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1 lipca 2013 roku to dzień, w którym „stała się” rewolucja śmiecio-
wa, czyli zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania od-
padami komunalnymi na zasadach określonych znowelizowaną 

ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wielkiego prze-
wrotu na naszym osiedlu z tego tytułu nie było, ale kilka spraw uległo 
zmianie, więc warto wiedzieć co i jak robić.

REKLAMA

Osiedle to nasze
wspólne dobro!

str. 3

Więcej na str. 5

KTO PYTA NIE BŁĄDZI
czyli kilka rad jak nie zginąć pod górą śmieci

Odbyły się Zebrania 
podsumowujące rok 2012

1. ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH
W dniach 22-25 kwietnia odbyły się poprzedzające Zebranie Przedsta-
wicieli Zebrania Grup Członkowskich. We wszystkich zebraniach wzię-
ło udział łącznie 76 członków, co stanowi 2,2% ogólnej liczby członków.

Więcej na str. 4

lipiec 2013

Wszystkim Mieszkańcom
z okazji zbliżających się wakacji 

życzymy udanego i bezpiecznego 
wypoczynku, pełnego słońca 
i niezapomnianych przygód.

Niech letni wypoczynek będzie 
okazją do relaksu

i chwil wytchnienia
od codziennych trosk. 

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni
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REKLAMA

Klub REZONANS
Klub „Rezonans” – ul. Sowińskiego 5a
telefon: 32 256-40-20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl

Informujemy, że w czasie wakacji (lipiec-sierpień) w Klubie Rezonans 
prowadzone będą zajęcia w Modelarni: poniedziałek, środa, czwar-
tek i piątek godz. 16.00-20.00.
Pozostałe zajęcia nie będą prowadzone, wznowione zostaną 
po wakacyjnej przerwie.

W dniach 1-5.07.2013 r. oraz 8-12.07.2013 r. Klub Rozonans organizu-
je dwa turnusy półkolonii letnich dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. 
W trakcie półkolonii zaplanowano dla dzieci wiele atrakcji m.in.: wy-
cieczki autokarowe do Krakowa i Cieszyna, wyjścia do kina, zajęcia 
na lotnisku Muchowiec, zajęcia w Modelarni, rozgrywki sportowe, 
konkurs plastyczny, warsztaty w Muzeum Śląskim, Domu Oświaty...

8 czerwca 2013 r. odbył się XI Piknik Osób Niepełnosprawnych w Sie-
wierzu – Warężynie. Naszą Spółdzielnię reprezentowała 15-osobowa 
grupa niepełnosprawnych. Dla uczestników przygotowano wiele 
atrakcji: dogoterapię, hipoterapię, gry i zabawy, ciepły posiłek oraz 
upominki. Serdecznie zachęcamy osoby niepełnosprawne wraz 
z opiekunami, zwłaszcza młodzież i dzieci do udziału w kolejnych 
piknikach.
15 czerwca 2013 r. zorganizowany został wspólnie ze Szkołą Podsta-
wową nr 12, X Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka przebiegający 
pod hasłem „Sezamie otwórz się”.
W trakcie imprezy wystąpiły dzieci z przedszkoli nr 55, 87 i „Wesołe 
siódemki”. Swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12.
Modelarze ze spółdzielczej modelarni „Ikar” przygotowali dla uczest-
ników pokazy modeli konstruowanych w trakcie zajęć w Klubie Re-
zonans. Harcerze z osiedlowego Klubu „Komandos” przygotowali dla 
dzieci i młodzieży mini park linowy.
Na scenie gościliśmy również zaproszonych gości: zespół „Gwiazdecz-
ki” z Domu Kultury Południe w Katowicach oraz zespoły Galaxy i Re-
volution.
Tradycyjnie już rozegrany został mecz piłki nożnej pomiędzy rodzi-
cami, dziećmi i nauczycielami. Dużym powodzeniem cieszyły się 
„dmuchane zabawki” przygotowane dla najmłodszych uczestników 
festynu. W trakcie festynu wystawiona została unikatowa kolekcja za-
bytkowych rowerów Pana Wojciecha Mszycy oraz pojazdów militar-
nych z okresu II Wojny Światowej Pana Grzegorza Boduszka.
W trakcie festynu wystawiony został ambulans do pobierania krwi 
oraz Punkt DHMS – rejestracja dawców szpiku.
Dzieci podczas festynu otrzymały upominki oraz słodycze zakupione 
przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. I. J. Paderewskiego w Katowi-
cach oraz ufundowane przez Sponsorów. Festyn przebiegał w miłej 
atmosferze, a zadowoleniu dzieci nie było końca.

NASZ PROJEKT OBJĘTY ZOSTAŁ MECENATEM MIASTA KATOWICE, 
KTÓRE DOFINANSOWAŁO FESTYN!

DYŻURY RADNYCH
 • W KLUBIE REZONANS:

Bożena Rojewska – 16 lipca, 6 sierpnia w godz. 16.00-17.00, 
3 września w godz. 16.30-17.30
Helena Hrapkiewicz – każdy ostatni piątek miesiąca 
w godz. 16.00-17.00

 • W GIMNAZJUM NR 5 PRZY UL. GRANICZNEJ 27 (sala nr 1):
Andrzej Zydorowicz – 25 lipca oraz 22 sierpnia 
w godz. 16.00-17.00

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Izby/M1 Cyklisty miesz-
czącej się przy ulicy Sikorskiego 32. Izba funkcjonuje jako ekspo-
zycja stała, dostępna dla wszystkich chętnych po uprzednim skon-
taktowaniu się z właścicielem kolekcji Panem Wojciechem Mszycą: 
mszywoj@interia.pl, nr tel. 605581537.
Kolekcja zawiera unikatowe zbiory rowerów oraz akcesoriów rowero-
wych, dokumenty związane z dziejami rowerów, maszyny do pisania, 
opakowania po kosmetykach firmy NIVEA oraz eksponaty związane 
z dziejami Katowic. Wstęp bezpłatny!

Beata Kowalska
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Otaczająca nas z każdej strony osie-
dlowa zieleń, to zasługa pierwszych 
lokatorów. Wielu z nich w chwili za-

dumy przypomina sobie swój własny czyn 
społeczny w upiększaniu swojego miejsca 
zamieszkania. Posadzone drzewka i krze-
wy skrupulatnie pielęgnowano, by mogły 
po kilkunastu latach stać się pięknym oka-
zem na naszym Osiedlu. Pierwsi mieszkań-
cy znali cenę za jaką otrzymali swoje wła-
sne „M”. W trosce o wszystko, co zdobywali 
i tworzyli własnymi rękoma, wychowywali 
swoje dzieci. Każdy z nas jest częścią tej 
przyrody. Zatem wartością nadrzędną po-
winno być dbanie o swój własny rozwój, 
w zgodzie z otaczającą nas naturą. Pięk-

Osiedle to nasze wspólne dobro

ne krajobrazy kwitnących roślin działają 
na nas kojąco, relaksująco i regenerująco. 
Niestety, wraz z kolejnym rokiem, zmniej-
sza się liczba pierwszych mieszkańców 
Osiedla. Wraz z nimi umierają posadzone 
przez nich drzewa. Dodatkowo, nowe kie-
dyś Osiedle, dziś wymaga ingerencji w wy-
mianę awaryjnych sieci technicznych, pod-
łączenia Osiedla do światłowodowej ery 
wirtualnej epoki, tworzenia dodatkowych 
miejsc parkingowych itd. Wiąże się to z róż-
nego rodzaju pracami modernizacyjnymi, 
remontowymi, które przy minimalizowa-
niu strat, chcąc nie chcąc, wchodzą w ko-
lizję z istniejącą zielenią. Dzisiejsze zmo-
toryzowane, przewartościowane rodziny 

rzadko chodzą na wspólne edukacyjne 
spacery. W zamian za to zmieniają samo-
chody, modernizują swoje mieszkania. 
Jednocześnie przewartościowują swoje ży-
cie, bez wrażliwości na obecność za ścianą 
sąsiada czy otaczającą przyrodę. Śpiesząc 
się zawsze i wszędzie, skracamy sobie dro-
gę przydeptując trawniki, niszcząc nowe 
nasadzenia (jak choćby zadeptując młody 
żywopłot przed wejściem do klatki przy 
ul. Granicznej 61). Rozjeżdżamy zieleńce, 
zastawiamy wejścia do klatek i za wszelką 
cenę podjeżdżamy, jak najbliżej wejścia. 
Wymieniane zbyt często w mieszkaniach 
meble i inne sprzęty, trafiają na osiedlowy 
śmietnik, które wyrzucone byle jak (patrz 
zdjęcie) niszczą naszą zieleń. Rozjechane 
trawniki, osiedlowe kosze uliczne zawalo-
ne workami z domowymi śmieciami lub 
odpadami po sprzątaniu własnego samo-
chodu (np. butelkami po olejach) są tema-
tem ciągłych interwencji do służb Spół-
dzielni. Prosimy zatem o rozejrzenie się 
wokoło, dostrzeżenie drugiego człowieka, 
któremu niekoniecznie podoba się nasz 
sposób bycia. Może własnym przykładnym 
zachowaniem i edukacją innych dostrzeże-
my otaczające nas piękno. Może nie będą 
potrzebne, głazy, słupki i inne straszydła, 
zasilające kieszeń złomiarzy. Spółdzielnia 
co roku pielęgnuje osiedlową zieleni, poja-
wiają się nowe nasadzenia, syzyfowo przy-
wraca rokrocznie rozjeżdżone trawniki. 
Prosimy zatem o poszanowanie wspólnej 
własności wykazanie się wysokim pozio-
mem poczucia estetyki i kultury nie tylko 
w granicach własnego „M”.

