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REALIZACJA REMONTÓW I INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2020 ROK

W związku z obostrzeniami wprowadzanymi przez Rząd 
oraz licznymi protestami zaniepokojonych mieszkańców oba-
wiających się wykonywania prac remontowych w obecnej sy-
tuacji, wycofane z planu remontów na bieżący rok musiały zo-
stać: remonty elewacji budynków przy ul. Tysiąclecia 92 seg-
ment piwniczny strona wschodnia, Chrobrego 31 cała strona 
wschodnia, Chrobrego 32 segment garażowy strona zachod-
nia, Ułańska 16 segment garażowy strona wschodnia, a także: 
przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego bu-
dynku przy ul. Chrobrego 43, wykonanie domofonów w kory-
tarzach lokatorskich budynku przy ul. Tysiąclecia 88, remont 
pokrycia dachowego budynku przy ul. Zawiszy Czarnego 4, 
termomodernizacja ścian szczytowych segmentu piwniczne-
go budynku przy ul. Piastów 9 oraz ścian szczytowych i przy-
ziemia segmentu garażowego budynku przy ul. Chrobrego 37.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby realizowane 
roboty były wykonywane terminowo i możliwie bezpiecz-
nie. Ponadto, w celu zapewnienia bezpieczeństwa miesz-
kańcom, dezynfekowane są codziennie newralgiczne miej-
sca w budynkach oraz urządzenia zabawowe na otwartych 
placach zabaw – do dyspozycji mieszkańców pozostają 
trzy największe place zabaw: na Dolnym przy ul. Piastów, 
na Górnym w rejonie ul. Ułańskiej oraz w środkowej czę-
ści osiedla przy siedzibie Spółdzielni, a także drewniany 
plac zabaw przy ul. Tysiąclecia 19.

W trakcie realizacji pozostają między innymi nastę-
pujące prace: 

- remont elewacji wraz z wylewkami balkonowymi 
w budynku przy ul. Chrobrego 32 strona wschodnia seg-
ment piwniczny,

- roboty murarsko-malarskie w głównym ciągu ko-
munikacyjnym wraz z wymianą WLZ, remontem tablic 

elektrycznych i oświetlenia w budynkach przy ul. Ułań-
skiej 9 i Piastów 3,

- remont wylewki balkonowej przejścia na dach str. 
wsch. w budynkach przy ul. Piastów 16 i Piastów 22,

- remont dachu wraz z korytem deszczowym i remon-
tem kominów w segmencie piwnicznym budynku przy 
ul. Tysiąclecia 6,

- remont dźwigów w budynku przy ul. Piastów 24 (2 szt.), 
z montażem modułów GSM dla połączeń awaryjnych,

- remont elektrycznych rozdzielni piętrowych wraz z wy-
mianą opraw oświetleniowych na korytarzach lokatorskich 
w budynku przy ul. Z. Czarnego 6,

- remont elektrycznych rozdzielnic głównych w budyn-
kach przy ul. Piastów 3 i Tysiąclecia 1,

- dostawa i montaż szlabanu wyjazdowego po stronie za-
chodniej budynku przy ul. Tysiąclecia 47, w związku z bu-
dową nowego parkingu na terenie gminnym w rejonie tego 
budynku,

- częściowe wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych 
z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i robo-
tami towarzyszącymi do garaży wolno stojących „Karli-
ki” (IV etap prac).

Zakończone zostały między innymi roboty obejmujące:
- częściową wymianę pionów kanalizacji sanitarnej w bu-

dynkach Tysiąclecia 19 (4 piony), Piastów 9 (3 piony), Pia-
stów 26 (4 piony), Piastów 16 (4 piony), Chrobrego 2 (3 pio-
ny), Chrobrego 13 (3 piony), Chrobrego 31 (3 piony), Ułań-
ska 11 (3 piony),

- roboty termomodernizacyjne ścian w segmencie garażo-
wym budynku przy ul. Tysiąclecia 47,

- przebudowę zewnętrznych ścian głównego ciągu komu-

Spółdzielnia w dobie pandemii koronawirusa realizuje w miarę możliwości plan remontów i inwestycji przyjęty na 
2020 rok, jednak wiąże się to ze sporymi problemami między innymi w pozyskiwaniu firm wykonawczych, czy dosta-
wach materiałów. Realizowane są jednak na bieżąco wszystkie niezbędne prace związane z awariami, a także remon-
ty rozpoczęte przed pandemią, lub niewymagające bezpośredniego kontaktu firm wykonawczych z mieszkańcami.

Ul. Tysiąclecia 47 - zakończona budowa skweru i parkingu

Ul. Chrobrego 32 - remont elewacji
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Nie sposób w tym miejscu nie 
wspomnieć o realizowanych na na-
szym osiedlu inwestycjach z Budże-
tu Obywatelskiego Miasta Katowice, 
który Spółdzielnia co roku aktywnie 
wspiera. Zakończona została budowa 
skweru i parkingu w rejonie budyn-
ku Tysiąclecia 47, a także zmierza ku 
końcowi projekt przy stawie w rejo-
nie ulicy Chrobrego, na którym mo-
żemy już spacerować po utwardzonych ścieżkach oświetlo-
nych w celu zwiększenia estetyki i bezpieczeństwa tego miej-
sca, usiąść na zamontowanych ławkach, czy zajrzeć do drew-
nianych wiat, w których będą zamontowane stalowe grille. 
Miejsce to już zaczyna być chętnie odwiedzane przez miesz-
kańców, jednak nadal pozostaje ciche i spokojne, zamieszki-
wane przez liczne kaczki.

