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Str.  3-4 Na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach rozpoczął działalność pierwszy w 
mieście sklep socjalny. Można tu kupić jedzenie, artykuły chemiczne, a tak-
że ubrania. Ceny artykułów nie przekraczają 50 procent ceny rynkowej.
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Pierwszy sklep socjalny w Katowicach
Czym jest Sklep Socjalny?
Sklep Socjalny to miejsce, w którym za okazaniem 

specjalnego skierowania można zakupić pełnowartościo-
we produkty w cenach poniżej ich wartości rynkowej. 
Sklep Socjalny jest wyjściem naprzeciw osobom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczają-
cym stałych lub tymczasowych trudności finansowych i 
życiowych, pojawiających się w wyniku nieprzewidzia-
nych zdarzeń losowych takich, jak np. nagła utrata pracy.

Co można kupić w Sklepie Socjalnym?
W Sklepie Socjalnym dostępne są pełnowartościo-

we artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i 
chemii domowej. Produkty te będą dostępne w cenie 
niższej niż ich wartość rynkowa.

Gdzie znajduje się Sklep Socjalny?
Sklep Socjalny znajduje się pod adresem ul. Tysiąc-

lecia 82 w Katowicach.
Kiedy można zrobić zakupy w Sklepie Socjal-

nym?
Sklep będzie czynny od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 10.00 do 15.00 (obowiązują  godziny 
dla seniorów 10.00-12.00). 

Jakie muszę spełnić kryteria żeby robić zakupy 
w Sklepie Socjalnym?

Z zakupów w Sklepie Socjalnym będą mogły sko-
rzystać zarówno osoby korzystające już z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak również 
osoby i rodziny nie korzystające jak dotąd z pomocy 
MOPS, których dochód nie przekracza 200% kryte-
rium dochodowego, tj.:

1 402 zł  w przypadku osoby samotnie gospodaru-
jącej,

1 056 zł  w przeliczeniu na każdą osobę w rodzinie.

Jak mogę skorzystać z możliwości robienia zaku-
pów w Sklepie Socjalnym?

Żeby skorzystać z oferty Sklepu Socjalnego, nale-
ży otrzymać z MOPS-u specjalne skierowanie. Aby 
je otrzymać, należy się skontaktować telefonicznie 
z właściwym dla adresu zamieszkania Terenowym 
Punktem Pomocy Społecznej.

Osobę uprawnioną do korzystania z zakupów w 
Sklepie Socjalnym obowiązywać będzie limit wi-
zyt w sklepie w trakcie tygodnia, a także limit kwo-
ty, którą będzie można jednorazowo wydać w sklepie 
podczas zakupów (limity wizyt w sklepie oraz kwo-
ta zakupów na osobę ustalana będzie przez Funda-
cję Wolne Miejsce, która zajmuje się prowadzeniem 
Sklepu Socjalnego).

Jestem Seniorem. Jak mogę skorzystać z oferty 
Sklepu Socjalnego?

Dla Seniorów przygotowaliśmy dodatkowe udo-
godnienie. Wystarczy zadzwonić na numer Srebrne-
go Telefonu (32) 251 69 00 lub na ogólnopolską info-
linię Wspieraj Seniora – (22) 505 11 11 lub napisać 
na adres: senior@mops.katowice.pl, a Fundacja Wol-
ne Miejsce przygotuje i bezpłatnie dowiezie zakupy 
ze Sklepu Socjalnego wprost do miejsca zamieszka-
nia Seniora. Koszt zakupionych produktów i artyku-
łów pokrywa Senior. Zakupów będzie można też do-
konywać za pośrednictwem bliskich lub osobiście.

Kto prowadzi Sklep Socjalny?
Sklep Socjalny prowadzi Fundacja Wolne Miejsce, 

w ramach zadania, które jest współfinansowane z bu-
dżetu Miasta Katowice.

Materiał pochodzi ze strony katowice.eu 
Pierwszy klient sklepu socjalnego w Katowicach, fot. M. 