Anna Domańska

Do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów można prze-
kazać nieodpłatnie: papier, tekturę i opakowania wielo-
materiałowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady 

zielone i ogrodowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowa-
dzonych samodzielnie (m.in takie jak gruz, papa, tynki, tapety, 
okleiny, itp.),inne odpady niebezpieczne wydzielone ze stru-
mienia odpadów komunalnych, np. (rozpuszczalniki, kwasy, 
farby, kleje itp). 
Gminne Punkty Zbierania Odpadów czynne są od po-
niedziałku do piątku w  godzinach od 6:00 do 17:00 oraz 
w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00 w Katowicach przy 
ul. Milowickiej 7 oraz przy ul. Obroki 140. 
Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego transportu z  Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Dział 
Obsługi Klienta nr telefonu (32) 3587612, 3587628, 3587685, 
3587611.
W  tym przypadku odpłatność będzie ponoszona jedynie za 
transport odpadów, a nie za koszty ich unieszkodliwienia.

Informujemy, że w  ostat-
nim czasie odnotowaliśmy 
akty wandalizmu w  klatce 

schodowej przy ul. Sowińskie-
go  43. Przykrym jest fakt, że 
pięknie wymalowane ściany, 
które zostały sporym nakła-
dem kosztów wyremontowa-
ne, w  parę chwil zniszczono 
rozbijając o  nie jajka. Niezna-
ny sprawca złośliwie ponisz-
czył świeżo pomalowane 
ściany, na których odświeże-
nie mieszkańcy czekali od lat. 
Pozostaje żal i złość, że wśród 
nas są ludzie, którzy sobie i in-
nym bezmyślnie (lub wręcz 
przeciwnie) psują estetykę 
najbliższego otoczenia. 

BEZMYŚLNOŚĆ
CZY CIĘŻKA GŁUPOTA?

Gminne Punkty
Zbierania Odpadów
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Zgodnie ze swoimi kompetencjami Zebrania Grup Człon-
kowskich rozpatrzyły sprawozdania z działalności Zarządu 
i Rady Nadzorczej w 2012 roku oraz sprawy ujęte w porząd-
ku obrad czerwcowego Zebrania Przedstawicieli, po czym 
wyraziły swoje opinie w tej materii w sposób następujący:

 • w zakresie Sprawozdania Zarządu z działalności Spół-
dzielni za 2012 rok – wszystkie Zebrania wyraziły pozy-
tywną opinię w tej kwestii za wyjątkiem Zebrania Grupy 
Członkowskiej ul. Paderewskiego, które nie zajęło stano-
wiska w tej sprawie;

 • w zakresie Sprawozdania finansowego Spółdzielni 
za 2012 rok – Zebranie Grupy Członkowskiej ul. Paderew-
skiego nie poddało go pod głosowanie, opinia pozosta-
łych Zebrań była pozytywna;

 • wszystkie Zebrania wyraziły pozytywną opinię w przed-
miocie: Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej 
za 2012 rok, proponowanego przez Zarząd sposobu po-
działu zysku z pozostałej działalności gospodarczej Spół-
dzielni za 2012 rok oraz udzielenia członkom Zarządu ab-
solutorium za działalność w 2012 roku.

Poza tym Zebrania przyjęły ogółem 4 wnioski w sprawach 
dotyczących Spółdzielni jako całości, jak również konkret-
nych części osiedla, reprezentowanych przez poszczególne 
grupy członkowskie.

2. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

W dniu 5 czerwca 2013 r. odbyło się, zwołane (zgodnie 
ze statutowymi kompetencjami) przez Zarząd Spółdzielni, 
Zebranie Przedstawicieli, w którym wzięło udział 42 Przed-
stawicieli na ogólną liczbę 53. Zgodnie ze swoimi uprawnie-
niami Zebranie Przedstawicieli:

 • podjęło uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu 
z działalności Spółdzielni za 2012 rok oraz Sprawozdania 
finansowego Spółdzielni za 2012 rok i udzieliło wszystkim 
członkom Zarządu absolutorium za działalność w 2012 
roku;

 • podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku z pozostałej 
działalności gospodarczej Spółdzielni za 2012 rok w kwo-
cie 451 857,50 zł – najwyższy organ Spółdzielni zdecy-
dował, aby zysk ten został podzielony po połowie na: 
fundusz zasobowy – wolne środki oraz na pokrycie wy-
datków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieru-
chomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni;

 • przyjęło Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej 
za 2012 rok.

Ponadto Zebranie Przedstawicieli bez uwag przyjęło infor-
macje nt.:

 • realizacji wniosków przyjętych przez Zebranie Przedsta-
wicieli w czerwcu 2012 roku;
oraz

 • realizacji wniosku z przeprowadzonej w 2010 roku lu-

stracj pełnej działalności Spółdzielni za lata 2007-2009.
Zebranie przyjęło trzy wnioski.

3. WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ TEGOROCZNE ZEBRANIA:
I. Zebranie ul. Sikorskiego (22.04.2013 r.) – 1 wniosek:

Wnioskuję o dodatkowe miejsca parkingowe w rejonie 
ul. Sikorskiego 40 i 44.

II. Zebranie ul. Granicznej (23.04.2013 r.) – 1 wniosek:
Wnioskuję o wymianę wyparkowych podzielników kosz-
tów centralnego ogrzewania na elektroniczne, przystoso-
wane do odczytu radiowego.

III. Zebranie ul. Sowińskiego (24.04.2013 r.) – 2 wnioski:
1. Wnoszę o wyremontowanie chodnika od klatki nr 33 

do miejsca styku z już wyremontowanym na wysoko-
ści końca budynku w stronę Klubu „Rezonans”. Od klatki 
nr 35 proponuję poszerzenie chodnika. Obecnie jest kło-
potliwe minięcie się osób z wózkami dziecięcymi.

2. Wnoszę o zabezpieczenie terenów zieleni przy ul. Sowiń-
skiego 45 i gimnazjum nr 4 w sposób:

 • nasadzenie krzewów,
 • wbicie słupków,
 • położenie głazów

co uniemożliwi degradację zieleni, której renowacja po-
ciąga koszty Spółdzielni.

IV. Zebranie ul. Paderewskiego (25.04.2013 r.) – nie przyję-
ło żadnego wniosku.

V. Zebranie przedstawicieli (05.06.2013 r.) – 3 wnioski:
1. W związku z intensywną rozbudową obiektów sąsiadu-

jących z Osiedlem Paderewskiego, które nie mają w peł-
ni zabezpieczonych miejsc parkingowych wnioskujemy 
o wystąpienie do Urzędu Miasta o możliwość współfinan-
sowania powstania parkingu wzdłuż ekranów przy Alei 
Górnośląskiej.

2. Samochody parkują bezpośrednio pod budynkami mimo 
linii i napisu „zakaz parkowania”. Wnioskuję o zastosowa-
nie takiego sposobu – zakazu, który byłby bardziej sku-
teczny, tzn. samochody nie będą podjeżdżały pod okna, 
a jednocześnie służby ratunkowe będą miały dostęp 
do budynków. Jest to wniosek do Zarządu Spółdzielni.

3. Zapewnić całoroczną dostawę ciepła do mieszkań.

Wnioski te, po przeprowadzeniu analizy pod kątem moż-
liwości i sposobu ich realizacji, zostaną przekazane do roz-
patrzenia odpowiednim organom Spółdzielni, zgodnie z ich 
kompetencjami, a informacja na temat sposobu ich wyko-
rzystania będzie przedstawiona najbliższym Zebraniom 
Grup Członkowskich oraz Zebraniu Przedstawicieli.

Odbyły się
Zebrania podsumowujące rok 2012

Dokończenie ze str. 1
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Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej 
zadawane pytania w miarę naszej wiedzy. 
W miarę naszej wiedzy, gdyż Urząd Miasta 
jeszcze nie rozpoczął akcji informacyjno – 
uświadamiającej w tym zakresie. Otrzymali-
śmy tylko ulotkę opisującą pojemniki (prze-
druk w Biuletynie), nr konta, na który mamy 
wpłacić do 25 lipca należne Miastu pieniądze. 
Naszą wiedzę czerpiemy przede wszystkim 
z analizy przepisów ustawy, miejskich ure-
gulowań prawnych oraz… doniesień praso-
wych. W Biuletynie dokonaliśmy więc prze-
druku dwóch artykułów z Gazety Wyborczej 
z dnia 2 lipca „Śmieciowy falstart” i 3 lipca 
„Śmieciarze sprawdzą kubły”.

