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Mikołaj dla najmłodszych mieszkańców osiedla 
w Spółdzielczym Ośrodku Kultury
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Bal Andrzejkowy dla najmłodszych mieszkańców 
osiedla w Spółdzielczym Ośrodku Kultury
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ZAMYKAMY KOLEJNY ROK 
POD ZNAKIEM REMONTÓW I INWESTYCJI NA OSIEDLU
W kończącym się 2021 roku, Spółdzielnia prowadziła na na-

szym osiedlu wiele remontów oraz inwestycji. Koniec roku jest 
czasem opracowywania planów remontowych na kolejny rok, 
ale też czasem intensywnej pracy, aby doprowadzić do finalizacji 
wszystkich prac zaplanowanych na ten rok.

Należy podkreślić, iż w związku z ciągle panującą pandemią 
koronawirusa, spotykaliśmy się z licznymi trudnościami wykona-
nia poszczególnych robót, jak braki kadrowe w firmach wykonaw-
czych, czy problemy z dostaniem się do niektórych miejsc wyko-
nywania prac. Ogromnym problemem są również drastycznie ro-
snące ceny materiałów budowlanych, a równocześnie problemy z 
ich dostępnością.

Mimo wszystko, Spółdzielnia starała się w miarę możliwo-
ści, uwzględniając obowiązujące obostrzenia oraz mając na uwa-
dze bezpieczeństwo lokatorów, prowadzić remonty mające na celu 
utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie tech-
nicznym oraz dostosowywanie ich do aktualnie obowiązujących 
przepisów.

Do najważniejszych prac zakończonych w 2021 roku należą:
- montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków 

Chrobrego 9, Chrobrego 38, Tysiąclecia 47 i Piastów 24, 
- remont korytarzy lokatorskich w budynkach Piastów 3 i Ułań-

ska 9, 

- wymiana częściowa pionów kanalizacyjnych w budynkach Ty-
siąclecia 19, 21, 47, 88, Chrobrego 2, 31, Ułańskiej 7 i Piastów 16, 

- wymiana ciepłomierzy lokalowych w budynkach Zawiszy 
Czarnego 2 i 9, 

- wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na klatkę 
awaryjną na drzwi aluminiowe w budynkach Tysiąclecia 21, Ty-
siąclecia 78 i Chrobrego 31, 

- remont dźwigów w budynkach Tysiąclecia 6, Chrobrego 9,
wykonanie domofonów w korytarzach lokatorskich budynków 

Tysiąclecia 88, Chrobrego 2, Ułańskiej 11, Piastów 22 i 24, 
- remont części elewacji budynku Armii Krajowej 295, 
- remont schodów zewnętrznych na płytę budynku Zawiszy 

Czarnego 10, 
- remont dachów budynków Tysiąclecia 6 i Armii Krajowej 289.
Kontynuowane są następujące prace: 
- ocieplenie ścian szczytowych budynku Piastów 9 i Chrobre-

go 37, 
- remont elewacji budynku Chrobrego 32, 
- przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego budyn-

ku Chrobrego 43, 
- remont korytarzy lokatorskich w budynku Piastów 5.
Obecnie opracowywane są plany remontowe i inwestycyjne na 

rok 2022, które pozwolą na dalszą poprawę wizerunku naszego 
osiedla i utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym wszyst-
kich budynków oraz jego rozwój.

Bolesława Chrobrego 43

Bolesława Chrobrego 43
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Bolesława Chrobrego 43

Bolesaława Chrobrego 37 Piastów 9



Zgodnie z art. 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuń-
czego, niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzi-
ce oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzy-
mywania ze sobą kontaktów. W przepisie wskaza-
ne jest również, że kontakty z dzieckiem obejmują w 
szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedzi-
ny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego 
stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, 
utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych 
środków porozumiewania się na odległość, w tym 
ze środków komunikacji elektronicznej. W dalszych 
przepisach ustawy znaleźć możemy zagadnienia od-
noszące się do zasad ustalania kontaktów rodziców z 
dzieckiem, ograniczenia utrzymywania kontaktów, 
przesłanki zakazu utrzymywania kontaktów czy sy-
tuacje, w których sąd może zobowiązać rodziców 
do pewnego postępowania w zakresie kontaktów 
z dzieckiem. 

Jeśli rodzice są w stanie porozumieć się w spra-
wach dotyczących dzieci, nie zachodzi potrze-
ba ingerencji sądu w sprawie kontaktów. Nawet je-
śli rodzice postanowią się rozwieść, sąd może po-
minąć orzekanie o kontaktach na zgodny wniosek 
stron. Problem realizacji kontaktów rodzica z dziec-
kiem pojawia się w szczególności w przypadku, 
gdy rodzice są skonfliktowani i żyją w rozłączeniu.  
W przypadku, gdy rodzice są na tyle skonflikto-
wani, że nie mogą dojść do żadnego porozumienia  
w kwestii kontaktów, mogą one zostać uregulowane 
przez sąd opiekuńczy. Sąd może wydać trzy rodzaje 
rozstrzygnięć, tj. może kontakty uregulować, może 
je ograniczyć oraz zakazać ich utrzymywania. 