Niestety, w związku z pandemią niektóre projekty zaplano-
wane do realizacji na ten rok zostały przez Urząd Miasta prze-
sunięte na rok 2021 – mowa tu na przykład o remoncie chod-
ników przy kościele na Górnym, przy Strefi e Aktywności Ro-
dzinnej na Górnym oraz przy przedszkolu im. Wróbelka Ele-
melka przy ul. Chrobrego 39.

Jeśli chodzi o wodny plac zabaw wyczekiwany niecier-
pliwie przez wielu mieszkańców, planowany do wykonania 
w rejonie ul. Chrobrego 17 (naprzeciwko Skweru Seniora), 
Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie projektu i robót 
z terminem składania ofert do 16 lipca 2020 r. Złożone zosta-

ły trzy oferty mieszczące się w koszto-
rysie inwestorskim, z terminami wyko-
nania do 9 miesięcy od dnia podpisania 
umowy – pozostaje więc czekać na za-
warcie umowy oraz rozpoczęcie prac.

Do tegorocznego Budżetu Obywatel-
skiego zostały natomiast złożone mię-
dzy innymi takie ciekawe projekty jak 
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ 
na zaniedbanych zaroślach w centrum 

osiedla (naprzeciwko Nowego Tysiąclecia) obejmująca rów-
nież wykonanie połączenia chodnikowego z kościołem na 
Dolnym, czy budowa ogrodu sensorycznego ze skwerem 
w tym samym rejonie.

Trwa weryfi kacja merytoryczna złożonych wniosków, z któ-
rych pozytywnie zweryfi kowane zostaną poddane pod głoso-
wanie Mieszkańców we wrześniu. Mamy nadzieję, że po raz 
kolejny uda się wywalczyć pieniądze z Budżetu Obywatel-
skiego Miasta Katowice na realizację ciekawych projektów na 
naszym osiedlu i tym samym stworzyć kolejne ciekawe miej-
sce wypoczynkowe dla naszych mieszkańców, przeistaczając 
zaniedbane zarośla w centrum osiedla w swego rodzaju mały 
park, gdzie wszyscy mieszkańcy, a szczególnie osoby starsze 
będą mogły spędzać przyjemnie i zdrowo czas wolny.

Tegoroczne głosowanie na projekty do Budżetu Obywa-
telskiego odbędzie się w dniach 7-20 września 2020 r. i jak 
zwykle zachęcamy do wzięcia w nim aktywnego udziału na 
stronie: bo.katowice.eu

nikacyjnego w budynku przy 
ul. Chrobrego 38,

- wymianę pokrycia dachu 
budynku przy ul. Armii Krajo-
wej 283,

- wykonanie instalacji do-
mofonowej w korytarzach lo-
katorskich budynków przy 
ul. Piastów 10, Tysiąclecia 92 
i Ułańskiej 5,

- wymianę drzwi drewnia-
nych z korytarzy lokatorskich 
na ciąg ewakuacyjny na drzwi 
aluminiowe dymoszczelne 
w budynkach przy ul. Piastów 
10 i Ułańskiej 9,

- remont dźwigów w budyn-
kach przy ul. Chrobrego 38 
(2 szt.) i Chrobrego 2 (1 szt.), 
z montażem modułów GSM 
dla połączeń awaryjnych,

- remont elektrycznych roz-
dzielnic głównych w budynkach przy ul. Piastów 5 i 18,

- miejscowe naprawy nawierzchni chodników i dróg dojaz-
dowych przy budynku Zawiszy Czarnego 9,

- ułożenie kostki w wygrodzeniu na śmieci, miejscowa na-
prawa nawierzchni drogowej przy budynku Tysiąclecia 19.

Ul. Tysiąclecia 47 - zakończona termomoder-
nizacja ścian szczytowych segmentu garażowego

Ul. Chrobrego 38 zakończona przebudowa 
ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego

BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA KATOWICE



Nr 2 (138) 2020 Sierpień  2020

GŁOS TYSIĄCLECIA4

W dniach 26-28 czerwca 2020 roku odbył się pierw-
szy, wirtualny bieg TAZUEN RUN, organizowany 
przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąc-
lecia. Do udziału w nim zgłosiło się 152 uczestników, 
którzy rywalizowali na wybranych przez siebie dystan-
sach: bieg 5 km lub 10 km oraz marsz Nordic Walking 5 
km lub 10 km, dowolną trasą biegnącą w całości przez 
osiedle Tysiąclecia. Celem biegu była integracja mię-
dzypokoleniowa mieszkańców, promowanie zdrowe-
go stylu życia, popularyzacja biegania, zachęcenie do 
wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji oraz promocja 
naszego pięknego osiedla. 

Wirtualny bieg to nic innego jak bieg tradycyjny, 
z wyjątkiem tego, iż ze względu na panującą pandemię 
koronawirusa i ograniczenia z nią związane, uczestni-
cy wykonywali go indywidualnie lub w małym gronie, 
z zachowaniem odpowiednich dystansów, a jego trasę 
zapisywali za pomocą biegowej aplikacji. Trasę biegu/
marszu uczestnicy wybierali sami, warunek był tylko 
taki, aby przebiegała w całości na terenie osiedla Ty-
siąclecia. Po ukończeniu biegu uczestnicy przesyłali do 
organizatorów zrzut z ekranu, korzystając z dowolnej 
aplikacji biegowej, która rejestrowała przebieg i dystans 
trasy, wraz z czasem jej przebycia. Weryfikacji przesła-
nych tras dokonywali Radni Rady Jednostki Pomocni-
czej nr 9 z Zespołu ds. Młodzieży i Sportu.

Dzięki dobrej współpracy Rady naszego osiedla 
z Urzędem Miasta, Wydział Edukacji i Sportu przy-
stąpił do współorganizacji tego sportowego wyda-
rzenia i zapewnił atrakcyjne medale pamiątkowe dla 
wszystkich uczestników, stanowiące dla nich cenną 
pamiątkę wzięcia udziału w tym inaugurującym cykl 
Tauzen Run biegu.