1. Kto jest odpowiedzialny za wywóz nie-
czystości?
Od 1 lipca br. pełną odpowiedzialność 
za zorganizowanie wywozu nieczystości 
z nieruchomości zamieszkałych ponosi 
Urząd Miasta Katowice. Wszelkie informa-
cje na ten temat można uzyskać w Wy-
dziale Kształtowania Środowiska, który 
znajduje się przy ul. Francuskiej 70 lub pod 
nr telefonów UM: 32 7574641, 32 7574646, 
32 7574722, 32 7574719 i 32 7574718. Rów-
nież do nas można kierować uwagi, wnio-
ski czy zapytania, my przekażemy to od-
powiednim służbom Miasta.

2. Kto wywozi śmieci?
Przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta 
wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowi-
cach, które dotychczas świadczyło dla nas 
taką usługę, więc jego pracownicy dosko-
nale znają specyfikę naszego osiedla.

3. Kto składa deklaracje o ilości osób za-
mieszkałych?
Mieszkańcy naszych bloków NIE SKŁA-
DAJĄ deklaracji do Urzędu Miasta Ka-
towice. Zrobić to za nich ma – zgodnie 
z prawem – Spółdzielnia. Natomiast 
każdy właściciel mieszkania (posiadacz 
spółdzielczego prawa czy wynajmujący 
mieszkanie od Spółdzielni) ma obowiązek 
poinformowania niezwłocznie Spółdzielni 
o zmianie ilości osób zamieszkałych w lo-
kalu. Trzeba to zrobić pisemnie, bo jest 
to forma oświadczenia.

4. Gdzie należy wnosić opłaty za śmieci?
Mimo że za gospodarkę śmieciową od-
powiada Miasto to – zgodnie z prawem – 
opłaty za śmieci wnosimy do Spółdzielni. 
Do wszystkich mieszkańców zostały już 
wysłane nowe wymiary opłat obowiązują-
ce od lipca br. z naliczoną opłatą za śmieci 
w wysokości 14 zł od osoby zamieszku-
jącej. Spółdzielnia natomiast do 25 dnia 
każdego miesiąca ma obowiązek przeka-

zać należność za dany miesiąc na konto 
Urzędu.

5. Gdzie będą ustawione pojemniki 
na śmieci?
W tej kwestii nic się nie zmienia. Pojem-
niki stoją w miejscach dotychczas przez 
nas wyznaczonych – na placykach utwar-
dzonych czy w altankach śmietnikowych. 
Załączona do gazety ulotka instruuje co 
do jakiego pojemnika wrzucać. Docelo-
wo, jak określono w uchwale miasta, mają 
być ustawione następujące pojemniki:

 • czarne – przeznaczone na śmieci tzw. 
komunalne,

 • niebieskie z napisem „PAPIER”,
 • żółte z napisem „PLASTIK”,
 • zielone z napisem „SZKŁO”,
 • brązowe przeznaczone na odpady 

biodegradowalne – pojawią się naj-
prawdopodobniej po 15 lipca,

 • różowe na metal – już są sukcesywnie 
ustawiane na osiedlu.

6. Gdzie wyrzucać gruz, meble, sprzęt 
elektryczny, opony czy inne nietypowe 
odpady?

WAŻNE!
W tym przypadku zmiana jest diame-
tralna. NIE MA już ustawionych za sie-
dzibą Spółdzielni pojemników na gruz. 
Wielkich gabarytów i innych nietypo-
wych śmieci NIE MOŻEMY wystawiać 
w okolice placyków śmietnikowych, 
gdyż nie będą sprzątane! Tego typu 
śmieci – zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
– każdy we własnym zakresie ma od-
wieźć do Gminnych Punktów Zbierania 
Odpadów – przy ul Milowskiej 7 oraz 
przy ul. Obroki 140. Można tu przywozić 
ZA DARMO duże i kłopotliwe odpady, 
a także baterie, akumulatory, sprzęt elek-
tryczny, meble, opony, gruz (oraz inne 
odpady budowlane). 

7. Dlaczego Miasto nie sprząta gabary-
tów, gruzu itp.?
Rada Miasta Katowice w dniu 19.12.2012 r. 
podjęła uchwały regulujące działanie no-
wego systemu gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Nie przewidują one odbioru, 
w ramach ustalonej ceny 14 zł/osobę 
zamieszkałą, z nieruchomości tego typu 
odpadów.
Jeśli więc Spółdzielnia w dalszym ciągu 
miałaby utrzymać dotychczasowy spo-
sób zbierania odpadów wielkogabaryto-
wych (meble itp.) oraz gruzu i innych od-
padów poremontowych, konieczne jest 
ponoszenie z tego tytułu dodatkowych 
(poza ustaloną przez Miasto opłatą 14 zł/
osobę) kosztów w ramach opłaty eksplo-
atacyjnej.

8. Dlaczego Spółdzielnia godzi się na takie 
rozwiązania?

Nasza i inne spółdzielnie z terenu Katowic 
podjęły działania zmierzające do zmiany 
przyjętych w Katowicach uregulowań (in-
formacja o tym zamieszczona była na ła-
mach poprzedniego „Biuletynu”) w taki 
sposób, by odpady wielkogabarytowe czy 
poremontowe były, tak jak dotychczas, 
odbierane z terenów Spółdzielni. Na ra-
zie jednak nie pojawiły się jakiekolwiek 
sygnały, że skierowane przez spółdzielnie 
wnioski mają szanse na poważne potrak-
towanie.

9. Co będzie się działo z odpadami pore-
montowymi czy wielkogabarytowymi 
jeśli zostaną jednak wyrzucone na osie-
dlu?
Już coś takiego się dzieje. W okolicach 
śmietników pojawił się gruz czy meble. 
Na dzień dzisiejszy mamy ogromny dy-
lemat jak rozwiązać powstały problem. 
Czy wypada, żebyśmy (jak nasze Miasto) 
jednym zdaniem skwitowali sprawę, iż 
każdy we własnym zakresie ma sobie zor-
ganizować dostarczenie tych odpadów 
do gminnych punktów, czy też powinni-
śmy zamawiać dodatkowo płatną usługę 
u odbiorcy śmieci (Spółdzielnia nie dys-
ponuje żadnymi środkami transportu). 
Prosimy Państwa o opinię. Do dyspozycji 
zainteresowanych są pracownicy Działu 
Eksploatacji Spółdzielni (pokój 118, telefon 
32 351-17-38) w godzinach pracy. Również 
można się z nami kontaktować listownie 
lub za pomocą poczty elektronicznej: 
poczta@smpaderewski.pl

Lidia Grodowska

KTO PYTA NIE BŁĄDZI
  czyli kilka rad jak nie zginąć pod górą śmieci
Dokończenie ze str. 1

3 lipca 2013 r. godziny poranne.
Tak wyglądały okolice pojemnika na śmieci ko-
munalne przy siedzibie Spółdzielni. Pod osłoną 
nocy z 2 na 3 lipca nieznany sprawca podrzu-
cił worki z gruzem i inne odpady remontowe. 
Równie tragicznie wyglądają placyki i altanki 
na składowanie śmieci na terenie osiedla. 
Wrzucono już tam mnóstwo gruzu, gabary-
tów i innych przedmiotów. Będziemy musieli 
zamówić w MPGK posprzątanie tego. Jednora-
zowa usługa kosztuje ok. 350 zł. Już dziś trzeba 
zamówić 3 objazdy, by oczyścić osiedle. Zapła-
cą wszyscy!
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 Naprawianie spółdzielczości
kontynuowane!

Na posiedzeniu Sejmu w dniu 25 stycznia została powo-
łana komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów 
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Do komisji zo-

stały skierowane wszystkie projekty ustaw, które wpłynęły 
do Sejmu w 2012 roku, tj.:

1. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach autorstwa grupy 
posłów PO – druk sejmowy 515,

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych autorstwa grupy posłów PiS – druk sejmo-
wy 816,

3. Poselski projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
autorstwa grupy posłów PO – druk sejmowy 819,

4. Poselski projekt ustawy o działalności spółdzielni mieszka-
niowych autorstwa grupy posłów SLD – druk sejmowy 864,

5. Poselski projekt ustawy prawo spółdzielcze autorstwa gru-
py posłów PSL – druk sejmowy 980,

6. Poselski projekt ustawy prawo spółdzielcze autorstwa gru-
py posłów RP – druk sejmowy 1005.

W skład komisji powołano 26 posłów. 17 kwietnia komisja do-
konała wyboru prezydium, w skład którego weszli posłowie: 
Marek Gos z PSL – przewodniczący komisji oraz zastępcy 
przewodniczącego: Lidia Staroń z PO, Paweł Sajak z RP, Łu-
kasz Zbonikowski z PiS, Romuald Ajchler z SLD. W między-
czasie Sejm skierował do komisji kolejne projekty, jakie wpły-
nęły w 2013 roku, tj. dwa senackie projekty ustaw o zmianie 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – druki 1065 i 1353. 
Do dnia wydania biuletynu komisja odbyła trzy posiedzenia: 

1. 23 maja – na tym posiedzeniu komisja zapoznała się z in-
formacją dotyczącą prac nad ustawami z zakresu prawa 
spółdzielczego w latach 2001-2012. Informację przedstawił 
przewodniczący Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Do-
magalski.