Uregulowanie sposobu utrzymywania kontaktu

Uregulowanie sposobu utrzymywania kontaktów 
przez sąd może dotyczyć każdego rodzaju kontaktu. 
Rozumie się przez to nie tylko spotkanie z dzieckiem, 
ale też wymianę korespondencji, bezpośrednie poro-wymianę korespondencji, bezpośrednie poro-
zumienie się czy porozumienie się na odległość dzię-
ki sprzętom elektronicznym jak telefon, drogą mailo-
wą, czy przez komunikatory. Oczywiście, kluczowe 
znaczenie w omawianej kwestii będzie miał wiek, po-
trzeby i możliwości dziecka. Uregulowanie kontaktów 
polegać może na przebywaniu z dzieckiem, przy-przy-
kładowo w formie odwiedzin, spotkań czy zabierania 
dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. W przy-
padku odwiedzin chodzi o kontakt z dzieckiem w 
mieszkaniu czy domu, w którym dziecko zamieszku-
je. W przypadku spotkań jest to kontakt z dzieckiem 
poza domem, mogą się one odbywać w miejscowo-

ści, gdzie dziecko zamieszkuje albo poza nią. Zabra�
nie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu pole-pole-
gać może na wyjeździe z dzieckiem poza to miejsce, 
z rodzicem uprawnionym do utrzymywania kontak-
tów np. wyjazd wakacyjny.

Ustalenie kontaktów polega na określeniu konkret-
nych dat oraz godzin, kiedy kontakt ma się odbywać, 
np. w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 20.00 
oraz w I i III weekend miesiąca od soboty od godziny 
9.00 do niedzieli do godziny 19.00. 

Ograniczenie utrzymywania kontaktów

Zarówno ograniczenie, jak i wyłączenie kontak-
tów z dzieckiem może nastąpić tylko na mocy decyzji 
sądu – w formie postanowienia. Sąd opiekuńczy mo- w formie postanowienia. Sąd opiekuńczy mo-
że: zakazać spotykania się rodzica z dzieckiem, za-
kazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego 
pobytu, zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tyl-
ko w obecności drugiego z rodziców albo opieku-
na, kuratora sądowego bądź innej osoby wskazanej 
przez sąd, ograniczyć kontakty do określonych spo-
sobów porozumiewania się na odległość, a także za-
kazać porozumiewania się na odległość. Ponadto, 
sąd opiekuńczy może wydać rozstrzygnięcia w po-ąd opiekuńczy może wydać rozstrzygnięcia w po- wydać rozstrzygnięcia w po-
staci zobowiązania rodziców do określonego postę-
powania, w szczególności skierować ich do placó-
wek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzin-
ną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną 
pomoc, oczywiście Sąd uprawniony jest do kontro- Sąd uprawniony jest do kontro-kontro-
li wykonania wydanych zarządzeń. Podstawowym 
kryterium do wydania orzeczenia w kwestii ograni-
czenia wykonywania kontaktów jest dobro dziecka. 

Zakaz utrzymywania kontaktów

Zakaz utrzymywania kontaktu rodzica z dziec-
kiem może być orzeczony przez Sąd, jeśli kontak-
ty poważnie zagrażają dobru dziecka. Zgodnie z po-
glądem Sądu Najwyższego w sprawie o sygnaturze 
akt: I CKN 1115/00, orzeczenie zakazujące utrzy-
mywania kontaktów powinno wydane być wyjątko-
wo, na przykład w sytuacji „gdy utrzymywanie oso-
bistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża je-
go życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa de-
moralizująco na dziecko.” W literaturze spotykamy 
się z poglądem, iż styczność z rodzicem może zagra-
żać dobru dziecka, jeżeli mógłby się ujawnić demo-
ralizujący wpływ matki lub ojca odsuniętych od wła-
dzy rodzicielskiej wywierany nie tylko drogą bezpo-
średniego wpajania dziecku niemoralnych zasad lub 

Wykonywanie kontaktów rodzica z dzieckiem  
i rodzaje ingerencji Sądu w tej materii
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niechęci do drugiego z rodziców, lecz także przez na-
ganne prowadzenie się mogące być złym wzorem dla 
nieletniego. Wskazywano w ogólny sposób, iż zakaz 
powinien być reakcją sądu na stan zagrożenia sfery 
duchowej lub fizycznej dziecka, przykładowo przez 
nadmierne karcenie, wpajanie aspołecznych wzor-
ców postępowania, demoralizowanie, zaszczepianie 
nienawiści do drugiego z rodziców, bowiem w takich 
sytuacjach każdy przejaw styczności może być nie-
pożądany.