Malina

Sklep socjalny w Katowicach, fot. M. Malina

– 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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Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań 
i jest okazją do pochwalenia się tym, co udało nam się 
w mijającym roku dokonać. Pozwolimy sobie więc, 
korzystając z życzliwości Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Piast”, która udostępniła nam łamy Głosu Tysiącle-
cia, aby podsumować rok działalności Rady Jednost-
ki Pomocniczej nr 9.

Dla nas wszystkich był to niełatwy rok. Pandemia i 
związane z nią obostrzenia pokrzyżowały plany każde-
mu z nas. Wiele realizacji musiało zostać przesuniętych 
na bliżej nieokreślony czas. Podobnie było także z wie-
loma zaplanowanymi przez Radę Jednostki Pomocni-
czej na Osiedlu Tysiąclecia, które nie mogły się odbyć 
lub odbyły się w reżimie narzuconym przez pandemię. 
Jednak nie podawaliśmy się i co nieco udało się sku-
tecznie zrealizować.

Nasze działania zmuszeni byliśmy dopasować do wa-
runków, które były dla nas całkowicie nowe. Pandemia 
wymusiła więc konwencję, w której należało zachować 
społeczny dystans i wszystkie środki ochronne, aby nie 
stwarzać niebezpieczeństwa zarażenia wirusem. Zaczę-
liśmy więc od akcji rozdawania maseczek ochronnych, 
które szyte były przez wolontariuszy z naszego osiedla. 
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i nasi rad-
ni rozdali kilkaset maseczek wielokrotnego użytku. Do-
datkowo wspieraliśmy seniorów z naszego Osiedla, po-

magając im w codziennych zakupach w ramach akcji 
sąsiedzkiej pomocy. 

W maju dla nieco młodszych mieszkańców naszego 
osiedla Rada Jednostki Pomocniczej nr 9 zorganizowa-
ła I Katowicki Turniej FIFA 2020 on-line. Uczestnicy 
rywalizowali za pośrednictwem łączy internetowych w 
jednej z najpopularniejszych gier sportowych. Turniej 
trzymał w napięciu do samego finału, a zwycięzcy zdo-
byli bardzo atrakcyjne nagrody.

Kolejnym dużym wydarzeniem było zorganizowanie I 
edycji wirtualnego biegu ścieżkami i chodnikami Osie-

dla Tysiąclecia pod nazwą Tauzen Run. Impreza odbyła 
się w czerwcu i ściągnęła ponad 150 uczestników, co jak 
na pierwszą edycję i panującą sytuację należy uznać za 
całkiem niezły wynik. Ciekawostką, wymuszoną przez 
pandemiczne ograniczenia, była na pewno formuła te-
go wydarzenia. W odróżnieniu od tradycyjnych imprez 
biegowych nie było tu wspólnego startu i fety na me-
cie. Bieg odbywał się indywidualnie, a wyniki były we-
ryfikowane za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Nie 
było też bezpośredniej rywalizacji o najlepszy czas czy 
miejsce na mecie. Zwycięzcami byli wszyscy uczestni-
cy, którzy zrealizowali zadeklarowany przez siebie dy-
stans. Mamy nadzieję, że ta impreza odbywać się bę-
dzie cyklicznie i wpisze się w kalendarz sportowy na-
szego miasta. 

Temat sportu i rekreacji leży nam na sercu, stąd ini-
cjatywa powołania amatorskiej  drużyny piłkarskiej o 
nazwie FC Tauzen, która w pierwszym turnieju o Pu-
char Prezydenta Katowic zajęła  V miejsce. Pracuje-
my ciężko aby w przyszłym roku przesunąć się w gó-
rę rankingu. 

Po przerwie wakacyjnej zajęliśmy się także naszą 
osiedlową „puszczą” czyli Lasem Tysiąclecia, który 
stanowi naturalną barierę oddzielającą Tysiąclecie od 

Podsumowanie roku działalności Rady 
Jednostki Pomocniczej nr 9
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oczyszczalni ścieków Klimzowiec. Miejsce to choć uro-
kliwe, było bardzo zaśmiecone, dlatego we wrześniu 
wraz z mieszkańcami osiedla podjęliśmy akcję sprząta-
nia pod nazwą „Sprzątamy Las Tysiąclecia”. Znalezio-
ne podczas akcji „skarby” zapełniły dość spory konte-
ner na śmieci. Jeszcze długa droga do tego, aby to miej-
sce stało się miejscem do spacerów i kontaktu z przyro-
dą, dlatego mamy nadzieję na kolejne akcje sprzątania i 
udostępniania tego Lasu mieszkańcom Tauzena. 

