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W marcu ruszyła wyczekiwana przez mieszkańców naszego osiedla budo-
wa wodnego placu zabaw na Tysiącleciu. Rozmawiamy z Prezesem Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „PIAST” Michałem Marcinkowskim, inicjatorem powsta-
nia wodnego placu zabaw.
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
przesyłamy dla Wszystkich Naszych Mieszkańców,

garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy,

ale jakże radosnym czasem.

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt  

Zmartwychwstania Pańskiego,  

a także kolorowych spotkań 

z budzącą się do życia przyrodą!
życzy

Zarząd SM „Piast”
wraz z Radą Nadzorczą oraz  Pracownikami
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PLAN REMONTÓW NA 2021 ROK
Mimo panującej od roku pandemii koronawirusa, 

Spółdzielnia stara się w miarę możliwości, uwzględ-
niając obowiązujące obostrzenia oraz mając na uwa-
dze bezpieczeństwo lokatorów, prowadzić remonty 
mające na celu utrzymanie zasobów mieszkaniowych 
w odpowiednim stanie technicznym oraz dostosowy-
wanie ich do aktualnie obowiązujących przepisów.

Należy jednak podkreślić, iż spotykamy się z licznymi 
trudnościami wykonania poszczególnych robót, od bra-
ków kadrowych, przez problemy w dostawie materiałów 
budowlanych, po problemy z dostaniem się do niektó-
rych miejsc wykonania prac.

Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby roboty 
przebiegały terminowo, jednak w obecnej sytuacji nale-
ży liczyć się z ewentualnością, iż niektóre z nich, nieza-
leżnie od starań Spółdzielni, nie będą mogły być zreali-
zowane w pełnym zakresie.

Do najistotniejszych realizacji ujętych 
w planie remontów na 2021 rok należą:

1. Termomodernizacja budynków:
- Piastów 9 – ocieplenie ścian szczyto-

wych segmentu piwnicznego,
- Chrobrego 37 – ocieplenie ścian 

szczytowych i przyziemia segmentu ga-
rażowego.

2. Remont elewacji budynków:
- Chrobrego 31 – malowanie elewacji 

z naprawą tynków, remontem wylewek, 
wymianą przegród balkonowych i za-
daszeniem ostatniej kondygnacji oraz 
wejść do budynku – strona zachodnia 
segment garażowy,

- Chrobrego 32 – malowanie elewacji 
z naprawą tynków, remontem wylewek, 
wymianą przegród balkonowych i zada-
szeniem ostatniej kondygnacji oraz wejść 
do budynku – strona zachodnia segment garażowy,

- Armii Krajowej 295, 287, 291 – remont elewacji.
- Piastów 22 i 24 – miejscowe skucie i naprawa odspo-

jonych tynków metodą alpinistyczną na elewacji segmen-
tów garażowych.

3. Remont korytarzy lokatorskich i klatek schodowych 
w budynkach:

- Ułańska 9 – malowanie ścian i sufitów korytarzy loka-
torskich i klatek awaryjnych w segmencie garażowym, wraz 
z robotami murarsko-tynkarskimi oraz wymianą instalacji 
elektrycznej i zasilania mieszkań,

- Piastów 5 – malowanie ścian i sufitów korytarzy lokator-
skich i klatek awaryjnych w segmencie piwnicznym, wraz 
z robotami murarsko-tynkarskimi oraz wymianą instalacji 
elektrycznej i zasilania mieszkań,

- Armii Krajowej 304, 308 – remont schodów w bu-
dynkach.

4. Przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego 
budynku przy ul. Chrobrego 43.

5. Wykonanie zadaszeń wejść do budynku przy ul. Chro-
brego 38.

6. Remont dachów w budynkach:
- Piastów 16, 22 – remont wylewki balkonowej przejścia 

na dach między segmentami po stronie wschodniej,
- Tysiąclecia 6 – remont dachu wraz z korytem deszczo-

wym i remontem kominów w segmencie garażowym,
- Piastów 18 – remont dachu wraz z korytem deszczowym 

i remontem kominów w segmencie piwnicznym,
- Zawiszy Czarnego 4 – remont pokrycia dachowego z re-

montem koryta deszczowego.
 7. Wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na 

klatkę awaryjną na drzwi aluminiowe w  budynkach przy ul. 
Tysiąclecia 21, Tysiąclecia 78 i Chrobrego 31.