Kara pieniężna za utrudnianie kontaktów  
z dzieckiem

Co ważne, często dochodzi do sytuacji, w których 
rodzic nie wywiązuje się z postanowień w zakre-
sie uregulowania kontaktów z dzieckiem. W przy-
padku, gdy uregulowanie kontaktów z dzieckiem na-
stępuje na mocy orzeczenia sądu, ugody zawartej 
przed sądem lub mediatorem, a rodzic nie wykonu-
je lub niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, sąd 
uprawniony jest do nałożenia na takiego rodzica kary 
pieniężnej. Ponadto pamiętać należy, iż w sytuacji, 
gdy dziecko nie chce odbyć kontaktu z danym ro-
dzicem, drugi rodzic powinien podejmować wszel-
kie dostępne mu działania w celu przezwyciężenia 
niechęci dziecka, gdyż także rolą rodzica jest dbanie 
o to, by dziecko miało właściwy kontakt z drugim z 
rodziców. Oczywiście utrudnianie kontaktów dziec-
ka z drugim rodzicem, również może prowadzić do 
sankcji nałożonych przez sąd. 

Uprawnienie dziadków do kontaktów z wnukami

Ciekawą kwestią pozostaje również ustalenie kontak-
tów między dziadkami a wnukami. Dziadkom bowiem 
przysługują takie same prawa, jak rodzicom. Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy wyraźnie wskazuje, że wszystkie 
przepisy zawarte w nim, a dotyczące kontaktów z dziec-
kiem, dotyczą również dziadków. Jest to wypełnienie za-
sady kierowania się dobrem dziecka oraz służy zapewnie-
niu dorastania w możliwie pełnej rodzinie. Jeśli jednak re-
lacje rodzinne pozostają znacznie pogorszone, zdarza się, 
że  rodzice nie zezwalają dzieciom na kontakty z dziadka-e  rodzice nie zezwalają dzieciom na kontakty z dziadka- rodzice nie zezwalają dzieciom na kontakty z dziadka-
mi. Aby uzyskać kontakty z wnukami przy braku zgody 
rodziców konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku 
do sądu rodzinnego. Wniosek powinien zostać uwzględ-
niony, gdyż oddalenie go następuje jedynie w wyjątko-
wych przypadkach, zaś sąd w głównej mierze kieruje się 
dobrem dziecka. W świetle obowiązującego prawa jest to 
jedyna droga, jeśli strony pozostają w konflikcie.

Podsumowując powyższe rozważania należy raz 
jeszcze wskazać, iż utrzymywanie kontaktów stanowi 
kumulatywnie prawo oraz obowiązek, zarówno dzieci 
jak i rodziców. W przypadku wystąpienia sytuacji, w 
której dziecko nie chce utrzymywać kontaktów z jed-
nym z rodziców, wówczas bardzo ważne jest ustalenie 
przyczyny, skąd bierze się niechęć dziecka. Często przy-
czyna leży w niezgodzie pomiędzy rodzicami oraz wy-
nika z wikłania dziecka w konflikt lojalnościowy. Taka 
sytuacja może powodować poważne skutki dla rozwo-
ju, zarówno emocjonalnego jak i psychicznego dziecka.

Marta Krajewska
adwokat
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W dniu 16 września 2015 roku uchwałą Rady Mia-
sta Katowice na wniosek Towarzystwa Miłośników Lwo-
wa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Kato-
wicach placowi położonemu na Osiedlu Tysiąclecia przy 
ulicy Bolesława Krzywoustego nadano nazwę,,Skwer 
Kadetów Lwowskich”. Kolejną inicjatywą w/w Towa-
rzystwa było wbudowanie tablicy informacyjnej, której 
fundatorem jest oddział IPN w Katowicach a na jej posta-
wienie wydał zgodę i udzielił pomocy zarząd Spółdziel-
ni Mieszkaniowej,,PIAST”. Tablica powstała na Skwerze 
Kadetów Lwowskich niedaleko ,,wejścia” na skwer od 
strony Ronda Ronalda Reagana w sąsiedztwie tabliczki 
z nazwą skweru. Tablica informacyjno-edukacyjna upa-
miętnia bohaterstwo KADETÓW LWOWSKICH w wal-
kach podczas TRZECIEGO POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 
w maju 1921 roku. Niedawno obchodziliśmy 100 letnią 
rocznicę wybuchu tego PATRIOTYCZNEGO ZRYWU.

Akt odsłonięcia tablicy nastąpił w poniedziałek 
22 listopada 2021 roku w 103. rocznicę obrony Lwo�
wa, kiedy 22 listopada 1918 roku w wyniku ofensy�
wy wojsk polskich, Lwów został ostatecznie uwolnio�
ny od oddziałów ukraińskich. W uroczystości odsło-
nięcia uczestniczyli między innymi dr. Andrzej Sznajder, 
dyrektor oddziału IPN w Katowicach, Mariusz Skiba, 
wiceprezydent Katowic, Antoni Wilgusiewicz, inicjator 
upamiętnienia kadetów, Jolanta Ścibior, członek zarzą-
du SM,,PIAST”, poczet sztandarowy w mundurach ka-
detów wystawiony przez jedną z katowickich szkół i gru-
pa mieszkańców osiedla. Po odsłonięciu tablicy w siedzi-
bie SM,,Piast” odbyła się prelekcja pt.,, Czyn i legenda 
orląt lwowskich”, którą wygłosił prof. Stanisław Nicie-
ja oraz występ Chóru Mieszanego,,Ogniwo” z Katowic.

