr nieparzyste 1, 11, 11a, 13, Mieszka I nr nieparzysty 15 i Tysiąclecia  
nr nieparzyste 21, 23, 25, 29, 33, 35, 37 i 39.
w Spółdzielczym Ośrodku Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST, przy ul. Zawiszy Czarnego nr 8:
Obwód nr 94 dla mieszkańców ulic: al. Księcia Henryka Pobożnego, Chorzowskiej nr parzyste od 206 do końca i Zawiszy Czarnego.
w Zespole Szkół nr 3, przy ul. Chrobrego nr 4:
Połączone w 1 obwód, obwody nr 95/96 dla mieszkańców ulic:  Chrobrego nr 26, 31, 32, 37, 39 i 43, Tysiąclecia nr parzyste 22 i 24, 
Chrobrego nr nieparzyste 13, 17, 21, 23, 25 i nr parzyste 4, 38 i Tysiąclecia nr parzyste 86, 86a i 86b.
w Miejskim Przedszkolu nr 34, przy ul. Tysiąclecia nr 84 a:
Obwód nr 97 dla mieszkańców ulic: Tysiąclecia nr parzyste 84, 84a, 88, 90 i 92.
w Szkole Podstawowej nr 59, przy ul. Chrobrego nr 5:
Połączone w 1 obwód, obwody nr 98/99 dla mieszkańców ulic:  al. Księżnej Jadwigi Śląskiej, Ułańskiej nr nieparzyste 5, 7, 7a, 7b, 
9, 11, 13, Chrobrego nr 2, 3, 5, 9, Tysiąclecia nr parzyste 78, 80 i Ułańskiej nr parzysty 16.

5. Wyborca głosuje na 1 kandydata przez postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.

 Katowice, dnia 12 września 2019 r.  
Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

KOMUNIKAT  O  WYBORACH



Nr 3 (135) 2019 Październik  2019

GŁOS TYSIĄCLECIA14

JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009

Mieszkanie  
do wynajęcia

 na Górnym Tysiącleciu
tel. 600 255 470

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

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

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

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

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

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

przechowalnia zwłok całodobowa,
możliwość korzystania z naszych Kaplic,

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

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

*

g587

32-24-76-200

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie, szafy, wnęki

POMIAR I WYCENA
GRATIS

tel. 503 592 364
www.armarium.pl

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,

WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

SZKLARSKIE
USŁUGI

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI, 
TAPICERKI SKÓRZANEJ

KLAR EXPRESS
602 684 306,  32 25 18 468

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557

TO JEST 
MIEJSCE

NA TWOJĄ
REKLAMĘ

gt.smpiast.pl

Kupię garaż w bloku
za gotówkę

tel. 888-089-667
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