Wśród uczestników wydarzenia, oprócz mieszkań-
ców naszego osiedla, gościliśmy rownież osoby związa-
ne bliżej z bieganiem czy Nordic Walkingiem. Najlicz-
niej reprezentowanym klubem biegowym był MK Te-
am z Siemianowic Śląskich, Huragan Ligota i Born tu bi 
lotać. Nordic Walking reprezentował Klub Stadion Ślą-
ski z takimi sławami jak Pani Aleksandra Raczyńska, 
zwana Królową Polskiego Nordic Walking. Pani Alek-
sandra ma na swoim koncie mistrzowskie tytuły zdoby-
te w kraju i za granicą, jest instruktorką i sędzią Nordic 
Walking. Klub Stadion Śląski reprezentowała miesz-
kanka naszego Osiedla, nie mniej utytułowana, Pani Ju-
lia Zięba. Pani Julia może pochwalić się tytułami: Mi-
strzyni Polski w Mistrzostwach Polski Nordic Walking 
w Żołędowie na 5 km w 2015 roku, na 10 km w 2018 
i 2019 roku. W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski, 
organizowanej przez Polską Federację Nordic Walking 
Pani Julia Zięba zajmuje 1 miejsce.

W biegu wziął udział również uczestnik, który przy-
jechał do nas aż z Bełchatowa, żeby realizować z na-

TAUZEN RUN 2020, CZYLI MIESZKAŃCY BIEGAJĄ 
ULICZKAMI OSIEDLA TYSIĄCLECIA
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mi swoje biegowe pasje. Cieszymy się bardzo, że nasze 
lokalne wydarzenie zatoczyło szerszy krąg. Nie sposób 
nie wspomnieć w tym miejscu również o dwóch uczest-
nikach niepełnosprawnych, którzy zdecydowali się 
wziąć udział w Tauzen Run i pokonać trasę na wózkach 
inwalidzkich, czym wzbudzili wielki podziw organiza-
torów oraz współuczestników.

Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, 
a uczestnicy odbierający medale i nagrody pytali o ko-
lejne edycje. Nie możemy ich zawieść, stąd podjęliśmy 
decyzję o corocznej kontynuacji cyklu Tauzen Run. 

W tym miejscu chcemy złożyć serdeczne podzięko-
wania wspierającym nas Fundatorom, bez których nie 
moglibyśmy zapewnić tak fantastycznych upominków 
dla naszych uczestników. Jak zwykle pomocna i nie-
oceniona Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” ideal-
nie „wstrzeliła” się w gusta naszych sportowców, za-
pewniając profesjonalne, sportowe nagrody. Odloto-
we Biuro Podróży zapewniło wycieczkę, Pani Alek-
sandra Pyzik profesjonalny trening, Studio Trenin-
gu Good Vibes pakiet treningów, nasz osiedlowy do-
stawca internetu i telewizji Systel – zapewnił router do 
jeszcze lepszego odbioru przesyłanych sygnałów, mar-
ka odzieżowa Free Birds zapewniła dowolnie wybra-
ny t-shirt z nowej kolekcji, firma Bat-Bud ufundowała 
bon podarunkowy, Salon Masażu Odnowa ufundował 
masaż klasyczny, a Szkoła Językowa Porto Alegre wa-
kacyjny kurs języka hiszpańskiego lub portugalskiego 
do wyboru. Każdy z uczestników, który ukończył bieg 
otrzymał pamiątkowy medal. 

Z prawdziwą przyjemnością wręczaliśmy medale, 
upominki i nagrody. Mamy nadzieję, że będziemy mo-
gli robić to częściej. Wasza radość daje nam energię 
do następnych działań. Obserwujcie nas na Facebooku 
i na stronie RJP 9 (tysiaclecie.katowice.eu), gdzie za-
mieszczamy wszystkie nowinki o wydarzeniach na na-
szym Osiedlu i w regionie. 

Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia
==> Zapraszamy na nasze dyżury w każdy wtorek, 

od 17.00 do 18.00 w siedzibie RJP9 w pawilonie przy ul. 
Piastów 8, na I piętrze.

==> Obserwuj nasz profil na Facebooku i bądź na bie-
żąco z wydarzeniami na naszym osiedlu! FB: Rada Jed-
nostki Pomocniczej nr 9 Osiedle Tysiąclecia (facebook.
com/rjptysiaclecia)
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Zamek w Bobolicach
ZWALISKA ZAMKU W BOBOLICACH  

– za Tygodnikiem Ilustrowanym, rok wydania 1861:
„Pomiędzy Lelowem a Żarkami, w Olkuskiem, 

znajduje się mała wioska prywatna Bobolice, szczy-
cąca się ślicznymi ruinami niewielkiego zameczku, 
który na sterczącej zbudowany skale, sięga czasów 
Każmirza Wielkiego. Był on niegdyś silnie obwaro-
wany, i jako taki w roku 1370 nadany został lennem 
prawem przez króla Ludwika Władysławowi księciu 
opolskiemu, wraz z innemi grodami. Lecz gdy tenże 
najeżdżał miasta i kupców z towaru obdzierał, Wła-
dysław Jagiełło wyprawił przeciw niemu wojsko w ro-
ku 1396, a zająwszy, przez poddanie się załogi, za-
mek bobolicki, przyłączył go do majętności koron-
nych. Odtąd warownia ta, wraz z należącemi do niej 
włościami, stanowiła osobne starostwo, które z cza-
sem przeszedłszy na własność prywatną, było dzie-
dzictwem najprzód Myszkowskich, margrabiów na 
Mirowie, a w końcu Męcińskich.