2. 28 maja – odbyło się pierwsze czytanie skierowanych 
do komisji senackich projektów ustaw o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych i wysłuchanie przedsta-
wicieli organizacji pozarządowych w sprawie znajdujących 
się w komisji projektów ustaw.

3. 24 czerwca – odbyło się wysłuchanie publiczne przedstawi-
cieli różnych organizacji zainteresowanych problematyką 
spółdzielczości. Do wysłuchania publicznego zgłosiło się 
1346 osób z wielu spółdzielni, organizacji spółdzielczych, 
organizacji pozarządowych i różnego rodzaju stowarzy-
szeń. Zdecydowaną większość wśród zgłoszonych stanowi-
ły spółdzielnie mieszkaniowe reprezentowane przez człon-
ków zarządu, przedstawicieli rad nadzorczych i członków. 
Powód tak licznego uczestnictwa jest oczywisty z punktu 
widzenia przyjętego przez posłów PO kierunku zmian – za-
stąpienia spółdzielni mieszkaniowych wspólnotami miesz-
kaniowymi z mocy ustawy.

Jak będą wyglądały dalsze prace komisji, na bazie którego 
projektu będą przygotowywane uregulowania dotyczące 
spółdzielczości, w tym spółdzielczości mieszkaniowej jeszcze 

nie wiadomo, na stronie sejmu można znaleźć informację, 
że na razie nie są planowane posiedzenia komisji. Uczestni-
czący w wysłuchaniu publicznym przedstawiciele większości 
organizacji i spółdzielni wnioskowali, aby najpierw przygoto-
wać projekt ustawy ogólnej dotyczącej wszystkich branż spół-
dzielczych (prawa spółdzielczego) i dopiero potem pracować 
nad uregulowaniami szczegółowymi dotyczącymi specyfiki 
poszczególnych branż, w tym spółdzielni mieszkaniowych. 
Postulowali między innymi uproszczenie istniejących ure-
gulowań, odejście od pomysłów przekształcania spółdzielni 
w spółki prawa handlowego a spółdzielni mieszkaniowych 
we wspólnoty zarządzane w oparciu o ustawę o własności 
lokali, rezygnację z pomysłu organizowania powszechnych 
(tak jak prezydenta) wyborów prezesa, członków zarządu 
i członków rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej, po-
zostawienie do decyzji członków spółdzielni wyboru co do: 

 • najwyższego organu spółdzielni w spółdzielniach liczą-
cych ponad 500 członków (walne zgromadzenie członków 
czy zebranie przedstawicieli),

 • kadencyjności organów spółdzielni,
 • formy zarządzania nieruchomościami w spółdzielniach 

mieszkaniowych.

Jakie mamy szanse na to, by głos spółdzielców został potrak-
towany poważnie trudno powiedzieć, zwłaszcza że znajdują-
ca się w prezydium komisji posłanka PO Lidia Staroń prowadzi 
stałą akcję promującą rozwiązania zawarte w druku 819. Akcja 
ta prowadzona jest na szeroką skalę również w mediach. Pani 
poseł, gdzie tylko może przekonuje, że projekt ten ograniczy 
władzę prezesów spółdzielni mieszkaniowych z jednej strony, 
zaś z drugiej zwiększy możliwości „szeregowych” członków, 
ułatwi życie zwykłemu Kowalskiemu, który mieszka w bloku, 
położy kres patologii zasiadania w radzie nadzorczej spół-
dzielni, da więcej praw spółdzielcom (przede wszystkim moż-
liwość zmiany administratora na lepszego i tańszego). Czyta-
jąc tego rodzaju argumenty trudno będzie „szeregowemu” 
– cytując Panią Staroń – członkowi nie zgodzić się z nimi, nie 
ma on bowiem wiedzy ani w zakresie projektowanych rozwią-
zań, ani tym bardziej skutków jakie spowodują, jeżeli zostaną 
uchwalone i wdrożone w życie. Głosu tych, którzy zawodowo 
parają się uregulowaniami prawnymi dotyczącymi spółdziel-
czości i widzą w tych projektach powolny i bardzo kosztowny 
dla spółdzielców koniec spółdzielczości w Polsce – w mediach 
się nie uraczy, a jeśli to w śladowych ilościach i w negatyw-
nym świetle – jako lobbing prezesów. Co zdarzy się w ławach 
sejmowych, czy spółdzielczość zostanie, czy też w jej miejsce 
wejdą spółki i wspólnoty? – nie będziemy zgadywać, liczymy 
na rozwagę posłów i z taką nadzieją pozostajemy. Zaintereso-
wanych pracami komisji zachęcamy do odwiedzenia strony 
sejmowej, tam również można zobaczyć jak wyglądało wysłu-
chanie publiczne w sprawie projektów ustaw z zakresu spół-
dzielczości – skrócony odnośnik: http://tnij.org/wdnu

Z poważaniem i życzeniami udanego wypoczynku wakacyjnego,

Zarząd Spółdzielni

Ledwo skończył się Międzynarodowy Rok Spółdzielczości i od nowa ruszyły prace w Sejmie nad po-
prawianiem istniejących uregulowań dotyczących organizacji i funkcjonowania spółdzielczości w na-
szym kraju. 
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Od ostatnich informacji nt. pracy Rady Nadzorczej obradowała 
ona na pięciu protokołowanych posiedzeniach, tj.: 27 lutego, 
27 marca, 17 kwietnia, 22 maja i 26 czerwca, podczas których, 

zgodnie ze swoimi kompetencjami m.in.
 • przyjęła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2012 

rok;
 • zapoznała się z raportem i opinią biegłego rewidenta badającego 

Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2012 rok i przyjęła przed-
miotowe sprawozdanie;

 • przyjęła sprawozdanie ze swej działalności w 2012 roku;
 • rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie wykreślenia z rejestru 

członków Spółdzielni osób, które zbyły przysługujące im prawo 
do lokalu i nie złożyły rezygnacji z członkostwa podejmując 36 
uchwał w tej materii;

 • rozpatrzyła wnioski Zarządu w sprawie uchylenia uchwał Rady 
Nadzorczej o wykluczeniu bądź wykreśleniu zadłużonych człon-
ków Spółdzielni w związku z uregulowaniem przez nich zaległości 
podejmując 2 uchwały w tej materii;

 • rozpatrzyła wniosek Zarządu i podjęła uchwałę w sprawie akcep-
tacji warunków zbycia wieczystego użytkowania działki gruntu 
zajętej (pod hydrofornię – pomiędzy budynkami nr 26÷30 i 32÷36 
przy ul. Sikorskiego) przez Katowickie Wodociągi S.A.;

 • rozpatrzyła i przyjęła wykonanie Planu gospodarczo-finansowe-
go Spółdzielni za 2012 rok, a następnie za I kwartał 2013 roku;

 • dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia bada-
nia Sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2013 rok – wybrano 
Śląską Firmę Auditingu i Doradztwa „AUDIT” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach przy Pl. Grunwaldzkim 8 – 10;

 • rozpatrzyła wniosek Zarządu i podjęła uchwałę w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie bezterminowej, nieodpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz Katowickich Wodociągów S.A. 
w odniesieniu do działek gruntu, na których zlokalizowane są 
należące do nich sieci wodno-kanalizacyjne, a których wieczy-
stym użytkownikiem jest Spółdzielnia (działka niezabudowana 
za budynkami nr 42 i 44 przy ul. Sikorskiego, działka, na której 
zbudowane jest Osiedle „Przystań” wraz z prowadzącą do niego 
drogą oraz działka, na której znajduje się budynek siedziby 
Spółdzielni).

Rada przyjęła również przygotowane przez Zarząd:
 • informację nt. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne 

i użytkowe,
 • informację nt. wyników rozliczenia zużycia wody za II półrocze 

2012r.;
 • sprawozdanie z realizacji wniosków przyjętych przez Zebrania 

Grup Członkowskich i Zebranie Przedstawicieli w 2012 roku;
 • informację o tegorocznych Zebraniach Grup Członkowskich oraz 

o przyjętych przez nie wnioskach i opiniach;
 • informację o czerwcowym Zebraniu Przedstawicieli i podjętych 

przez nie uchwał oraz przyjętych wnioskach;
 • comiesięczne informacje nt. bieżącej działalności Spółdzielni.