Warto przy tej okazji sięgnąć głębiej i obszerniej do 
historii związanej z młodymi bohaterami.

Korpus Kadetów Lwowskich Nr 1 im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego we Lwowie powstał 30 paź-
dziernika 1918 roku w Szkole Podchorążych w Łob-
zowie. W 1921 roku Korpus przeniesiono do Lwowa. 
Istniał do 1939 roku. Po wybuchu III POWSTANIA 
ŚLĄSKIEGO mimo zakazów władz wojskowych, kil-
kudziesięciu kadetów wyjechało na Górny Śląsk aby 
wziąć udział w walkach. Zyskali oni sobie uznanie 
przełożonych i szacunek samych powstańców. Najbar-
dziej odznaczyli się w bitwie o Górę Św. Anny. 

Zgodnie z polską tradycją, nowo powołane szko-
ły kadeckie miały się stać przodującymi placówka-
mi oświatowymi. Zorganizowane na zasadach nowo-
czesnej pedagogiki, posiadające starannie dobrany ze-
spół nauczycieli i wychowawców, pracować miały 
w atmosferze obowiązku, karności, zdrowia i tęży- karności, zdrowia i tęży-
zny fizycznej. Szczery patriotyzm i prawdziwa mo-
ralność miały być dopełnieniem wytyczanego wzorca 
wychowawczego przyszłego oficera. Korpusy Kade-
tów, powstałe w oparciu na tradycjach polskich szkół 
rycerskich, jako szkoły wojskowe, uzyskały wszyst-
kie uprawnienia państwowych szkół średnich ogólno-średnich ogólno- ogólno-
kształcących. Kandydaci do korpusu kadetów przyj-
mowani byli wyłącznie w ustalonych terminach na 
podstawie egzaminów konkursowych, obowiązują-
cych bez względu wszystkich kandydatów. 

Kandydat na kadeta musiał spełniać między innymi 
następujące warunki:
 – ukończony 13 rok życia i nie ukończony 15,
 –  złożyć przez rodziców (opiekunów) wymagane doku-

menty w wyznaczanym czasie,
 –  być uznanym za zdrowego przez komisję, w skład 

której wchodzili: komendant korpusu kadetów, in-
spektor musztry, starszy lekarz, kierownik wydzia-
łu fizycznego.

 –  złożyć egzamin konkursowy z zakresu 7-miu klas 
szkoły powszechnej lub trzech klas gimnazjum 
niższego z wynikiem dobrym. 
Do korpusu kadetów, szkół o profilu wojskowym kil-

kunastoletni chłopcy garneli się masowo. Bywało że 
o jedno miejsce starało się 20 chętnych. 

W pierwszych latach odrodzonej Polski istniały 
dwa korpusy: we Lwowie i w Modlinie. Kadeci Kor-
pusu 1. (przybyli do Lwowa z podkarpackiego Łob-
zowa) chodzili po mieście odznaczonym Krzyżem 
Virtutti Militarni, lekcje mieli w budynkach ościen-
nych poznaczonymi śladami kul z czasów tak nie-
dawnej wojny z Ukraińcami.

NASZE OSIEDLE UPAMIĘTNIA BOHATERSTWO 
KADETÓW LWOWSKICH
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Dr. Andrzej Sznajder, dyrektor oddziału IPN w Kato-
wicach, Antoni Wilgusiewicz, inicjator, Jolanta Ścibior, 
członek zarządu katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Piast” oraz Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic.



Gdy w pierwszych dniach maja rozeszła się wieść 
o powstaniu na Śląsku, kadeci choć mieli surowy zakaz 
udziału w walkach, uciekali z Korpusu na „wojnę” bez 
pieniędzy, dokumentów, nie bacząc na trudy podróży. 

A tam jak wspomina Szef sztabu Naczelnego Do-
wództwa Polskiego:

„Kadeci odznaczyli się wybitnym męstwem w wielu 
bitwach, najwięcej koło góry Św. Anny w 8 Pszczyńskim 
Pułku Piechoty kapitana Rataja, powstrzymując ogólną 
ucieczkę i popłoch….”

Pułki śląskie walczące w III Powstaniu składały się 
wyłącznie z ochotników: górników, robotników i chło-
pów. Ludzi twardych, nawykłych do trudów i ciężkiej 
pracy, ale nie z karabinem czy cekaemem. Aż tu wśród 
nich pojawili się młodzi kadeci ze Lwowa i Modlina, de-
zerterzy ze szkół, w których karabin poznali równie do-
brze jak pióro i książkę. 

Szef Sztabu Naczelnego Wojsk Powstańczych pisał:
„Ich (kadetów) męstwo miało oprócz wojskowego 

także moralne znaczenie, albowiem Ślązacy, którzy do-
tąd nieufnie odnosili się do rodaków zza kordonu nabrali 
do nich dużego zaufania i przekonania.”