Maleńki to był zameczek, z wielką atoli smiałością 
na wierzchołku niedostępnej skały wzniesiony. Kształt 
miał nieforemny, stosownie do tego, jak grzbiet góry 
pozwalał; miał dwie baszty półokrągłe, jedną w naroż-
niku, drugą przy ścianie północnej i dziedziniec mały, 
ale silnie zamykający się bramą. Droga do niego pro-
wadziła po pochyłości skały od strony południowej, 
a sam wjazd był od zachodu. Zamek ten w roku 1661 
przestał być mieszkalnym i wskutek tego obrócił się 
w ruinę, która przecież jest ozdobą całej okolicy i sta-
nowi jeden z najpiękniejszych naszych krajobrazów. 
Ze szczytów bowiem murów bobolickiego zamku cza-
rujący widok na pasma skał, które zaczynając od Olsz-
tyna, ciągną się ku Pilicy do Krakowa, wskazując dro-
gę do starożytnej stolicy dawnej Polski.”

Historia Zamku

Zamek w Bobolicach zbudowany został w połowie 
XIV stulecia z inicjatywy Kazimierza Wielkiego jako ko-
lejna warownia strzegąca południowej granicy Państwa 
Polskiego. W roku 1370 Ludwik Andegaweński nadał 
ją księciu Władysławowi Opolczykowi w zamian za po-
parcie jego zamiarów dynastycznych, ten z kolei przeka-
zał Bobolice w ręce Węgra, Andrzeja Schoeny z Barla-
bas. Dzierżawcy twierdzy, spiskując na boku z Zakonem 
Krzyżackim, okazali się nielojalni wobec polskiej koro-
ny, co sprowokowało Władysława Jagiełłę, który w 1396 
najechał ziemie Opolczyka i zbrojnie zagarnął zamek 

wraz z okolicznymi włościami. Pod koniec XIV i w XV 
wieku zarządzali Szafrańcowie, Trestkowie, Krezowie, 
a później również Chodakowscy, Męcińscy oraz Mysz-
kowscy. Nie zawsze dziedziczenie majątku odbywa-
ło się polubownie i ugodowo. Ciekawy przypadek miał 
miejsce w roku 1427, po śmierci Anny, córki pierwsze-

Weekendowa propozycja – zwiedzanie zamków
Niestety, wakacje dobiegają już końca, ale proponujemy dwa miejsca położone niedaleko od Katowic, które moż-

na jeszcze odwiedzić korzystając z przepięknej pogody – to przepiękny odrestaurowany Zamek w Bobolicach, na Ju-
rze Krakowsko-Częstochowskiej oraz Zamek w Mosznej, położony w województwie opolskim. Z Tysiąclecia do zamku 
w Bobolicach dojedziemy samochodem w godzinę, Moszna niestety jest nieco dalej, bo trzeba przejechać 100 kilome-
trów, ale dzięki świetnemu połączeniu trasą A4, to też niewiele dłuższa wyprawa.
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go prywatnego właściciela Bobolic – Andrzeja Schoeny. 
Dobra zostały rozparcelowane wówczas między Stanisła-
wa Szafrańca z Młodziejowic herbu Starykoń, syna An-
ny z pierwszego małżeństwa, oraz drugiego jej małżonka 
— Mściwoja z Wierzchowiska herbu Lis wraz z dziećmi: 
Mściwojem, Andrzejem, Dorotą, Anną, Elżbietą i Kata-
rzyną. Obydwie strony zobowiązały się podzielić zamkiem 
po połowie, z czasem doszło jednak do gorących sporów. 
Wewnątrz budowli własność obu stron konfliktu wyzna-
czały jakieś zapory, które w 1441 syn Mściwoja, Andrzej 
z Wierzchowiska - z pomocą trzydziestu szlachty oraz setką 
pomocników mierniejszej kondycji - wyłamał, rabując bydło 
i zboże z części przynależnej przyrodniemu bratu.

Integralność warowni przywrócona została cztery la-
ta po tym przykrym incydencie, kiedy podkomorzy kra-
kowski Piotr Szafraniec wykupił od Lisów z Wierzcho-
wiska prawa do zamieszkanej przez nich połowy i dóbr 
w najbliższym otoczeniu. Szybkie pozbycie się przez Sza-
frańców zamku oraz częste w drugiej połowie XV stu-
lecia zmiany właścicieli nie spowodowały już więcej po-
działów skalnej twierdzy. Początki jej upadku datuje się 
na 1587 rok, w którym najechał i zdobył ją pretendent do 
polskiego tronu Maksymilian Habsburg. O wiele gorzej 
z zamkiem obeszli się żołnierze szwedzcy, zajmując go 
i paląc w roku 1657. Od tego czasu następowała szybka 
degradacja królewskiego gmachu. W roku 1683 jego stan 
był już tak zły, że ciągnący ze swoimi wojskami pod Wie-
deń Jan III Sobieski podczas postoju w Bobolicach wolał 
spędzić noc pod namiotem, niż ryzykować nocleg w bar-
dzo zniszczonym już budynku. W XVIII wieku zrujno-
wany zamek kupili Męcińscy z zamiarem (jak się póź-
niej okazało nie zrealizowanej) odbudowy. W 1882 zie-
mię, na której stały opuszczone mury, w wyniku parcela-
cji otrzymała miejscowa chłopska rodzina Baryłów. Ich 
spadkobiercy po długich sporach sądowych w 1999 roku 
odsprzedali ruinę Jarosławowi Laseckiemu, który podjął 
się pełnej jej rekonstrukcji.