8. Remont dźwigów w budynkach przy ul. Tysiąclecia 6, 
Chrobrego 9 i Chrobrego 43.

9. Wykonanie domofonów w kory-
tarzach lokatorskich budynków przy 
ul. Tysiąclecia 88, Chrobrego 2 
i Ułańskiej 11.

10. Wykonanie instalacji oświetle-
niowej korytarzy lokatorskich i klat-
ki awaryjnej, zsypów i suszarni oraz 
zasilania mieszkań z przeniesieniem 
liczników do przedsionków w budyn-
ku przy ul. Piastów 26.

11. Wymiana opraw oświetleniowych 
na oprawy LED w budynku przy ul. Za-
wiszy Czarnego 6.

12. Remont instalacji kontroli dostępu 
i monitoringu w budynkach przy ul. Za-
wiszy Czarnego 2, 2a, 4, 4a, 6, 9 i 10.

13. Wymiana wentylatorów wenty-
lacji mechanicznej w budynku przy  
ul. Piastów 12.

14. Wymiana częściowa pionów ka-
nalizacyjnych w budynkach przy ul. Tysiąclecia 19, 21, 88, 
Chrobrego 2, 31, Ułańskiej 7 i Piastów 16.

15. Wymiana ciepłomierzy lokalowych w budynkach 
przy ul. Zawiszy Czarnego 2 i 9.

16. Zakończenie wymiany legalizacyjnej wodomierzy 
w całych zasobach Spółdzielni.

17. Remont elektrycznych rozdzielni głównych w budyn-
kach przy ul. Piastów 16, Tysiąclecia 6, 15, 19 i 21.

18. Roboty remontowe terenów w rejonie budynków:
- Zawiszy Czarnego 10 – remont schodów zewnętrz-

nych na płytę budynku,
- Piastów 22 i 24 – utwardzenie i wydzielenie miejsca 

na odpady segregowane i wielkogabarytowe,
- Tysiąclecia 23 – remont nawierzchni schodów tere-

nowych, przełożenie zapadniętej nawierzchni z kostki 
przy budynku.

19. Remonty mieszkań przyjętych do planu remon-
tów, pod warunkiem woli udostępnienia mieszkania 
przez lokatora.

Ukończony w 2020 roku remont elewa-
cji z zadaszeniem ostatniej kondygnacji 
budynku przy ul. Chrobrego 32
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- Panie Prezesie, skąd pomysł na taki obiekt na osiedlu 
Tysiąclecia?

- Kiedy 13 lat temu zostałem Prezesem Spółdzielni, posta-
nowiłem, że stworzę miejsce, w którym ludziom będzie się 
dobrze mieszkało. Do którego z przyjemnością będą wracali 
po ciężkim dniu pracy i gdzie będą mogli wypoczywać i spę-
dzać atrakcyjnie czas wolny całymi rodzinami, bez potrzeby 
uciekania w tym celu w inne rejony Katowic. Tak zaczęła się 
ogromna zmiana naszego osiedla, która objęła modernizację 
terenów, budowę nowych placów zabaw, alejek, skwerów i 
miejsc, w których ludzie z chęcią spacerują i spędzają wolny 
czas. Doceniają to zarówno osoby starsze, których na osie-
dlu jest sporo i mają tutaj oazę spokoju, jak też całe rodziny z 
dziećmi, które nie nudzą się w obrębie miejsca zamieszkania. 
Niewątpliwie od lat brakowało naszym mieszkańcom miej-
sca, w którym mogliby się schłodzić w upalne dni. W cza-
sie kiedy byłem dzieckiem mieszkającym na osiedlu Tysiąc-
lecia, takim miejscem było pobliskie kąpielisko Fala w Par-
ku Śląskim, które niestety od lat pozostaje nieczynne. Dlate-
go budowa wodnego placu zabaw stała się jednym z moich 
głównych celów do osiągnięcia w ostatnich latach.