„Idealiści, gorące serca i głowy. Walczą o ukochaną 
Polskę, więc walczą wspaniale. Dowódcy wiedzą że mogą 
na nich polegać, więc kierują ich tam tam gdzie najciężej.” 

Niezwykłą ofiarnością wykazali się Lwowscy Kadeci 
w walkach w pobliżu Góry św. Anny. W pierwszej bitwie 
pod Kędzierzynem, w dniu 21 maja, zginął od ciosu ba-
gnetem pierwszy kadet – 18-letni Zygmunt Zakrzewski, 
a w parę godzin we wsi Orzeszka – poległ 16 letni Karol 
Chodkiewicz. Ostatni potomek wielkiego hetmana trafio-
ny został kulą w serce, gdy podrywał obrońców do kolej-
nego ataku. Ponadto polegli kadeci: Zygmunt Kuczyński, 
Zygmunt Toczyłowski, Henryk Czekaliński, Zbigniew 
Pszczółkowski i Zbigniew Zaszczyński. 

W walkach na Śląsku wzięło udział około 70 kade-
tów. (Według dokumentu Centralnego Archiwum Woj-
skowego udostępnionego dla PAP w lipcu 2016 r. raport 
sporządzony w 1921 roku dla Ministerstwa Spraw Woj-
skowych mówi o ponad 100 kadetach uczestniczących 
w walkach). Spotykamy ich imiona niemal w każdej gru-
pie powstańczej, niemal w każdym oddziałku. 

Cena kadeckiego męstwa była jednak wysoka. Zginę- męstwa była jednak wysoka. Zginę-była jednak wysoka. Zginę-
ło 10 kadetów, wielu odniosło ciężkie rany i obrażenia. 

Po zakończeniu Powstania, władze wojskowe zosta-
ły zasypane meldunkami o męstwie kadetów. Nie miały 
wyjścia, bohaterów się nie karze – decyzje o relegowa-
niu zbiegów z Korpusów zostały anulowane. Dwóch po-
ległych kadetów otrzymało Krzyże Virtuti Militari, 

Kilkudziesięciu następnych,,Śląskie Wstęgi Walecz-Śląskie Wstęgi Walecz- Wstęgi Walecz-
ności i Zasługi”. Wstęgą udekorowano również sztandar 
Lwowskiego Korpusu.

Czwartego lipca 1930 roku rozkazem Ministra 
Spraw Wojskowych (wówczas Józefa Piłsudskie-
go) dzień 21 maja, w którym śmierć w bitwie o Gó-
rę Św. Anny poniosło trzech kadetów, został ustanowio-
ny świętem Korpusu Kadetów. W każdą rocznicę walk 
na Górnym Śląsku, abiturienci korpusów składali przed 
pomnikami powstańczymi przysięgę wojskową, a młodzi 
przybywający do szkół ślubowali wytrwałość w pracy 
i nauce. Doniosła rocznica wiązała corocznie przeszłość 
z przyszłością i posiadała ogromny walor wychowawczy. 

Tablica informacyjno – edukacyjna ku czci Kadetów 
Lwowskich powstała na naszym osiedlu jako symbol mło-
dzieńczego bohaterstwa dla ojczyzny i jak wszystkie tego 
typu symbole, ma za zadanie przypomnieć wydarzenia, któ-
re miały miejsce, pobudzić do refleksji i zachęcić do szer-
szego zainteresowania się tematyką niepodległościową.

Jerzy Paluchiewicz
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Fotografia grupowa wychowanków Korpusu Kadetów 
z 1921 r. Fot. NAC

Dekoracja sztandaru Korpusu Kadetów nr 1 we Lwo-
wie Śląskim Krzyżem Zasługi, wrzesień 1931 r. Fot. NAC



W październiku bieżącego roku odbyła się kolejna 
edycja konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków 
z naszego osiedla. Tegoroczny konkurs pt. „ Moja ulubio-
na postać bajkowa”, który został zorganizowany w filii 
25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, odbył 
się w formie online, a wzięło w nim udział aż 19 dzie-
ci z 5 różnych przedszkoli. Nauczyciele przygotowujący 
dzieci do występów przesłali nagrania prezentujące dzie-
ci w pięknych przebraniach, recytujące wiersze o ich ulu-
bionych bajkowych bohaterach. Jedni uczestnicy zdecy-
dowali się na występy indywidualne, inni zaprezentowali 
swoje utwory w duetach. 

Przeprowadzony konkurs 
miał na celu popularyzację lite-
ratury dziecięcej, rozbudzanie 
wrażliwości literacko-artystycz-
nej, dbałość o kulturę żywego 
słowa, a także stwarzanie dzie-
ciom możliwości do zaprezento-
wania utworów opisujących ich 
ulubioną postać bajkową. 