Stan obecny
Do niedawna postać okazałej przed laty warowni 

określały jedynie niewielkie fragmenty zamku górnego, 
wśród nich najlepiej zachowana ściana wschodnia, a tak-
że skromne pozostałości zewnętrznych murów obwodo-
wych. Po odsprzedaży ruin w ręce p. Laseckiego nowy 
właściciel podjął kontrowersyjną próbę ich ratowania. 
W roku 2001 pod kierunkiem krakowskich archeologów 
rozpoczęto prace mające na celu rekonstrukcję budow-
li połączoną z badaniami w gruncie, podczas których od-
tworzono przebieg pierwotnych murów i charakter póź-
niejszych przebudów zamku, wydobyto także wiele ar-
tefaktów w postaci monet, fragmentów kafli piecowych, 
naczyń szklanych oraz elementów metalowych, wśród 
nich prawdopodobnie część skobla dawnego... pasa cno-
ty. Prace te zakończono dziesięć lat później, w roku 2011.

W odbudowanym zamku zlokalizowano centrum kon-
ferencyjne i punkt obsługi turystycznej. W udostępnio-
nych do zwiedzania niższych kondygnacjach warowni 
obejrzeć można starannie zrekonstruowane komnaty, 

a w jednej z baszt – niewielkie muzeum. Ceny biletów za 
wejście na zamkowe błonie oraz zwiedzanie zamku to 15 
PLN za bilet normalny oraz 10 PLN za bilet ulgowy.

Legendy
XV-wieczne kroniki mówią o przedstawicielu rodu 

Krezów, który porwał i więził w bobolickim zamku swo-
ją bratanicę. Podobno do dziś straszy ona na murach wa-
rowni jako biała dama.

Istnieje także legenda mówiąca o dwóch braciach 
bliźniakach, właścicielach zamków w Mirowie i Boboli-
cach. Według ludowych podań wykopali oni tunel mię-
dzy dwoma warowniami, aby móc częściej ze sobą roz-
mawiać w odosobnieniu, bez udziału świadków. Pewne-

go dnia weszli oni w posiadanie wielkiego skarbu – ukryli 
go w tunelu, a na straży postawili odrażającą czarownicę, 
odstraszającą swym wyglądem potencjalnych złodziei. 
Bracia doskonale się rozumieli i gotowi byli zrobić dla 
siebie wszystko. Ich przyjaźń została jednak wystawiona 
na ciężką próbę, gdy jeden z nich przywiózł z wyprawy 
wojennej piękną dziewczynę. Podejrzewając brata bliź-
niaka o podkochiwanie się w kobiecie, zamknął ją w pod-
ziemiach obok wspomnianego skarbu. Pewnego razu, 
pod nieobecność czarownicy, która wieczorami udawa-
ła się na sabat na Łysej Górze, nakrył parę kochanków 
w skarbcu. Rozgniewany zamordował brata, a dziewczy-
nę zamurował w lochach zamku. Do dziś ma ona straszyć 
na zamkowej baszcie.

W XIX w. w podziemiach warowni znaleziono ogrom-
ny skarb. Istnieje przypuszczenie, że jego część może 
znajdować się we wspomnianym w legendzie tunelu mię-
dzy Bobolicami a Mirowem.

Źródła
1. M. Antoniewicz: Zamki na Wyżynie Krakowsko-

-Częstochowskiej...
2. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
3. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce południowej, Mu-

za SA 1999
4. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zam-

ków w Polsce, Arkady 2001
5. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Karkow-

sko-Częstochowskiej
6. Wikipedia
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Zamek w Mosznej

Historia Zamku w Mosznej:
Moszna położona jest na szlaku komunikacyjnym łą-

czącym Prudnik z Krapkowicami. Nazwa miejscowości 
pochodzi prawdopodobnie od nazwiska Moschin, rodzi-
ny przybyłej do parafii Łącznik w XIV wieku.

Jak głosi legenda, Moszna w średniowieczu należa-
ła do Zakonu Templariuszy. W roku 1679 właścicielami 
Mosznej była rodzina von Skall. W 1723 roku po śmier-
ci właścicielki Ursuli Marii von Skall, Moszna przeszła 
w ręce jej kuzyna nadmarszałka dworu Fryderyka Wiel-
kiego – Georga Wilhelma von Reisewitz.

Z tego okresu pochodzi pałac – środkowa część dzi-
siejszego zamku. W roku 1771 rodzina von Reisewitz 
straciła Moszną, a majątek został zakupiony na licytacji 
przez Heinricha Leopolda von Seherr-Thossa, którego 
rodzina posiadała również na własność zamek i majątek 
w niedalekiej Dobrej. W 1853 roku Karl Gotthard Se-
herr-Thoss sprzedał Mosznę Heinrichowi von Erdman-
nsdorfowi, który zbył ją w 1866 roku Hubertowi von 
Tiele-Winckler z Miechowic.

Jego syn Franz Hubert był pomysłodawcą i budow-
niczym zamku, wzniesionego po tym, jak w 1896 roku 
częściowo spłonął barokowy pałac. Dziadek Franza 
Huberta, Franz Winckler pracował jako górnik w ko-
palni w Miechowicach. Po śmierci żony i właścicie-
la kopalni ożenił się z bogatą wdową po nim – Marią 
Aresin. W 1840 roku król pruski nadał mu tytuł szla-
checki. Dziedziczką fortuny była jego córka Valeska, 
która w 1854 roku wyszła za mąż za Huberta von Tie-
le i to on zakupił w 1866 roku Mosznę. Po małżeń-
stwie używają połączonego nazwiska – Tiele-Winc-
kler. Hubert zmarł w 1893 r., a majątek po nim przy-
padł, zgodnie z zasadą majoratu, najstarszemu syno-
wi – był nim wspomniany Franz-Hubert.