Ponadto Rada rozpatrzyła wniosek Zarządu i wyraziła zgodę na wy-
mianę w lokalach mieszkalnych wodomierzy, dla których upłynął ich 
pięcioletni okres legalizacji, na urządzenia z głowicą radiową przysto-
sowaną do zdalnego odczytu ich wskazań.
Rada zapoznała się również z  przedstawionym przez lustratora na 
majowym posiedzeniu protokołem z przeprowadzonej lustracji peł-
nej działalności Spółdzielni za lata 2010-2012 oraz końcowym wnio-
skiem w  tej materii. Zostanie on przedstawiony najbliższym Zebra-
niom Grup Członkowskich, a następnie Zebraniu Przedstawicieli.
W związku z przerwą wakacyjną najbliższe posiedzenie Rady Nadzor-
czej odbędzie się w dniu 18 września br., zgodnie z przyjętym przez 
Radę na czerwcowym posiedzeniu planem pracy tego organu na 
II półrocze 2013 roku.
Podczas wakacji nie będą też pełnione przez członków Prezydium 
Rady dyżury w ramach przyjęć stron. Najbliższy, w dniu 4 września 
br., będzie pełnił Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pan 
Kazimierz Południak.

Dorota Pysz-Baran

Z prac Rady Nadzorczej

Przed nami długo oczekiwane wakacje. Aby każdy z nas mógł 
spokojnie oddać się błogiemu lenistwu, warto przed wyjaz-
dem pomyśleć o zabezpieczeniu naszego mieszkania. Jak to 

zrobić? Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed nieproszo-
nymi gośćmi jest czujne oko sąsiada. Wyciągnie korespondencję 
ze skrzynki pocztowej, sprzątnie reklamy i  ulotki spod drzwi. To 
ważne, bowiem zapchana skrzynka na listy to znak, że nikogo nie 
ma w  domu. Zaufanemu sąsiadowi zostawmy klucze od mieszka-
nia i skrzynki. Niech od czasu do czasu pootwiera okna, wieczorem 
zapali światło – to będzie sygnał dla złodzieja, że dom nie jest zosta-
wiony bez opieki.
Warto także odpowiednio zabezpieczyć własne lokum – przede 
wszystkim zamknąć drzwi i okna.
Policjanci radzą również, aby podczas nieobecności nie pozostawiać 
w mieszkaniu wartościowych przedmiotów lub znacznej gotówki. 
Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, warto zostawić w Spółdzielni informa-
cję, kto przez ten czas będzie dysponował kluczami do mieszkania. 
W razie ewentualnej awarii służby Spółdzielni będą wiedziały z kim 
powinny się kontaktować. W podobny sposób proponujemy umoż-
liwić dostęp do komórek piwnicznych, jeżeli w ich obrębie zlokalizo-
wane są np. zawory odcinające podpionowe. 
Ochrona mieszkania to nie tylko zabezpieczenie przed złodziejem 
- wyjeżdżając pamiętajmy, aby zakręcić również zawór gazu, wody, 
wyłączyć urządzenia z prądu. 

Bezpieczne wakacje

OGŁOSZENIA DROBNE
Remonty kompleksowe doradztwo. Kafelkowanie. Gładzie, Malo-

wanie, Tapetowanie, Panele, Parkiety Instalacje - Prąd - Woda - Gaz. 
Dowóz materiałów gratis. tel. 504-058-030, 32 203-15-75

Piecyki gazowe naprawa montaż 606-344-009

Czyszczenie dywanów tapicerek wykładzin.
Solidnie: 606-274-056

Naprawa pralek 32 256-68-56, 506-826-517

Telewizory – naprawy u klienta, 603 898 300

Kupię każdy samochód osobowy i dostawczy, płacę gotówką.
Tel: 660 476 276

Chemia, matematyka 609-313-634

Szklarskie usługi u klienta. Tel.: 601525940 lub 32 2582724

Psychoterapia, pomoc psychologiczna – prywatny gabinet
w okolicy, tel. 515 105 823 www.agnieszkabojko.pl

Tapicerstwo – 32 204-97-03

Czyszczenie dywanów, tapicerki, sprzątanie.
Klar Express K.Babiarz, tel.: 602 684 306

Transport – przeprowadzki 506-867-565

Telewizory – naprawy domowe i warsztatowe.
Bezpłatny dojazd. Tel.: 32 254-55-32 , 604-232-336

Masaże w Twoim domu : klasyczny, relaksacyjny, leczniczy.
Tel.: 604-232-336, www.masazdlaciebie.info.pl
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Urzędnicy dopiero w zeszłym tygodniu zaczęli rozsyłać ulotki ze 
szczegółowym wyjaśnieniem, jakie śmieci mają trafiać do sześciu 
różnokolorowych pojemników lub worków (w blokach, gdzie są 
zsypy, pełnią one funkcję czarnego kontenera lub worka na zmie-
szane odpady komunalne).

Brakuje kolorowych kontenerów
Brakuje też samych kontenerów i  worków. - Kubły stoją na po-
dwórku te same, co były. Właścicielka domu skserowała nam 
ulotkę, jak segregować śmieci, ale i tak nie ma ich gdzie wyrzucać, 
bo nie ma kolorowych kontenerów. Ponoć mają stanąć gdzieś 
w pobliżu. Nie wiadomo, czy na naszej ulicy, sąsiedniej czy kilka 
przecznic dalej. Mam nadzieję, że z każdą skórką z pomarańczy 
nie czeka nas spacer przez pół miasta. Mamy już pełny kosz i co 
z tym robić? – denerwuje się Marek Francik, który mieszka w jed-
nej z kamienic przy ul. Drzymały w śródmieściu Katowic.
Nie lepiej jest na osiedlach domków jednorodzinnych (tu miesz-
kańcy skarżą się na brak worków) i wielkich blokowiskach, gdzie 
wciąż nie ma wszystkich kontenerów. Z osiedla Tysiąclecia do tej 
pory śmieci wywoziły dwie firmy – Miejskie Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej i Alba. Po wygranym przetargu całe osiedle, 
podobnie jak miasto, ma obsługiwać MPGK. Firma zaczęła roz-
stawiać swoje kontenery, ale wciąż brakuje różowych na odpady 
metalowe i brązowych na odpady biodegradowalne (np. obierki 
ziemniaków, resztki owoców i warzyw). Do mieszkańców nie trafi-
ły też żadne ulotki informacyjne.
Do zmiany przepisów o wiele lepiej przygotowali się sami miesz-
kańcy. Karol Mazur, który mieszka w wieżowcu przy ul. Tysiącle-
cia 15, w kuchni ustawił już trzy kosze na plastik, szkło i papier. 
Z ósmego piętra będzie je wynosił do odpowiednich kontenerów 
pod blokiem. – Trzeba jeszcze osobno wyrzucać resztki warzyw 
i owoców? I metale też do osobnego kubła? Nie dostaliśmy żadnej 
informacji na ten temat – dziwi się mężczyzna.

100 tysięcy ulotek
Anna Dittrich z wydziału kształtowania środowiska w katowickim 
magistracie przekonuje, że powodem całego zamieszania jest to, 
że miasto rozstrzygnęło śmieciowy przetarg dopiero 21 czerwca.
– W zeszłym tygodniu rozesłaliśmy 30 tys. ulotek. W poniedzia-
łek rano odebraliśmy kolejne 100 tys., które teraz za pośrednic-
twem zarządców domów i spółdzielni mieszkaniowych trafią do 
mieszkańców. MPGK, które wygrało przetarg, też miało niewiele 
czasu na dowiezienie swoich kubłów w miejsca, gdzie poprzed-
nio śmieci odbierały inne firmy. Priorytetem było dostarczenie 
wszędzie czarnych kubłów na niesegregowalne odpady. I to się 
udało –przekonuje Dittrich.

„Lipiec traktujemy jako okres przejściowy”
Arkadiusz Teodorowski z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej dodaje, że spółka ma problem z pozyskaniem od-
powiedniej liczby kontenerów. - Firmy nie nadążają z produkcją. 
W najbliższych dniach powinniśmy dostać różowe kubły, a brą-
zowe trafią do nas dopiero po 15 lipca. Do końca lipca wszyscy 

odbiorcy powinni mieć wszystkie rodzaje kontenerów – mówi 
Teodorowski. – Jeśli chodzi o  śródmieście, to na niektórych uli-
cach zostaną wyznaczone punkty, gdzie będą stały kontenery do 
selektywnej zbiórki odpadów. Tam gdzie nie będzie miejsca na 
kontenery, a mieszkańcy będą mieli daleko do takich punktów, 
będziemy rozdawać różnokolorowe worki. Lipiec traktujemy jako 
okres przejściowy. Jeśli ktoś nie ma jeszcze odpowiedniego kubła, 
to może na razie wrzucać te odpady do kubła na odpady zmiesza-
ne. Żadnych kar póki co nie będzie - uspokaja Teodorowski.