- Jak udało się doprowadzić do realizacji tak dużej in-
westycji?

- Jako Spółdzielnia możemy realizować inwestycje na te-
renach własnych. Natomiast narzędziem do zmiany terenów 
miejskich na osiedlu stał się Budżet Obywatelski Miasta Ka-
towice. Dzięki niemu i dzięki głosom mieszkańców od kil-
ku lat skutecznie udaje się nam przekonać Miasto do realiza-
cji ciekawych przedsięwzięć na naszym osiedlu. Wówczas 
również koszty bieżącego utrzymania tych miejsc obciążają 
budżet Miasta Katowice, a nie Spółdzielni. Rozpoczęta bu-
dowa wodnego placu zabaw opiewa na kwotę 2 milionów 
złotych z budżetu miejskiego, a tymczasem już czekamy na 
przystąpienie do prac nad kolejnym sporym obiektem rów-
nież na osiedlu, którego projekt Spółdzielnia złożyła w ze-
szłym roku do Budżetu Obywatelskiego.

- Jaki to obiekt?
- To tężnia solankowa za 2,5 mln zł. Jak wspomniałem, 

bardzo ważne dla mnie jest tworzenie na osiedlu atrakcyj-
nych miejsc dla wszystkich jego mieszkańców, bez wzglę-
du na wiek. Stąd pomysł na budowę tężni solankowej, któ-
ra wpływa korzystnie na zdrowie i samopoczucie osób star-
szych, ale również dzieci i młodzieży. Tężnię zaproponowa-
liśmy naprzeciwko Nowego Tysiąclecia, na obszarze bardzo 
zaniedbanej działki Miasta. Dzięki temu zostanie ona upo-
rządkowana i ładnie zagospodarowana, a sam projekt stwo-
rzy swego rodzaju mały park w samym centrum naszego 
osiedla. Przy tężni powstanie ogród sensoryczny cenny rów-
nież dla osób niepełnosprawnych, gdzie nasi mieszkańcy bę-
dą mogli spacerować i spędzać wolny czas.

- Co jeszcze udało się Spółdzielni uzyskać dla miesz-
kańców ze środków Budżetu Obywatelskiego?

Trakt pieszo-rowerowy przez całe osiedle, Skwer Oszka, 
skwer pomiędzy niskimi Kukurydzami, parking i skwer w 
rejonie budynku Tysiąclecia 47, rewitalizacja stawu przy ul. 
Chrobrego – to tylko niektóre projekty, które udało się nam 
przeprowadzić dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. W tym 
roku już opracowujemy projekty wybiegu dla psów, parkin-
gu i chodników. To pozwala naocznie przekonać się naszym 
mieszkańcom, że Spółdzielnia skutecznie korzysta z narzę-
dzia, jakim jest Budżet Obywatelski.

- Bardzo dziękuję za przesympatyczną rozmowę i po-
święcony czas. Życzę dalszych sukcesów w zarządzaniu 
naszym osiedlem i nieustającej pasji do jego unowocze-
śniania na miarę XXI wieku.

Wodny plac zabaw na osiedlu Tysiąclecia powstaje przy 
alei Księżnej Jadwigi Śląskiej na wysokości ul. Chrobrego 
17 (naprzeciwko Skweru Seniora), a jego otwarcie planowa-
ne jest w czerwcu tego roku. Czekamy z niecierpliwością!

RUSZYŁA BUDOWA WODNEGO PLACU 
ZABAW NA NASZYM OSIEDLU!

„Budowa wodnego placu zabaw na naszym osiedlu była jednym z moich głównych celów do osiągnięcia w ostatnich latach 
– mówi Michał Marcinkowski, Prezes Spółdzielni.