W 1895 wszedł w szeregi arystokracji dzięki tytułowi 
hrabiowskiemu, nadanemu mu przez cesarza Wilhelma. 
W rok później, po pożarze, odbudował on i rozbudował 
swoją siedzibę. W 1904 a później 1911 i 1912 hrabiego 
odwiedził władca Niemiec, przybywając na polowanie 
i to dla niego wybudowano, w latach 1911 – 1913 skrzy-
dło zachodnie. Syn Franza-Hubert, Claus-Peter w okre-
sie międzywojennym przehulał część fortuny przodków. 
Umierając bezdzietny, usynowił swojego kuzyna, które-

go syn miał dziedziczyć majątek i tytuł hrabiowski. Je-
go rodzina mieszkała do końca wojny w zamku Moszna 
uchodząc do Niemiec przed nadchodzącą armią czerwo-
ną. Po wojnie losy zamku układały się różnie – od 1972 
roku funkcjonuje jako szpital leczenia nerwic. Moszna 
– Zamek, zgodnie z fantazją Franza-Huberta, ma 365 
pomieszczeń i 99 wież z których słynie. Niespotykana ar-
chitektura zamku przyciąga rokrocznie rzesze turystów.

Zamek w Mosznej – kalendarium:
1308 r. – na teren dzisiejszej Mosznej przybywa ród 

Moschin
1679 r. – właścicielami Mosznej zostaje rodzina von 

Skall
1723 r. – wieś przechodzi w ręce rodziny von Reisewitz
1771 r. – majątek zostaje zakupiony na licytacji przez 

Heinricha Leopolda von Seherr-Thoss

1853 r. – Moszna zostaje zakupiona przed rodzinę von 
Erdmannsdorf

1866 r. – pałac zostaje zakupiony przez rodzinę von 
Tiele-Winkler

1895 r. – Franz Hubert von Tiele-Winckler z rąk Cesa-
rza Wilhelma II otrzymuje tytuł hrabiowski co zwiastuje 
dalszy rozwój wsi oraz pałacu

1896 r. – wielki pożar pałacu
1896 r. – 1900 r. – odbudowa pałacu połączona z jego 

rozbudową o skrzydło neogotyckie
1911 r. – 1913 r. – rozbudowa pałacu o skrzydło neore-

nesansowe
1945 r. – rodzina von Tiele-Winckler opuszcza pałac 

przed nadchodzącym wojskiem sowieckim
1945 r. – pałac przechodzi na rzecz skarbu Polskiej 

Rzeczpospolitej Ludowej
1961 r. – 1972 r. – w pałacu mieści się Państwowe Sana-

torium w Branicach
1972 r. – 2013 r. – w pałacu mieści się Wojewódzki 

Ośrodek Profilaktyczno-Sanatoryjny
2013 r. – Urząd Marszałkowski będący właścicielem 

pałacu, powołuje do życia spółkę Moszna Zamek sp. 
z o.o.

Źródła
Strona www Zamku Moszna
Wikipedia

PI
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Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad (tlenek węgla) jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od po-
wietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza 
i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku nie-
zupełnego spalania wszelkich paliw – gazu, paliw 
płynnych i stałych – spowodowanego brakiem od-
powiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku dopływu świe-
żego (zewnętrznego) powietrza do urządzenia, 
w którym następuje spalanie albo z powodu zanie-
czyszczenia, zużycia lub złej regulacji palnika ga-
zowego, a także przedwczesnego zamknięcia pale-
niska pieca lub kuchni. Jest to szczególnie groźne 
w mieszkaniach, w których okna są szczelnie za-
mknięte lub uszczelnione na zimę. Czad powsta-
je także często w czasie pożaru. Niebezpieczeń-
stwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek wę-
gla jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowie-
ka. W układzie oddechowym człowieka tlenek wę-
gla wiąże się z hemoglobiną krwinek 250 razy szyb-
ciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. 
Stwarza to poważne zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia człowieka. Następstwem ostrego zatrucia może 
być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego ukła-
du nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał al-
bo nawet natychmiastowa śmierć.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Podstawową przyczyną zatruć są zamknię-

te, szczelne okna. Powoduje to powstawanie tlen-
ku węgla w procesie niezupełnego spalania pali-
wa i utrudnia odpływ spalin. Tyle spalin wypłynie 
przez komin, ile świeżego powietrza napłynie do 
pomieszczenia z zewnątrz. Zatem przede wszyst-
kim należy zapewnić możliwość stałego dopływu 
świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, 
kuchenki gazowej,) oraz swobodny odpływ spalin.

Należy więc:
• uchylić okno w mieszkaniu gdy korzysta się 

z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowe-
go z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej 
lub węglowej), • nie zasłaniać kratek wentylacyj-
nych i otworów nawiewnych, • zadbać o drożność 
przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 
a więc: • nie dokonywać podłączenia urzą-
dzeń grzewczych do przewodów komino-
wych bez wymaganej opinii kominiarskiej, 
• użytkować sprawne techniczne urządze-
nia, w których odbywa się proces spala-
nia, zgodnie z instrukcją producenta: kon-
trolować stan techniczny urządzeń grzew-
czych, • stosować urządzenia posiadające 

stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia 
do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać 
okazania wystawionej przez producenta lub impor-
tera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. do-
kumentu zawierającego informacje o specyfikacji 
technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stoso-
wania danego urządzenia,  • w przypadku wymia-
ny okien na nowe, sprawdzić poprawność działa-
nia wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej 
o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wenty-
lację, • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, 
np. poprzez przykładanie kartki papieru do otwo-
ru, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłó-
ca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej 
wspomnianego otworu lub kratki, • często wietrzyć 
pomieszczenie, w których odbywa się proces spa-
lania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy ga-
zowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, roz-
szczelnienie okien. • Nie bagatelizować objawów 
duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wy-
miotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia 
czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sy-
gnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sy-
tuacji należy natychmiast przewietrzyć pomiesz-
czenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć pora-
dy lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto roz-
ważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. 
Koszt zamontowania takich czujek jest niewspół-
miernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie 
tego typu urządzeń. 