Czeka nas smród?
Bielszczanie dzielą śmieci na suche i mokre. Odbiorem odpadów 
zajmuje się spółka SITA ZOM, która już wcześniej obsługiwała 
większą część miasta. Ale i tak kłopotów jest co niemiara. - Miesz-
kam w domu jednorodzinnym. Ponad tydzień temu po raz ostatni 
śmieciarka przyjechała na starych zasadach po śmieci. Nikt nam 
nie powiedział, co mamy dalej robić. Dopiero w ostatnią niedzie-
lę pod naszą nieobecność ktoś zawiesił na furtce worki na suche 
odpady. Co mam robić z mokrymi? Gdzie mam te worki trzymać? 
– denerwuje się pan Andrzej z Bielska-Białej.

Mieszkańcy skarżą się także, że nie wiedzą, kiedy ktoś u nich po-
jawi się po śmieci. Czy śmieciarka przyjedzie za tydzień, dwa ty-
godnie, a może stanie się to dopiero w przyszłym miesiącu? Boją 
się, że jak zaczną się upały, trudno będzie wytrzymać z powodu 
smrodu rozkładających się odpadów.

Mieszkańcy: Żadnej zmiany nie widać
Nowych pojemników do segregacji nie ma także w osiedlowych 
śmietnikach. Na starych kontenerach SITA nakleiła po prostu kart-
ki z  informacjami, gdzie wrzucać śmieci mokre, a  gdzie suche. 
Wiele osób tych informacji w  ogóle nie zauważyło. - Śmieci są 
wymieszane tak jak zawsze. Żadnej zmiany nie widać - mówi pan 
Grzegorz z osiedla Karpackiego.
Jest też inny problem: choć mieszkańcy dostali ulotki z informa-
cjami, co należy traktować jak odpady mokre, a co to są odpady 
suche, na razie nie wszyscy sobie z tym radzą. Nie wiedzą np., czy 
opakowanie po jogurcie czy śmietanie, w którym została resztka 
produktu, to odpad suchy czy też mokry.
SITA uspokaja, że takie problemy to rzecz normalna w  okresie 
przejściowym. Na razie najważniejszą sprawą jest dostarczenie 
pojemników na odpady do tych domów, gdzie odbiorem śmie-
ci zajmowała się wcześniej inna firma. Tam ludzie w  ogóle nie 
mają teraz żadnych pojemników na śmieci. Trwa dostosowywa-
nie osiedlowych śmietników do nowych przepisów. Mieszkańcy 
domów jednorodzinnych mają na razie wrzucać śmieci suche do 
worków, które dostali od SITY, natomiast mokre do dotychczaso-
wych kontenerów.

Przedruk artykułu z internetowego wydania „Gazety Wyborczej”
autorzy: Ewa Furtak, Jacek Madeja

 z dn. 2 lutego 2013 roku.
Skrócony adres: http://tnij.org/wd8o

ŚMIECIOWY FALSTART
Nie ma kontenerów, worków i informacji

Wczoraj miała się rozpocząć śmieciowa rewolucja. Mieszkańcy Katowic i Bielska-Białej przygotowali 
się do zmiany przepisów, ale co z tego, skoro miasta zaspały. Najbardziej skarżą się na całkowity brak 
informacji.



13Biuletyn

Jak tylko do odbiorców trafią wszystkie kontene-
ry, zaczną się kontrole, czy śmieci rzeczywiście są 
segregowane. Przy łamaniu przepisów odpowie-
dzialność będzie zbiorowa.

Na razie śmieciowa rewolucja jest w powijakach. W Katowicach 
nie ma jeszcze wszystkich kontenerów, które są potrzebne do 
właściwej segregacji. Ostatnie mają dotrzeć brązowe pojem-

niki, które są przeznaczone na odpady biodegradowalne.
Zostaną rozstawione dopiero w drugiej połowie miesiąca. Dlatego 
też urzędnicy lipiec traktują jako okres przejściowy. Od sierpnia za-
czną kontrolować, czy mieszkańcy przestrzegają nowych przepisów. 
Zgodnie z ustawą kontrola zawartości kontenerów i worków będzie 
należała do firm, które wywożą śmieci.
– W pierwszej kolejności będą to sprawdzały na miejscu nasze bry-
gady wywozowe. Pracownicy zostaną wyposażeni w  aparaty albo 
zdjęcia dokumentujące nieprawidłowości będą robili służbowymi 
telefonami komórkowymi. I nie chodzi tylko o kwestie segregowania 
śmieci. Tam, gdzie się da, sprawdzą również, czy podejrzenia nie bu-
dzi ilość śmieci w porównaniu z liczbą zadeklarowanych lokatorów. 
Kolejnym etapem będzie też sprawdzanie zawartości kubłów po wy-
sypaniu na linię segregacyjną. Nawet jeśli ktoś będzie chciał upchać 
coś na dnie, to i tak wyjdzie. Dzięki grafikowi pracy i systemom na-
wigacji satelitarnej, w  które są wyposażone śmieciarki, jesteśmy 
w stanie stwierdzić skąd zostały przywiezione śmieci. W przypadku 
nieprawidłowości nieruchomości przy takiej ulicy będą potem pod 
specjalnym nadzorem – podkreśla Arkadiusz Teodorowski z Miej-
skiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Katowicach. 
Udokumentowany sygnał o nieprzestrzeganiu przepisów z firmy wy-
wozowej trafi później do magistratu.
– Karą będzie podwyższenie stawki z 14 zł do 20 zł za osobę, czyli nali-
czenie stawki za odbiór śmieci nieposegregowanych. Chcemy już od 

sierpnia przyjrzeć się, jak mieszkańcy wywiązują się z przestrzegania 
nowych przepisów. Będziemy starali się to robić w sposób racjonalny, 
tym bardziej, że w przypadku domów wielorodzinnych czy bloków 
ustawa przewiduje odpowiedzialność zbiorową. Na pewno nie bę-
dziemy karać wszystkich mieszkańców kilkunastopiętrowego wie-
żowca, w którym ktoś wyrzuci kilka kubków po jogurcie do pojem-
nika na odpady komunalne. Trudno tu o jakieś twarde wyznaczniki, 
więc każdy przypadek będzie rozpatrywany osobno – zapowiada Ja-
kub Jarząbek, rzecznik katowickiego magistratu. Jak długo będzie
trwała ,,kara”, czyli konieczność płacenia wyższej stawki? To jeszcze 
nie zostało ustalone, ale katowiccy urzędnicy nieoficjalnie mówią 
o okresie liczącym od kwartału do kilku miesięcy. Później znów bę-
dzie można wrócić do starej stawki, pod warunkiem że śmieci będą 
segregowane.
W  Gliwicach, gdzie urzędnicy deklarują, że wszystkie kontenery 
(w mieście ma być pięć rodzajów kontenerów) mają zostać ustawio-
ne do końca tego tygodnia, lipiec również będzie traktowany jak 
okres przejściowy.
– Dopiero w sierpniu przystąpimy do karania tych, którzy nie stosu-
ją się do przepisów. I to nie od razu. Pierwszy raz będzie skutkował 
upomnieniem, a  dopiero później zostanie wszczęte postępowanie 
administracyjne skutkujące podniesieniem stawki – mówi Agniesz-
ka Skoczylas z  gliwickiego magistratu. W  Gliwicach, gdzie opłata 
jest liczona od metrażu lokalu, będzie to skutkowało koniecznością 
płacenia dwukrotnie większych stawek.
W  Sosnowcu okres śmieciowej karencji będzie trwał co najmniej 
kwartał.
– Wszystkie kontenery mają być rozwiezione do środy i po tym ter-
minie zaczną się kontrole. Nie znaczy to, że będziemy od razu ludzi 
karać. Przez pierwsze miesiące będziemy mieszkańców uczyć, jak 
funkcjonuje nowy system – zapowiada Rafał Łysy, rzecznik sosno-
wieckiego magistratu.

Jacek Madeja „Gazeta Wyborcza”

Śmieciarze sprawdzą kubły

I Roboty budowlane
1. Prowadzone są roboty związane z  ter-
momodernizacją budynku przy ul. So-
wińskiego 1-3. Obecnie wykonywany jest 
remont balkonów i  ocieplane ściany na 
budynku ul. Sowińskiego 3. Roboty wyko-
nuje Firma Budowlana HEBDA, 34-451 Tyl-
manowa, oś. Rzeka 376 B, tel. 607-301-661.
2. Prowadzone są remonty awaryjne bal-
konów przy ulicy Sikorskiego, Sowińskiego 
i Granicznej. Od dnia 8.07.2013 r. rozpocz-
nie się remont balkonów przy ulicy Pade-
rewskiego 79-79A. Prace wykonuje Firma 
Budowlana HEBDA, oś. Rzeka 376 B, Tylma-
nowa, tel. 669-600-272.
3. W  połowie lipca br. rozpocznie się re-
mont posadzek i  malowanie ścian kory-
tarzy i  klatek schodowych w  budynku 
przy ulicy Granicznej 53 A. Następnie 
prace będą prowadzone w  budynkach 
przy ul. Granicznej 53 B i  Sikorskiego 26. 
Roboty wykonywać będzie firma TITAN 
LUX Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 7, Libiąż, 
tel. 509-834-331.
4. Trwa remont kominów przy ulicy So-

wińskiego 13. Roboty prowadzi firma ZUH 
J.WOJTAS, Skoczów, Wiślica 108, tel. 602-
303-351.
5. Firma Zakład Robót Drogowych ORFIN 
Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 5 A, Radzionków, 
tel. 32/282-60-63 prowadzi roboty dro-
gowe na naszym osiedlu polegające na 
uzupełnieniu nawierzchni asfaltowej, wy-
znaczeniu miejsc postojowych dla samo-
chodów na terenie targowiska przy ul. So-
wińskiego.
6. Firma Usługowo-Handlowa LATOŚ, Ty-
chy, ul. Lencewicza 14, tel. 32/219-42-00 
rozpoczęła wymianę naświetli okiennych 
przy ulicy Sikorskiego 20 oraz drobne na-
prawy elewacji po reklamach.