Dbając o jakość powietrza wykonaliśmy także nasa-
dzenia nowych drzew na Osiedlu. Radni wraz z miesz-
kańcami, którzy spontanicznie dołączali do naszej ak-
cji, posadzili kilkadziesiąt sadzonek klonów, jarzębiny 
i akacji w kilku lokalizacjach na Dolnym i Górnym Ty-
siącleciu. Mamy nadzieję, że sadzonki przyjmą się i bę-
dziemy mogli cieszyć się pięknymi drzewami dającymi 
odrobinę cienia i czyszczącymi powietrze, którym na co 
dzień oddychamy.  

Kolejną jesienną propozycją, jaką Rada Jednostki Po-
mocniczej na osiedlu Tysiąclecia zaproponowała miesz-
kańcom naszego osiedla był konkurs fotografi czny pod 
hasłem „Moje Tysiąclecie”, realizowany we współpra-
cy z Młodzieżowym Domem Kultury. Tematem kon-
kursu jest osiedle Tysiąclecia i wszystko co jest z nim 
związane: ludzie, architektura, przyroda, komunikacja, 
ciekawe miejsca, ulubione zakątki, życie codzienne, in-
trygujące wydarzenia i jego niepowtarzalny „klimat”, 
uchwycone w obiektywie przez Mieszkańców naszego 
Osiedla. Z końcem listopada zakończyliśmy etap przyj-
mowania prac zgłoszonych do konkursu. Ogłoszenie na-

zwisk laureatów znajdą Państwo na następnej stronie. 
Jako, że problemy związane z pandemią wciąż nie 

mijają włączyliśmy się do organizowanej przez Urząd 
Miasta Katowice akcji „KATOZBIÓRKA”. Jej celem 
jest zebranie najpotrzebniejszych artykułów dla pacjen-
tów leżących na oddziałach szpitalnych. Niestety specy-
fi ka oddziałów Covidowych nie pozwala na to aby takie 
rzeczy pacjentom mogła dostarczyć rodzina czy przyja-
ciele. Zachęcamy mieszkańców do dołączenia się do ak-
cji. O tym co jest potrzebne i gdzie znajdują się miejsca 
zbiórki informujemy w osobnym tekście w tym nume-
rze Głosu Tysiąclecia. 

Oprócz wydarzeń sportowych i kulturalnych Rada 
Jednostki Pomocniczej nr 9 osiedle Tysiąclecia stara się 
na bieżąco rozwiązywać leżące w jej gestii sprawy ma-
jące poprawić jakość życia mieszkańców i rozwiązywać 
ich problemy. Aby nasze działania były zbieżne z Pań-
stwa oczekiwaniami staramy się Was słuchać i rozma-
wiać o tych wszystkich sprawach jakie leżą mieszkań-
com na sercu. Zapraszamy Was na nasze dyżury, które 
odbywają się co tydzień, we wtorki, w godzinach 17:00 
– 18:00 w naszej siedzibie przy ulicy Piastów 8. Zachę-
camy także do kontaktowania się z nami za pomocą in-
ternetu. Do dyspozycji pozostawiając Państwu:
 adres e-mail:rjp9@rjp9.katowice.eu
 stronę internetową:www.tysiaclecie.katowice.eu 
 profi l facebook:www.facebook.com/rjptysiaclecia 
Mamy nadzieję, że przyszły rok pozwoli nam na zin-

tensyfi kowanie naszych działań dla mieszkańców Ty-
siąclecia. Mamy nadzieję, że będziemy mogli się znów 
spotykać i rozmawiać oraz wspólnie działać na rzecz 
naszej społeczności. 
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Prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego „Moje Tysiąclecie”. 
Zwycięzcom gratulujemy, a za wszystkie nadesłane zdjęcia bardzo dziękujemy!