 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
• należy natychmiast zapewnić dopływ świeże-

go, czystego powietrza, otwierając okna, a w skraj-
nych przypadkach wybijając szyby w oknie, • wy-
nieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, 
jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby 
ratującej; w przypadku istnienia takiego zagroże-
nia pozostawić do przybycia służb ratowniczych, 
• wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunko-
we 999, straż pożarna 998 lub 112), • jeżeli osoba 

CZAD - CICHY ZABÓJCA
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poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję 
serca, należy natychmiast zastosować sztuczne od-
dychanie, np. metodą usta – usta oraz masaż ser-
ca, • nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdzie-
my dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia 
świadomości w kuchni, łazience lub garażu; nale-
ży jak najszybciej przystąpić do udzielania pierw-
szej pomocy.

 

Gdy poczujesz gaz:
• zawiadom jak najszybciej pogotowie gazowe 

tel. 992 i administrację, • powiadom sąsiadów, • 
nie włączaj światła ani żadnych urządzeń elektrycz-
nych, • nie zapalaj zapałek ani zapalniczek, • za-
mknij zawór gazu w mieszkaniu, • otwórz szeroko 
okno, • wyjdź na zewnątrz budynku.

 

Bezpieczne użytkowanie gazowych grzejników wody 
przepływowej:

Gaz jest szeroko rozpowszechnionym nośnikiem 
energii, stosowanym powszechnie w gospodar-
stwach domowych. Szczelność instalacji gazowej 
jest dla każdego oczywistym warunkiem bezpiecz-
nego użytkowania gazu, gdyż jego mieszanina z po-
wietrzem grozi wybuchem. Większość użytkowni-
ków gazu nie wie jednak, kiedy może pojawić się 

zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla (potocznie 
zwanym czadem). Każdego roku, z powodu zatru-
cia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzej-
ników wody przepływowej, umiera w Polsce ok. 100 
osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagają-
cym hospitalizacji. Przeważająca większość wypad-
ków śmiertelnych, średnio około 85% rocznie, zda-
rza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w po-
rze chłodnej. Przyczyną tego są zamknięte, szczel-
ne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlen-
ku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełnia-
jąc cztery podstawowe warunki bezpiecznego użyt-
kowania urządzeń spalających gaz. Są to: 1) pra-
widłowa instalacja, 2) stały dopływ świeżego po-
wietrza, 3) swobodny odpływ spalin, 4) właściwa 
eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny 
urządzenia gazowego. 

Prawidłowa instalacja:
 
Zainstalowania lub wymiany piecyka gazowe-

go może dokonać jedynie uprawniony specjali-
sta, zgodnie z instrukcją producenta. Wykonywa-
nie prac instalacyjnych i regulacyjnych przez oso-
bę nieuprawnioną może stworzyć zagrożenie dla 
zdrowia i życia mieszkańców. Takie same wymaga-
nia, co do prac instalacyjnych i regulacyjnych doty-
czą kuchenek gazowych. Kuchenka powinna znaj-
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dować się jak najbliżej wywiewnej kratki wentyla-
cyjnej, a stanowiska pracy powinny być usytuowa-
ne między oknem a kuchenką, tak, aby nad nimi 
następował przepływ świeżego powietrza. Zgodnie 
z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane instalacja gazo-
wa powinna być sprawdzana co najmniej raz w ro-
ku. Kontrola powinna być przeprowadzana przez 
osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu 
kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy.

 

Stały dopływ świeżego powietrza:
Stały dopływ świeżego (zewnętrznego) powietrza 

do urządzenia, w którym następuje spalanie gazu 
ma podstawowe znaczenie. Brak dopływu świeżego 
powietrza powoduje niedobór tlenu. Wynikiem te-
go niedoboru jest niezupełne spalanie i powstawa-
nie tlenku węgla. Następuje to wówczas, gdy okna 
mieszkania są szczelnie zamknięte. Stały dopływ 
powietrza do mieszkania jest również warunkiem 
niezbędnym swobodnego odpływu spalin. W związ-
ku z tym należy pamiętać, aby przed każdą kąpie-
lą dobrze przewietrzyć łazienkę, szczelne okna by-
ły wyposażone w nawiewniki powietrza, a podczas 
kąpieli uchylone było okno w mieszkaniu lub luf-
cik. Zasłanianie kratek wentylacyjnych, zarówno 
nawiewnej w drzwiach do łazienki, jak i wywiewnej 
na wlocie do przewodu wentylacyjnego grozi śmier-
telnym zatruciem. Podczas kąpieli nie należy uży-
wać innych urządzeń służących do spalania gazu, 
jak kuchenka gazowa, piekarnik, bowiem powodu-
ją one zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu, co 
sprzyja niezupełnemu spalaniu gazu. Kąpiel w ła-
zience, połączona z kilkakrotnym włączaniem i wy-
łączaniem piecyka gazowego, powinna trwać moż-
liwie krótko.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo 
częsty przypadek braku dopuszczenia stałego do-
pływu świeżego powietrzach przy stolarce okien-
nej PCV, która została zabudowana 10-20 lat temu. 
Okna PCV, których czas użytkowania przekracza 
10-12 lat pomimo dobrego wizualnego stanu tech-
nicznego, prawidłowo funkcjonujących mechani-
zmów zamykania, klamek itp. nie utrzymują pa-
rametrów związanych z izolacją termiczną. Wkła-
dy szybowe, które w głównej mierze odpowiadają 
za właściwe parametry termiczne z biegiem lat tra-
cą je bezpowrotnie. W takim przypadku występuje 
zjawisko zwiększonej konwekcji termicznej. To zja-
wisko często jest mylone przez użytkowników jako 
nieszczelność stolarki okiennej. Ciepłe powietrze 
zdecydowanie szybciej wychładza się przy zimnych 
wkładach szybowych i wracając do pomieszczenia 

może stwarzać wrażenie powiewu świeżego powie-
trza. W tym przypadku mamy zjawisko odczuwania 
dyskomfortu cieplnego natomiast nie ma ono nic 
wspólnego z dostarczeniem świeżego powietrza do 
czego niezbędne jest rozszczelnienie kwater okien-
nych. W takim przypadku dla poprawy obu para-
metrów tj. komfortu cieplnego oraz wentylacji ko-
nieczna jest wymiana stolarki okiennej. 