II Instalacje i sieci sanitarne
1 Firma INTERHAMMER GAZ, mieszcząca 
się w Katowicach przy ul. Granicznej 53 tel. 
728-388-106 przeprowadza drugą w ciągu 
roku kontrolę instalacji gazowej oraz prze-
wodów kominowych w budynkach cztero-
klatkowych (budynki o powierzchni zabu-
dowy większej niż 2000m2) a także drugie 

w  ciągu roku czyszczenie przewodów 
spalinowych we wszystkich budynkach - 
uzupełnienia. Firma przystąpiła jednocze-
śnie do usuwania stwierdzonych w trakcie 
przeglądu nieprawidłowości.
2 Nastąpiła zmiana obsługującego insta-
lację centralnego ogrzewania w  naszych 
zasobach. W godzinach pracy Spółdzielni 
należy zgłaszać się do Działu Remontowo-
Konserwacyjnego tel. 32/351-17-72  (73). 
Natomiast poza godzinami pracy oraz 
w  dni wolne, soboty, niedziele i  święta 
awarie należy zgłaszać do Pogotowia Tech-
nicznego Spółdzielni, tel. 32/256 39 21 lub 
607 614 081.

III Instalacje elektryczne
1. Firma PKP ENERGETYKA, ul. Damrota 8, 
Katowice, tel. 32/719-33-62, wykonuje 
wymianę wewnętrznych linii zasilających 
(WLZ) w budynkach przy ul. Sowińskiego 
1, 3, 9, 11. 

Leszek Cywiński

Prace remontowe prowadzone w zasobach Spółdzielni
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REFLEKSJE SĄSIADKI
Znacie mnie – mieszkam „ gdzieś” w jednym z bloków Spół-

dzielni Paderewskiego. Nieistotne gdzie. Jestem po prostu 
Waszą sąsiadką. Od lat obserwuję nasze miejsce zamiesz-

kania i ponownie postanowiłam się podzielić swymi refleksjami. 
Dziś chciałabym porozmawiać o… subtelnej różnicy.
Ktoś, gdzieś tam na górze, podobno z nakazu Unii Europejskiej 
wymyślił tzw. „ustawę śmieciową”. Idea słuszna, bo śmieci powin-
ny znaleźć się w miejscach dla nich wyznaczonych, a nie lądować 
w rowach, lasach czy innych ustronnych miejscach. Jak to zwy-
kle u nas, z realizacją, nawet szczytnych pomysłów, bywa różnie. 
Najczęściej źle. I tym razem zamieszania było niemało. Miasto 
zobowiązane było do wymyślenia i zorganizowania wszystkiego. 
Najpierw rzutem na taśmę w ostatnich dniach grudnia przyjęło 
zasady odbioru śmieci. By był większy bałagan to tylko od… za-
mieszkałych. Administracja zobowiązana była podać do Urzędu 
Miasta ilość osób mieszkających w zasobach. Jako, że obowiązku 

meldunkowego powszechnie się nie przestrzega, nie wiadomo 
ile osób  faktycznie gdzieś mieszka. Więc zaczęło się wielkie li-
czenie. Rozdano ankiety, w których każdy właściciel mieszkania 
miał oświadczyć, ile osób w jego mieszkaniu przebywa. Uczciwie 
zeznać prawdę, by uczciwie od lipca płacić. Myślałam, że nasze 
społeczeństwo jest już dojrzałe, świadome społecznie i czuje de-
mokrację, że oświadczenie i podpis to rzecz święta. Nic bardziej 
mylnego. W całej Polsce – jak donosi prasa – zniknęło kilka mi-
lionów ludzi. W Katowicach ok. 30 tys. Na „Paderewskim” – 400. 
Oburzające! Gdy swoje oburzenie wyraziłam w czasie dyskusji, 
która wywiązała się w kolejce, usłyszałam: „Co pani taka naiwna, 
kto podaje prawdziwą ilość osób! Przecież trzeba będzie więcej 
płacić.” Wierzę, że większość z nas napisała prawdę, choć znam 
takich, co oszukali. Cały czas się jednak zastanawiam, czy to „tyl-
ko” oszustwo, czy już jednak kradzież. 

Sąsiadka

Właśnie wtedy podsumowałem 
swój żywot i stwierdziłem, że tra-
fiło mi się życie, o którym nawet 

nie mogłem pomarzyć. Kocha mnie wspa-
niała kobieta. Kobieta, która niesamowicie 
dobrze o mnie dba. Obiadem się podzieli, 
pić naleje i na spacer zabierze. Smakowity 
deser również się dla mnie znajdzie. Żyć, 
nie umierać... Najbardziej jednak uwiel-
biam nasze wspólne spacery. Czy słońce, 
czy deszcz zawsze znajdziemy czas, by 
pójść przed siebie, w  nieznane. Czasami 
pobiegamy, nawet pościgamy się ze sobą, 
ale ja zdecydowanie wolę spacery. Na za-
bawy w  berka jestem już za stary, choć 
pobiegać za dziećmi bardzo lubię, oj lu-
bię. Pani mnie nie karci, bo zajęta swoimi 
myślami, nie zwraca uwagi na moje harce. 
Tylko inni mnie przeganiają i  krzyczą, że 
powinienem być na smyczy, że wbiegam 
na plac zabaw, że nie wolno mi wchodzić 
do piaskownicy. Jednak moja pani to taka 
opanowana osoba… Wcale się na mnie nie 
denerwuje, tylko przywołuje do siebie, za-
pominając szybko o  całym zamieszkaniu. 
I czy moje życie nie jest cudowne? Choć je-

stem psem, daleko mi do pieskiego życia. 
Na spacerach często z moją panią przysia-
damy na ławeczce. Ja jednak zdecydowa-
nie wolę rozciągać się w  cieniu. Czasami 
wyleguję się bardzo długo. Zwłaszcza, 
gdy do mojej towarzyszki zadzwoni jej 
przyjaciółka. Nie przeszkadza mi to wca-
le. Wówczas znajduję sobie jakieś zajęcie. 
Najbardziej lubię kopać dołki pod ławka-
mi. Zakopuję w nich spacerowe zdobycze 
albo znajduję w nich chłód w upalne dni. 
Sporo dołków mam w  swojej kolekcji, oj 
sporo. W  ogóle bardzo lubię kopać. Cza-
sami zakopuje swoje odchody i  wówczas 
obok nich również robi się fajny dołek. 
Ale najczęściej zostawiam moją kupę na 
wierzchu, by inni mogli ją pooglądać i wy-
czuć, kto tu rządzi. Mojej pani wcale to nie 
przeszkadza. Swego czasu nawet mnie to 
dziwiło. Pamiętam, że jak byłem mały, zda-
rzało mi się nabrudzić w domu, na podło-
gę. Wtedy moja pani była bardzo niezado-

wolona i  szybko po mnie sprzątała. Więc 
dlaczego dziś nie robi tego na spacerach? 
Nie rozumiem. Zdarza się, że słyszę, jak 
ktoś zwraca uwagę mojej pani, by po-
sprzątała po mnie z trawnika. Ona jednak 
to ignoruje, a  czasami wręcz odwrotnie 
– nieprzyjemnie odszczekuje zwracają-
cemu jej uwagę. Często też udaje, że te 
brudy nie są moje. Kiedyś myślałem, że 
się mnie wstydzi albo brzydzi. Ona chyba 
jednak stwierdziła, że przecież trawnik to 
nie dywan w mieszkaniu, więc może je zi-
gnorować. Ciekawe, że do tej pory nie za-
uważyła, iż coraz więcej towarzyszy psich 
spacerów sprząta po swoich pupilach. Nie 
wstydzą się tego, więc może i po mnie kie-
dyś posprząta? Byłoby fajnie. Bo coś mi się 
wydaje, że ta moja kupa na trawniku, go-
rzej – na chodniku (upss!) to wielka kupa 
wstydu…dla mojej pani…

Pies jednego z Was

Był czerwiec, niesamowicie 
upalny. Wszyscy narzekali, że 
gorąco, że duszno. A ja, pomimo 
lejącego się żaru z nieba, olśnie-
wająco stwierdziłem, że wielki 
szczęściarz ze mnie.