Wszystkie występy były bar-
dzo ciekawe, stroje i rekwizyty 
doskonale dobrane. Dzieci znako-
micie wczuwały się w tekst i bo-
haterów, a występom towarzyszy-
ły emocje i chwile wzruszenia. 
Wysoki poziom i ogromny wkład 
dzieci włożony w przygotowanie 
do występu zaskoczyły każdego 
członka komisji podczas ogląda-
nych prezentacji. Jury konkur-
sowe nie miało łatwego zadania. 
Przyznano I, II i III miejsca a specjalne wyróżnienie otrzy-
mała 6 letnia Martynka w roli „Czerwonego Kapturka”. 
Wszyscy artyści biorący udział w konkursie zostali nagro-
dzeni. Dyplomy, ciekawe książki oraz drobne gadżety dla 

uczestników przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna, 
natomiast pozostałe atrakcyjne nagrody – gry, puzzle oraz 
książeczki edukacyjne Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” 
w Katowicach. Serdecznie dziękujemy sponsorom za fi-
nansowe wsparcie, dzięki któremu mogliśmy nagrodzić 
trud i pracę przedszkolaków.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
miało miejsce 5 listopada 2021 r. w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek. Niestety 
z różnych przyczyn nie wszyscy mogli dotrzeć w tym 
dniu do biblioteki, dlatego nagrody odebrali w później-
szych terminach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w or-
ganizację konkursu za okazaną pomoc.

Przedszkolakom dziękujemy za udział, gratulujemy suk-
cesów i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach.

KONKURS RECYTATORSKI  
„MOJA ULUBIONA POSTAĆ BAJKOWA”

       I MIEJSCE:

Emilia, lat 4, MP nr 25
Tomasz, lat 4, MP nr 25
Emilia, lat 6, MP nr 34
Michał, lat 6, MP nr 34
Maksymilian, lat 6, MP nr 25
Michał, lat 6, MP nr 25
Michał, lat 6, MP nr 90
Zuzanna, lat 5, MP nr 21

       II MIEJSCE:

Emilia, lat 5, MP nr 25
Marta, lat 5, MP nr 25
Mateusz, lat 5, MP nr 25
Kosma, lat 6, MP nr 34
Kasjan, lat 6, MP nr 90
Hanna, lat 3, MP nr 21
Eryk, lat 6, MP nr 34

     III MIEJSCE:

Jan, lat 6, MP nr 57
Amelia, lat 6, MP nr 34
Zuzanna, lat 6, MP nr 90
Michalina, lat 6, MP nr 21

WYNIKI KONKURSU
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Podaruj dzieciom radość na święta!

Stowarzyszenie Dom Aniołów Stróżów wystartowało ze 
świąteczną akcją. Dowiedz się jak możesz pomóc dzieciom 
z naszego sąsiedztwa: katowickiego Załęża i Chorzowa. 