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„MOJE TYSIĄCLECIE”

I miejsce - Tomasz Smogulski „Jesienna poranna mgła nad Kurydzami”
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II miejsce ex aequo - Karina Kamińska 

II miejsce ex aequo - Paweł Luranc „Kukurydze wodne”

III miejsce ex aequo Marian Krzysztoforski 
 „Tysiąclecie o poranku”

III miejsce ex aequo Agata Małek 
 „Dzień Dziecka”
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Konkurs recytatorski dla przedszkolaków

Jak co roku, filia nr 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach we współpracy 
z Barbarą Mruk z Miejskiego Przedszkola nr 90 w Katowicach zorganizowała konkurs 
recytatorski dla przedszkolaków. Tym razem tematyka wierszy nawiązywała do Świa-
towego Dnia Pluszowego Misia, który obchodzony jest 25 listopada. 

Ze względu na panującą na całym świecie sytuację pandemii, konkurs miał charak-
ter nieco inny niż zazwyczaj, został bowiem zorganizowany w formie online. Każde 
dziecko, które wyraziło chęć wzięcia udziału w konkursie, miało za zadanie przesłać 
nam krótkiego filmiku ukazującego recytację wybranego przez siebie wierszyka o uro-
czych niedźwiadkach. 

W inicjatywę zaangażowało się kilka przedszkoli z Katowic: Miejskie Przedszkole 
nr 30 Katowice-Załęże, Miejskie Przedszkole nr 39 im. Tajemniczego Ogrodu, Miej-
skie Przedszkole nr 49 im. Siedmiu Krasnoludków oraz Miejskie Przedszkole nr 90 
im. Wróbelka Elemelka. W związku z tym zgłoszeń przybyło do nas bardzo wiele. 

Dzieci wyrecytowały m. in. wiersze o misiu, który nie chciał jeść miodu, o śnie 
niedźwiadka czy o misiu, któremu spuchła łapka. Wybór pierwszego miejsca był 
naprawdę trudny i członkowie jury nie mogli się zdecydować kogo nagrodzić. 
Dlatego też każdy przedszkolak znalazł się na podium, a pierwsze miejsce zaję-
ły, aż cztery osoby. Mali zwycięzcy otrzymali piękne dyplomy z wizerunkiem mi-
sia, które zostały przygotowane przez Pracownię Plastyczną Miejskiej Biblioteki 

Publicznej w Katowicach. 
Dodatkowo wręczono im 
nagrody, zakupione dzię-
ki finansowemu wsparciu 
Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Piast” w Katowicach. 
Wśród nich znalazły się 
gry planszowe, kolorowan-
ki, książeczki z naklejkami, 
puzzle, klocki oraz książki 
do czytania. 

Gratulujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu i dzię-
kujemy za nadesłane filmy.

BM
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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
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Zamiana mieszkania
3-pojowego na mniej-

sze - 2-pokojowe  
lub kawalerkę.

tel. 32 285-22-83

Czyszczenie 
dywanów, wykładzin, 
foteli, sof, tapicerek 

samochodowych
 oraz malowanie.
tel. 736-824-458

MIEJSCE NA TWOJĄ 
REKLAMĘ!

po szczegóły 
zapraszamy na naszą 

stronę:
gt.smpiast.pl

Protezy zębowe
Natychmiastowo (bezpłatnie-NFZ) 

Mysłowice
tel. 32 318-28-77
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Światłowód do mieszkania

TELEWIZJA + INTERNET

INTERNET

24.90 zł 34.90 zł

49.90 zł 69.90 złNO
W
Y

NO
W
Y

59.00 zł

69.00 zł 89.00 zł

49.00 zł

TELEFON STACJONARNY

20.00 zł

Zadzwoń Zapytaj

TELEFON MOBILNY 

29.90 zł

 JEDEN NUMER DWA NUMERY

55.90 zł

733 699 444

59.90 zł 69.90 zł 89.90 zł
NO

W
Y

NO
W
Y

99.90 zł

NOWOŚĆ
Własne miejsce na dane 

w internecie (chmura)
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