W marcu ruszyła wyczekiwana przez mieszkańców naszego osiedla budowa wodnego placu zabaw na Tysiącleciu. Rozmawia-
my z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” Michałem Marcinkowskim, inicjatorem powstania wodnego placu zabaw.”
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ENERGETYCZNE LABORATORIUM
58 Zielonych Pracowni powstało w 

placówkach oświatowych wojewódz-
twa śląskiego dzięki dotacji Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. To 
efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielo-
na Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpły-
nęły 104 wnioski. Łączna suma dofinan-
sowania na budowę wszystkich pracow-
ni wynosi ponad 1,7 mln zł.

- Pomysł, wykorzystanie przestrzeni, 
funkcjonalność, estetyka, kreatywność, 
innowacyjność rozwiązań, różnorod-
ność pomocy dydaktycznych, wyposaże-
nia i sprzętu – to główne elementy, któ-
re ocenialiśmy przy wyborze Zielonych 
Pracowni – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFO-
ŚiGW w Katowicach.

Celem konkursu było utworzenie szkolnej pracowni 
na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekolo-
gicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-
-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placów-
ki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym 
te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie „Zielona 
Pracownia_Projekt’2020”. Nadesłano 104 zgłoszenia, 
spośród których wyłoniono 58 najlepszych. Na stworze-

nie ciekawego i ekologicznego miejsca 
nauki w placówce oświatowej, można 
było uzyskać do 30 tys. zł dotacji.

Wśród laureatów znalazła się Szko-
ła Podstawowa nr 66 im Janusza Kor-
czaka w Katowicach, która została na-
grodzona za projekt,,Energetyczne la-
boratorium”.

 Zgodnie z założeniami Konkursu 
Zielona Pracownia 2020, sala została 
wyremontowana oraz doskonale wy-
posażona. Zakupione zostały między 
innymi sprzęty multimedialne, eduka-
cyjne czy laboratoryjne z biologii i fi-
zyki, a także meble, stoliki uczniow-
skie i ergonomiczne krzesła. 

„Laboratorium energetyczne” pozwoli rozwijać ogól-
ne zainteresowania naukami przyrodniczymi, umożli-
wi eksperymentowanie, obserwację przyrody i przybli-
ży poznanie zasad pracy naukowej każdemu uczniowi 
szkoły.

Duże wsparcie nauczycielom w tworzeniu Zielonej 
Pracowni udzieliła Dyrekcja Szkoły oraz Urząd Miasta 
Katowice.

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl
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DZIAŁANIA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ NR 9 
OSIEDLA TYSIĄCLECIA W 2021 ROKU

Rozpoczyna się drugi rok kadencji Rady Jednostki Po-
mocniczej Nr 9 Osiedle Tysiąclecia. Niestety znów będzie 
to rok zdominowany przez szalejącą wokół pandemię ko-
ronawirusa. Mamy jednak nadzieję, że ona w końcu minie 
i pozwoli nam spotkać się z Państwem osobiście. 

Jednak mimo wszystko staramy się działać i robić jak naj-
więcej dobrego dla naszej dzielnicy i mieszkańców Osiedla 
Tysiąclecia. Poniżej kilka słów o inicjatywach, które Rada 
Jednostki Pomocniczej przygotowała w najbliższym czasie 
oraz o tych, które mamy już za sobą.

Jednym z największych wydarzeń będzie czerwcowy 
bieg Tauzen Run po osiedlu Tysiąclecia, który dzięki ze-
szłorocznej popularności stał się naszą cykliczną imprezą. 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia bieg ten odbędzie 
się w formie „wirtualnej”, to znaczy bez ściśle wytyczo-
nej trasy – uczestnicy sami wybiorą, w którym miejscu roz-
poczną swoją trasę w dowolnym momencie 25-27 czerwca 
2021, a następnie pokonają zadeklarowany dystans, na po-
twierdzenie czego prześlą zdjęcie trasy zarejestrowanej na 
dowolnej aplikacji biegowej. Podobnie jak w zeszłym ro-
ku, do wyboru uczestników będzie pokonanie trasy biegnąc, 
lub maszerując z kijkami. Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich mieszkańców do udziału i liczymy, że frekwencja bę-
dzie podobnie jak w zeszłym roku spora. Podkreślamy, że 
w tym biegu liczy się dobra zabawa, integracja mieszkań-
ców osiedla oraz poznawanie jego zakątków, dlatego wziąć 
udział w tej imprezie może każdy, bez względu na stopień 
zaawansowania sportowego.