„Drogi Aniołku� �roszę �ię pod choinkę o taką lal�łku� �roszę �ię pod choinkę o taką lal�ku� �roszę �ię pod choinkę o taką lal�ę �ię pod choinkę o taką lal��ię pod choinkę o taką lal�ę pod choinkę o taką lal�pod choinkę o taką lal�ę o taką lal�o taką lal�ą lal�lal�
kę, co płacze i można ją przewijać. I o przyjaciółkę, 
żebym miała się z kim bawić. � żeby moi rodzice by�ebym miała się z kim bawić. � żeby moi rodzice by�ła się z kim bawić. � żeby moi rodzice by�a się z kim bawić. � żeby moi rodzice by�ę z kim bawić. � żeby moi rodzice by�z kim bawić. � żeby moi rodzice by�ć. � żeby moi rodzice by�. � żeby moi rodzice by�żeby moi rodzice by�eby moi rodzice by�
li szczęśliwi…” Są dzieci, których listy do Aniołka wła-ą dzieci, których listy do Aniołka wła-dzieci, których listy do Aniołka wła-órych listy do Aniołka wła-rych listy do Aniołka wła-łka wła-ka wła-ła-a-
śnie tak się zaczynają. Ich marzenia to nie tylko zabawki, 
ale także prawdziwa rozmowa, rodzinne ciepło i wspól-że prawdziwa rozmowa, rodzinne ciepło i wspól-e prawdziwa rozmowa, rodzinne ciepło i wspól-ło i wspól-o i wspól-ól-l-
nie spędzony czas. Właśnie w tym okresie Dom Anio-ędzony czas. Właśnie w tym okresie Dom Anio-dzony czas. Właśnie w tym okresie Dom Anio-łaśnie w tym okresie Dom Anio-aśnie w tym okresie Dom Anio-śnie w tym okresie Dom Anio-nie w tym okresie Dom Anio-
łów Stróżów – który od 30 lat pomaga dzieciom – rusza 
ze świąteczną kampanią. Jej celem jest zebranie środków 
na codzienną pomoc i opiekę – na funkcjonowanie przy-ą pomoc i opiekę – na funkcjonowanie przy-pomoc i opiekę – na funkcjonowanie przy-ę – na funkcjonowanie przy-na funkcjonowanie przy-
jaznych, bezpiecznych miejsc dla dzieci. „Drugie Domy» 
prowadzone przez stowarzyszenie funkcjonują już w Ka-ą już w Ka-już w Ka-ż w Ka- w Ka-
towicach na Załężu, ale także w Chorzowie i Sosnowcu. 
– To miejsca, w których dzieci dostają ciepło, troskę, bez-órych dzieci dostają ciepło, troskę, bez-rych dzieci dostają ciepło, troskę, bez-ą ciepło, troskę, bez-ciepło, troskę, bez-ło, troskę, bez-o, troskę, bez-ę, bez-, bez-
pieczeństwo, opiekę i zrozumienie. To tu poznają świat, 
uczą się, wyjeżdżają na wymarzone wakacje, zawierają 
przyjaźnie, mogą zobaczyć, że w czymś są dobre. Tu mo-źnie, mogą zobaczyć, że w czymś są dobre. Tu mo-nie, mogą zobaczyć, że w czymś są dobre. Tu mo-ą zobaczyć, że w czymś są dobre. Tu mo-zobaczyć, że w czymś są dobre. Tu mo-ć, że w czymś są dobre. Tu mo-, że w czymś są dobre. Tu mo-że w czymś są dobre. Tu mo-e w czymś są dobre. Tu mo-ś są dobre. Tu mo-są dobre. Tu mo-ą dobre. Tu mo-dobre. Tu mo-
gą się rozwijać stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-ą się rozwijać stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-się rozwijać stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-ę rozwijać stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-rozwijać stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-ć stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-stając się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-ąc się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-c się szczęśliwymi dziećmi, a w przy-ę szczęśliwymi dziećmi, a w przy-szczęśliwymi dziećmi, a w przy-ęśliwymi dziećmi, a w przy-liwymi dziećmi, a w przy-ćmi, a w przy-mi, a w przy-
szłości – odpowiedzialnymi i samodzielnymi, szczęśli-łości – odpowiedzialnymi i samodzielnymi, szczęśli-ości – odpowiedzialnymi i samodzielnymi, szczęśli-ści – odpowiedzialnymi i samodzielnymi, szczęśli-ci – odpowiedzialnymi i samodzielnymi, szczęśli-ęśli-li-
wymi dorosłymi – wyjaśnia Monika Bajka, prezeska Sto-łymi – wyjaśnia Monika Bajka, prezeska Sto-ymi – wyjaśnia Monika Bajka, prezeska Sto-śnia Monika Bajka, prezeska Sto-nia Monika Bajka, prezeska Sto-
warzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Anio-łodzieży „Dom Anio-odzieży „Dom Anio-ży „Dom Anio-y „Dom Anio-
łów Stróżów”. Obecnie pod skrzydłami Aniołów znaj�łami Aniołów znaj�ami Aniołów znaj�łów znaj�w znaj�
duje się blisko 600 dzieci z poprzemysłowych dzielnic 
Śląska i �agłębia, które potrzebują wsparcia. �towa�ląska i �agłębia, które potrzebują wsparcia. �towa�ąska i �agłębia, które potrzebują wsparcia. �towa�ska i �agłębia, które potrzebują wsparcia. �towa�łębia, które potrzebują wsparcia. �towa�bia, które potrzebują wsparcia. �towa�óre potrzebują wsparcia. �towa�re potrzebują wsparcia. �towa�ą wsparcia. �towa�wsparcia. Stowa�
rzyszenie pomaga także całym rodzinom świadcząc 
m.in. pomoc psychologiczną i prawną. 

Wyślij dobro w te święta 
Świąteczna akcja ma w tym wyjątkowym okresie 

zwrócić uwagę na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie-ócić uwagę na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie-cić uwagę na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie-ć uwagę na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie- uwagę na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie-ę na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie-na potrzeby dzieci. – Wszyscy pragnie-
my przygotowywać się do Świąt w rodzinnej atmosfe-ć się do Świąt w rodzinnej atmosfe-się do Świąt w rodzinnej atmosfe-ę do Świąt w rodzinnej atmosfe-do Świąt w rodzinnej atmosfe-Świąt w rodzinnej atmosfe-wiąt w rodzinnej atmosfe-ąt w rodzinnej atmosfe-t w rodzinnej atmosfe-
rze: wspólnie lepić pierogi czy zdobić pierniki. I wła-ólnie lepić pierogi czy zdobić pierniki. I wła-lnie lepić pierogi czy zdobić pierniki. I wła-ć pierogi czy zdobić pierniki. I wła-pierogi czy zdobić pierniki. I wła-ć pierniki. I wła-pierniki. I wła-ła-a-
śnie tu, w Domu Aniołów Stróżów dzieci mogą poczuć 
magię świąt. Wspólnie ubieramy choinkę, przygotowu-ę świąt. Wspólnie ubieramy choinkę, przygotowu-wiąt. Wspólnie ubieramy choinkę, przygotowu-ąt. Wspólnie ubieramy choinkę, przygotowu-t. Wspólnie ubieramy choinkę, przygotowu-ólnie ubieramy choinkę, przygotowu-lnie ubieramy choinkę, przygotowu-ę, przygotowu-, przygotowu-
jemy świąteczne potrawy, pieczemy pierniki, razem na-świąteczne potrawy, pieczemy pierniki, razem na-wiąteczne potrawy, pieczemy pierniki, razem na-ąteczne potrawy, pieczemy pierniki, razem na-teczne potrawy, pieczemy pierniki, razem na-
krywamy do stołu i śpiewamy kolędy, a dzieci otrzymu-łu i śpiewamy kolędy, a dzieci otrzymu-u i śpiewamy kolędy, a dzieci otrzymu-śpiewamy kolędy, a dzieci otrzymu-piewamy kolędy, a dzieci otrzymu-ędy, a dzieci otrzymu-dy, a dzieci otrzymu-
ją wymarzone prezenty  – mówi Monika Bajka z Domu 
Aniołów Stróżów.