 

Dobry stan techniczny urządzenia gazowego:
 
Urządzenia gazowe powinny być utrzymywane 

w czystości i w dobrym stanie technicznym, a także 
okresowo kontrolowane zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Obowiązek utrzymania wymaganego sta-
nu technicznego urządzeń gazowych i ich udostęp-
nienia do kontroli nakłada na użytkownika loka-
lu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w spra-
wie warunków technicznych użytkowania budyn-
ków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 z dnia 9.09.1999r., 
poz. 836, § 17 ust. 1 i 2). W trosce o bezpieczeństwo 
własne i swojej rodziny do tego obowiązku powi-
nien się poczuwać każdy użytkownik urządzeń ga-
zowych. Piecyk gazowy używany od wielu lat na-
leży niezwłocznie zgłosić do kontroli. Stary, zuży-
ty, nie czyszczony i rozregulowany piecyk gazowy 
zagraża życiu. Naprawa i konserwacja urządzenia 
gazowego może być powierzona wyłącznie osobom 
posiadającym świadectwa kwalifikacyjne.

 

Czynniki ryzyka i pierwsza pomoc:
 
Czynnikami ryzyka są: wysokie stężenie 

tlenku węgla we wdychanym powietrzu, długi 
czas przebywania w pomieszczeniu zawierającym 
tlenek węgla, szybki i głęboki oddech oraz wysoki 
początkowy poziom tlenku węgla we krwi przed 
kąpielą, wynikający z jego obecności w powietrzu 
zewnętrznym (spaliny samochodowe, miejskie lub 
przemysłowe), albo w mieszkaniu (długotrwałe 
gotowanie na gazie bez należytej wentylacji, dym 
papierosowy). Czynnikiem najwyższego ryzyka są 
szczelne okna. Zdarzały się wypadki zatrucia, które 
następowały po wymianie okien na bardziej szczel-
ne. Zastosowanie nawiewników powietrza zmniej-
sza to ryzyko, należy jednak zwrócić uwagę, że na-
wiewniki powietrza nie zapewniają całkowitego bez-
pieczeństwa w czasie pracy piecyka gazowego, dla-
tego konieczne są dodatkowe działania, wymienio-

Dokończenie na str. 12
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ne wyżej. Objawy zatrucia to: ból i zawroty głowy, 
mdłości, osłabienie, a następnie wymioty i utrata 
przytomności. Pierwsze objawy złego samopoczu-
cia w czasie kąpieli mogą być początkowym sygna-
łem zatrucia, którego nie wolno lekceważyć! Utrata 
przytomności może nastąpić już za chwilę! Pierw-
sza pomoc polega na: natychmiastowym otwarciu 
okien i drzwi balkonowych, aby jak najszybciej do-
prowadzić do mieszkania dużą ilość świeżego po-
wietrza. Osobę z objawami zatrucia należy ułożyć 
w strumieniu świeżego powietrza i dobrze okryć, 

aby nie dopuścić do utraty ciepła (zwłaszcza, że są 
to najczęściej osoby wyniesione właśnie z kąpieli). 
Jeżeli zatruciu towarzyszą wymioty, to należy cho-
rego położyć na boku. Jednocześnie należy wyłą-
czyć piecyk gazowy lub inne urządzenie spalające 
gaz, które było czynne w czasie wypadku oraz we-
zwać pogotowie ratunkowe.

 
Pamiętajmy! Od stosowania się do po-

wyższych rad może zależeć zdrowie i życie 
Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy je-
dynie odrobina przezorności.

Dokończenie ze str. 11
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Zamienię 
mieszkanie  

na ul. Piastów, 
o powierzchni 

37,4 m2,  
do remontu,  
na większe,  

na umowę najmu.
Tel. 607-043-606

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

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

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557

PIECYKI GAZOWE
JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009

SZKLARSKIE
USŁUGI

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

MIEJSCE 

NA TWOJĄ REKLAMĘ

Po szczegóły  
zapraszamy na naszą stronę: 

gt.smpiast.pl
smpiast.pl
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KUPIĘ MIESZKANIE NA
OSIEDLU TYSIĄCLECIA

tel. 883-528-240

ZABIEGI USUNIĘCIA ZAĆMY
dla pacjentów posiadających 

skierowanie do zabiegu

W RAMACH NFZ - BEZ KOLEJEK

Rejestracja osobista:

Ul. Szpitalna 6; 41-100 Siemianowice Śląskie

Rejestracja telefoniczna:

(32) 62 12 700 lub (32) 766 60 500

KOLONOSKOPIA
NIEODPŁATNE BADANIA 

W RAMACH NFZ,
SZYBKIE TERMINY!

Tel. 32 621 26 12 
endoskopia@nefrolux.com.pl

SZPITAL NEFROLUX
ul. Szpitalna 6, 41-100 Siemianowice Śląskie

REMONTY:
malowanie, ścianki
działowe, gładzie,

panele, kafelki.
Darmowe wyceny
i fachowa porada.

tel: 724-620-942
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