Wraz z powrotem cieplejszych dni zachęcamy do regu-
larnej aktywności na świeżym powietrzu, oczywiście z za-
chowaniem reżimów sanitarnych. Idealnym pomysłem, któ-
ry może podjąć każdy jest spacer z kijkami Nornic Walking, 
dlatego nasza Rada stworzyła towarzyską grupę o nazwie 
„Kijki Nawijki”, która wspólnie maszeruje po Parku Ślą-
skim w każdy poniedziałek i czwartek i do której w każdym 
momencie można dołączyć, wystarczy zadzwonić pod nu-
mer telefonu 511 615 547. Oczywiście nie ma obowiązku 
obecności na każdym spotkaniu, grupa umożliwia wspólne 
maszerowanie z kijkami pod okiem profesjonalistów w ter-
minach, w których uczestnik dysponuje czasem i chęcia-
mi. Zapraszamy do kontaktu z RJP lub do odwiedzenia na-
szego profilu na Facebooku, aby zapoznać się ze szczegó-
łami. Bardzo zachęcamy do skorzystania z tej formy rekre-
acji i młodszych i starszych mieszkańców naszego Osiedla.

Podobnie jak w zeszłym roku, w maju organizujemy po-
nownie turniej gier on-line. W tym roku zmieni się nieco kon-
wencja i chcielibyśmy zaproponować Państwu szerszą ofertę 
gier poprzez wprowadzenie między innymi rozgrywek on-li-
ne w szachy, co pozwoli wziąć udział nie tylko zagorzałym fa-
nom, ale także osobom, które nie dysponują zaawansowanym 
sprzętem komputerowym. Prace trwają, a o szczegółach bę-
dziemy informować na naszym Facebook’owym profilu. Za-
praszamy więc do regularnego odwiedzania naszego profilu.

Kontynuacja ubiegłorocznych przedsięwzięć, cieszą-
cych się dużą popularnością wśród naszych mieszkańców 
jest jednym z elementów bieżącego planu pracy naszej Ra-
dy. Należy do nich bezspornie, oprócz wyżej wymienione-
go biegu Tauzen Run oraz Turnieju Gier Komputerowych 
– Konkurs Fotograficzny „Moje Tysiąclecie”, realizowany 
wspólnie z Młodzieżowym Domem Kultury, dzięki które-
mu zyskaliśmy przepiękne ujęcia naszego osiedla wykona-
ne przez mieszkańców – kolejna edycja już we wrześniu, 
więc już można polować na najciekawsze kadry.

W dalszym ciągu prowadzone są również treningi pił-
karskiej drużyny mieszkańców naszego osiedla FC Tau-
zen, w której mieszkańcy integrują się z naszymi radnymi 
oraz doskonalą swoje umiejętności, co umożliwi im wzięcie 
udziału w turnieju piłkarskim Rad Jednostek Pomocniczych 
naszego miasta, organizowanym pod patronatem Prezyden-
ta Katowic. Mamy nadzieję, że dużym zainteresowaniem 
będą się cieszyć również warsztaty taneczne dla wszystkich 
grup wiekowych, zainicjowane w tym roku przez Instytucję 
Katowice Miasto Ogrodów pod nazwą Przestrzenie Sztuki. 
O szczegółach będziemy na bieżąco informować w mediach 
społecznościowych.

We współpracy z Wojewódzką Komendą Policji w Ka-
towicach ruszamy z cyklem zajęć z zakresu samoobrony. 
W programie zajęcia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne 
związane z programem przeciwdziałania przemocy, niebie-
skiej karty i samoobrony. Ponadto planowane są również 
nieodpłatne zajęcia z jogi dla wszystkich chętnych miesz-
kańców. Zajęcia będą się odbywały w piątkowe popołudnia 
na dużej sali Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, jak tyl-
ko obowiązujące obostrzenia na to pozwolą. Zapraszamy do 
odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie będziemy 
informować o szczegółach.