Na stronie www.anioły2�.pl�swieta można już sko�ły2�.pl�swieta można już sko�y2�.pl�swieta można już sko�żna już sko�na już sko�ż sko�sko�
rzystać z prostego formularza i przekazać darowiznę 
na wsparcie podopiecznych Aniołów. Wpłaty można 
dokonać także bezpośrednio na konto Stowarzyszenia 
�omocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów �tró�łodzieży „Dom Aniołów �tró�odzieży „Dom Aniołów �tró�ży „Dom Aniołów �tró�y „Dom Aniołów �tró�łów �tró�w Stró�ó�
żów” – nr konta: 36 1050 121� 1000 0022 �957 0207. – 
Jesteśmy wdzięczni za każdą przekazaną kwotę. Dzięki 
wsparciu dobrych ludzi – mieszkańców Śląska i Zagłę-ńców Śląska i Zagłę-ców Śląska i Zagłę-ów Śląska i Zagłę-w Śląska i Zagłę-Śląska i Zagłę-ląska i Zagłę-ąska i Zagłę-ska i Zagłę-łę-
bia – możemy realnie pomagać dzieciom. Jesteśmy rów-żemy realnie pomagać dzieciom. Jesteśmy rów-emy realnie pomagać dzieciom. Jesteśmy rów-ć dzieciom. Jesteśmy rów-dzieciom. Jesteśmy rów-śmy rów-my rów-ów-w-
nież dla tych, którzy bardzo często nie potrafi ą sami pro-ż dla tych, którzy bardzo często nie potrafi ą sami pro- dla tych, którzy bardzo często nie potrafi ą sami pro-órzy bardzo często nie potrafi ą sami pro-rzy bardzo często nie potrafi ą sami pro-ęsto nie potrafi ą sami pro-sto nie potrafią sami pro-ą sami pro-sami pro-
sić o pomoc – podkreśla prezeska Stowarzyszenia. – Ra-ć o pomoc – podkreśla prezeska Stowarzyszenia. – Ra-o pomoc – podkreśla prezeska Stowarzyszenia. – Ra-śla prezeska Stowarzyszenia. – Ra-la prezeska Stowarzyszenia. – Ra-
zem możemy zapewnić „drugi Dom» dzieciom, które 
bardzo go potrzebują – dodaje. Hasło tegorocznej kampa-ą – dodaje. Hasło tegorocznej kampa-dodaje. Hasło tegorocznej kampa-ło tegorocznej kampa-o tegorocznej kampa-
nii brzmi: Podaruj dzieciom radość na Święta!

 
Znana aktorka ambasadorką akcji 

Ambasadorką anielskiej kampanii została Alżbeta 
Lenska. Ślązaczka. Katowiczanka. Aktorka znana 
m.in. z seriali „M jak miłość” i „Ojca Mateusza” od 
wielu lat wspiera Stowarzyszenie. Tym razem jej głos 
będzie można usłyszeć w spocie promującym akcję.

DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW  
ING Bank Śląski S.A. 36 1050 1214 1000 0022 4957 0207
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MIESZKANIE LUB DOM KUPIĘ
może być do remontu, zadłużone, z 

problemem prawnym, a także udziały 
w każdej nieruchomości kupię

Tel. 535 787 267

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

KATOW��K�E �MENTAR�E KOMUNALNE
ul. Murckowska 9, �0�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

�mentarz w Katowicach�Ligocie ul. �anewnicka �5,
 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

PIECYKI GAZOWE
JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
tel. 505 124 873

– 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

MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ

Po szczegóły  
zapraszamy na naszą 

stronę: 
gt.smpiast.pl

ZAJĘCIA DLA DZIECI.

512-18-00-17 664-91-62-58 

Z
 ZABURZENIAMI

SENSORYCZNYMI 

NASZE ZAJĘCIA
POBUDZAJĄ ZMYSŁY

SMAKU, WĘCHU.  
POZWALAJĄ NA

SWOBODĘ DZIAŁAŃ I
SAMODZIELNE

PODEJMOWANIE
DECYZJI. ZAPEWNIAJĄ

PRZESTRZEŃ. 

CENA 35 ZŁ
ZE SPECJALNYMI

POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI

DLA
RODZEŃSTW

ZNIŻKA 

KARTA
 STAŁEGO 
KLIENTA

KATOWICE
Zawiszy
Czarnego

 8 

W KAŻDĄ 
SOBOTĘ 
O 10:00

BUDYNEK
 SM PIAST
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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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