Cały czas staramy się pomagać naszym mieszkańcom 
w różnych sprawach. Zwłaszcza naszym seniorom, których 
na osiedlu mieszka sporo. Niestety nie możemy organizo-
wać regularnych spotkań, które cieszyły się dużą popular-
nością. Jednak na tyle na ile pozwala sytuacja staramy się 
pomagać w problemach dnia codziennego. Ruszyła akcja 
wsparcia psychologicznego kierowana właśnie do osób star-
szych. Pomagamy także w kwestii szczepień przeciwko Co-
vid. Ponadto, koordynujemy bardzo atrakcyjną akcję nieod-
płatnego wydawania seniorom opasek teleopieki medycz-
nej, które monitorują ich stan zdrowia oraz pozwalają na 
szybkie połączenie z dyspozytorami lub lekarzami w przy-
padku jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Zachęcamy 
więc osoby, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy do kon-
taktu z RJP lub poszczególnymi radnymi.

Chętnie pomożemy!
Każda dobrze funkcjonująca organizacja działa w oparciu 

o przemyślany plan, biorący pod uwagę ewentualne korek-
ty i „nagłe zwroty akcji”. Nie inaczej jest w przypadku na-

CIĄG DALSZY NA STR. 6
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szej Rady, której członkowie dokonali burzy mózgów, żeby 
z jednej strony wszystkie działania służyły naszym miesz-
kańcom, a z drugiej elastycznie wpisywały się w obostrze-
nia pandemiczne. Nasze działania są zawsze chętnie wspie-
rane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”, za 
co serdecznie dziękujemy.

Wielokrotnie w tym tekście odsyłamy do naszego pro-
filu na Facebook i nie dzieje się to bez przyczyny. Ze 
względu na sytuację, stacjonarne dyżury naszej Rady 
są do odwołania zawieszone. Nie mamy więc możliwo-
ści spotykać się z Państwem i rozmawiać o nurtujących 
naszą społeczność problemach. Dlatego internet jest te-

raz istotnym sposobem komunikacji. Na naszym profi-
lu i stronie internetowej informujemy na bieżąco, czym 
się zajmujemy, co proponujemy naszym mieszkańcom. 
Tutaj też mogą Państwo pisać w sprawach, które mogli-
byśmy rozwiązać lub w czym moglibyśmy pomóc. Tylko 
w ten sposób możemy wspólnie czynić nasze Osiedle na-
szym wspólnym miejscem na Ziemi. 

Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społeczno-
ściowych oraz kontaktu z nami!

 
Strona internetowa: tysiaclecie.katowice.eu

Facebook: facebook.com/rjptysiaclecia
E-mail: rjp9@rjp9.katowice.eu

DZIAŁANIA RADY JEDNOSTKI POMOCNICZEJ...
CIĄG DALSZY ZE STR. 5

Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z oferty naszego biura. 

- Szukasz mieszkania lub domu? 
- Chcesz sprzedać, wynająć lub zamienić 

swoje mieszkanie? 
- Nie wiesz gdzie szukać ofert? 
- Jaka cena będzie najlepsza? 

- Boisz się podpisać niewłaściwą umowę? 
- Nie wiesz jak to zrobić i boisz się paść ofiarą oszusta?

Skontaktuj się z nami
i odwiedź naszą nową stronę www:

posrednictwo.smpiast.pl
Telefon kontaktowy: 32 254-65-05 wew. 144
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W Katowicach, przy ul. Tysiąclecia 17 znajduje się 
Punkt Pobrań Grupy ALAB, który wyróżnia nowocze-
sny projekt wnętrza uwzględniający oczekiwania pa-
cjenta w dobie zakażeń SARS-CoV-2.

Wszystkie nasze Punkty Pobrań (PP) - a jest ich w 
całej Polsce ponad 400 – spełniają najwyższe standar-
dy bezpieczeństwa, a pobrania materiałów do badań od-
bywają się w reżimie sanitarnym. Na Śląsku Punkt Po-
brań oparty jest na nowoczesnym koncepcie wnętrza. 
W grupie ALAB to nowy standard, który stopniowo bę-
dzie wdrażany w innych rejonach Polski. Przemyślana 
architektura PP pozwala zachować bezpieczeństwo, bo-
wiem zostały wydzielone w nim strefy: przyjęcia, po-
brania materiału i poczekalni.

Zgodnie z najwyższymi standardami, w Punkcie Po-
brań oferujemy pełen zakres badań laboratoryjnych w 
kierunku COVID-19:

• Testy antygenowe (potwierdzające zakażenie)
• Testy genetyczne (potwierdzające/wykluczające za-

każenie)
• Testy serologiczne (wykrywające i określające po-

ziom przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 po 
zakażeniu/po szczepieniu)

Więcej informacji o badaniach na stronie  
www.alablaboratoria.pl 

Co nas wyróżnia?

• Ponad 3500 badań (większość bez skierowania).
• Możliwość zamówienia i opłacenia badań bez skie-

rowania w domu poprzez stronę internetową.
• Umawianie on-line wizyty w PP na konkretną godzinę.
• Doradztwo w zakresie doboru badań i możliwość pi-

semnej konsultacja w ramach usług Konta Pacjenta w 
ALAB laboratoria.

• Smart terminale: Konstrukcja tych małych urządzeń 
zawiera specjalne algorytmy sztucznej inteligencji De-
ep Learning oraz system termowizyjny. W ciągu zaled-
wie 200 ms możliwe staje się rozpoznanie ludzkiej twa-
rzy, następnie pomiar temperatury i w razie koniecz-
ności zaalarmowanie o gorączce. Terminal informuje o 
braku maseczki na twarzy.

 
ALAB laboratoria to wykwalifikowany personel, nowo-

czesne laboratoria diagnostyczne i akredytowane metody 
badań. Nasze hasło: ALAB oznacza wiarygodność.

Punkt Pobrań ALAB laboratoria  
ul. Tysiąclecia 17, 40-871 Katowice 

czynny pn.-sob. 7:15-11:00, pobrania COVID-19  
w godz. 11.15-12.30 po wcześniejszej rezerwacji 

 terminu pod numerem 32 308 98 52. 

Artykuł sponsorowany

PUNKT POBRAŃ ALAB LABORATORIA 
W DOBIE COVID-19
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MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Po szczegóły  
zapraszamy na naszą 

stronę: 
gt.smpiast.pl

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

ZAMIENIĘ  
MIESZKANIE 37m2

(najem) Ułańska  
na większe

Tel. 501-410-478

– 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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WYNAJMĘ LOKAL UŻYTKOWY
pow. 25 m2 w bloku mieszkalnym 

przy ul. Piastów

Tel. 601 864 104

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Po szczegóły zapraszamy 
na naszą stronę: 

gt.smpiast.pl
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Światłowód do mieszkania

TELEWIZJA + INTERNET

INTERNET

24.90 zł

69.90 złNOW
Y

NOW
Y

59.00 zł

69.00 zł 89.00 zł

TELEFON STACJONARNY

20.00 zł

Zadzwoń Zapytaj

TELEFON MOBILNY 

29.90 zł

 JEDEN NUMER DWA NUMERY

55.90 zł

733 699 444

NOW
Y

NOW
Y

109.99 zł

NOWOŚĆ
Własne miejsce na dane 

w internecie (chmura)

Biuro Obsługi Klientów: Katowice ul.Tysiąclecia 84
Uwaga! Zmiana godzin pracy biura.
Sprawdź na stronie lub zadzwoń.

45 Kanały (22HD)

  200 Mb/s + 45 Kanały (22HD)   400 Mb/s + 75 Kanały (42HD)   600 Mb/s + 137 Kanały (84HD)  800 Mb/s + 172 Kanały (110HD)

54.90 zł

69.90 zł 84.90 zł 99.90 zł

39.90 zł
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