Pieskie życie?
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WAŻNE TELEFONY
SPÓŁDZIELNIA (SEKRETARIAT)          32 256 31 80
SPÓŁDZIELNIA (FAX)           32 255 18 39
SPÓŁDZIELNIA (ZGŁOSZENIA)          32 256 22 14
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI         32 255 22 61
KLUB „REZONANS”           32 256 40 20
POGOTOWIE TECHNICZNE SPÓŁDZIELNI  telefon czynny 24 h na dobę 32 256 39 21, 607 614 081
SERWIS CIEPŁOWNICZY          32 209 15 05

ul. Graniczna 49b
POGOTOWIE DŹWIGOWE  32 251 33 32
POGOTOWIE ENERGETYCZNE     991, 32 258 46 53
POGOTOWIE GAZOWE      992, 32 251 54 11
POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE    994, 32 256 48 09
POGOTOWIE RATUNKOWE      999
STRAŻ POŻARNA       998
POLICJA        997
POLICJA (NUMER RATUNKOWY)     112
POSTERUNEK OSIEDLOWY      32 255 26 14

ul. Graniczna 57
STRAŻ MIEJSKA       986, 32 253 82 75

Przypominamy, że powyższe informacje możecie Państwo znaleźć 
w holach przedwindowych budynków.

O PARKOWANIU RAZ JESZCZE
Mamy lato. Po długiej, śnieżnej 

zimie i po deszczowej wiośnie 
w pełni rozkwitła już zieleń. Za-

zieleniły się również osiedlowe skwery, 
które zimą w wielu miejscach zostały 
rozjeżdżone przez nieuważnych albo, 
co gorsza, leniwych kierowców. Do tej 
pory na łamach Biuletynu Informacyjne-
go Spółdzielni wiele razy przytaczaliśmy 
przykłady nieprawidłowego zachowa-
nia kierowców. Pisaliśmy o parkowaniu 
w miejscach do tego nieprzeznaczonych 
(m.in. na zieleńcach). Prosiliśmy także 
o ekonomiczniejsze parkowanie na do-
stępnych osiedlowych parkingach (jedno 
auto na jednym, a nie na dwóch miejscach 
postojowych). Pokazywaliśmy zabronione 
parkowanie w podcieniach i przed wej-
ściami do klatek. Oczywiście powyższe 
prośby są wciąż aktualne, ale dzisiaj chcia-
łabym przytoczyć jeszcze inny przykład 
złego parkowania. Spółdzielnia w czasach, 
kiedy samochód (a czasami nawet dwa) 
przypada na jedną rodzinę, na bieżąco re-
aguje na potrzeby mieszkańców i co roku 
tworzy nowe miejsca postojowe. W ostat-
nich latach takich miejsc zostało wyzna-
czonych już bardzo dużo i to w każdej 
części osiedla. Miejsca są na tyle szerokie, 
że każdy samochód (nawet mega kombi) 

zmieści się wszystkimi kołami na utwardzo-
nym miejscu. Jednak – nie wiedzieć czemu – 
mając wystarczająco dużo miejsca, kierowcy 
wjeżdżają coraz głębiej w trawniki, zostawia-
jąc za sobą sporo miejsca, niepotrzebnego ni-
komu. Apelujemy o rozsądek i skorygowanie 

swojego sposobu parkowania. Uszanujmy 
w końcu nasze zieleńce, które każdego dnia 
walczyć muszą o przetrwanie z tak nierów-
nym przeciwnikiem, jakim są koła samo-
chód.

Grażyna Adamczyk



AKTUALNA OFERTA LOKALI UŻYTKOWYCH DO WYNAJĘCIA

Nasze oferty dostępne na stronach internetowych:
www.bobnier.gratka.pl; www.bon.smpaderewski.pl, www.bon-paderewski.domiporta.pl

Licencja zawodowa nr 1928, 40-018 Katowice, ul. Graniczna 53, tel. 32 255 22 61, 605 406 905, 601 633 583; e-mail: bon@smpaderewski.pl

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI W MIŁEJ ATMOSFERZE.
WYRÓŻNIA NAS WIEDZA, STABILNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE.

Więcej informacji o lokalach użytkowych do wynajęcia (na prowadzenie działalności gospodarczej) 
można uzyskać w naszym biurze oraz w dziale członkowsko-lokalowym Spółdzielni.

Lp Adres lokalu Powierzchnia użytkowa [m2] Działalność
1 Katowice, ul. Sikorskiego 10, lokal nr 105 46,83 usługi, biura, handel, magazyn
2 Katowice, ul. Sikorskiego 28, lokal nr 254 11,78 usługi, handel, biura
3 Katowice, ul. Sikorskiego 30, lokal nr 69 15,80 usługi, biura, handel
4 Katowice, ul. Sikorskiego 42,  lokal nr 86 100,10 usługi, handel, biura
5 Katowice, ul. Sikorskiego 44, lokal nr 87 104,52 usługi, handel, biura
6 Katowice, ul. Graniczna 61, lokal nr 40 51,47 usługi, handel, biura
7 Katowice, ul. Graniczna 61A, lokal nr 41 51,17 usługi, biura, magazyn
8 Katowice, ul. Sikorskiego 12, lokal nr 54 23,40 usługi, biura
9 Katowice, ul. Sowińskiego 13, lokal nr 230 60,97 usługi, biura, handel

10 Katowice, ul. Sowińskiego 17, lokal nr 224 17,05 usługi, biura
11 Katowice, ul. Graniczna 53, lokal nr 15 16,91 usługi, biura

OFERTA SPRZEDAŻY DOMU SZEREGOWEGO

Oferujemy do sprzedaży dom szeregowy (z garażem) o powierzchni użytkowej 136 m2, posadowiony na działce o powierzchni 203 m2, w ładnej, spokojnej 
okolicy, w zamkniętym kompleksie domów szeregowych, z bramą wjazdową sterowaną pilotem. Ogrzewanie indywidualne gazowe piecem dwufunkcyjnym. 
Dodatkowo w łazienkach, salonie oraz wiatrołapie ogrzewanie podłogowe. Na parterze kuchnia otwarta na duży salon z kominkiem i wyjściem na taras i ogród. 
W kuchni dodatkowe pomieszczenie gospodarcze. Na podłodze w salonie, jadalni, kuchni i wiatrołapie kafle gresowe polerowane. Kuchnia na wymiar, wyposażona 
w sprzęt AGD firmy BOSCH (zmywarka, piekarnik elektryczny, mikrofalówka, płyta indukcyjna, pochłaniacz). W kuchni oraz salonie podwieszane sufity oraz 
szafy wnękowe firmy KOMANDOR. WC w ceramice hiszpańskiej z włoską armaturą. Garaż i pomieszczenie gospodarcze wykafelkowane, ściany pokryte tynkiem 
dekoracyjnym. Pomieszczenie gospodarcze przystosowane pod suszarnie. Na piętro prowadzą dębowe schody. Klatka schodowa pokryta tynkiem dekoracyjnym. 
Na piętrze 2 sypialnie oraz otwarte, przestronne biuro z wbudowanymi szafami oraz biurkiem firmy KOMANDOR. Duża łazienka wykończona w glazurze włoskiej 
(prysznic, narożna wanna z jaccuzi, WC, umywalka, wnęki zabudowane przez KOMANDORA). W całym domu drewniane drzwi wewnętrzne. Dodatkowy atut to 
klimatyzacja kanałowa. Działka zagospodarowana ogrodem z drewutnią. Taras z kafli gresowych. W całym domu rozprowadzono instalację alarmową.  Dom 
wykończony w wysokim standardzie wg projektu architekta. Oferta dla wymagającego klienta.
Cena ofertowa: 750.000 zł

Katowice, Piotrowice, dom o powierzchni 136 m2 + działka 203 m2

GARAŻ DO WYNAJĘCIA

Katowice ZDW PRZYSTAŃ, ul. Paderewskiego – 17,87 m2

(garaż usytuowany w parterze budynku mieszkalnego)
wyposażony w instalację elektryczną. Czynsz najmu: 300 zł/miesiąc

TRZYPOKOJOWE
OFERTY ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą zamiany mieszkania w ramach Osiedla Paderewskiego. Jest to bardzo ładne, 3-pokojowe mieszkanie po 
generalnym remoncie. Wszystkie instalacje po wymianie, okna pcv. Na podłogach w pokojach i przedpokoju panele, w kuchni płytki ceramiczne. Na ścianach gładź. 
W przedpokoju i na jednej ścianie w kuchni dekoracyjny tynk strukturalny. W całym mieszkaniu nowe drzwi i ościeżnice. Kuchnia w zabudowie na wymiar wraz 
ze sprzętem AGD (lodówka, płyta gazowa i piekarnik el. Amica, pochłaniacz). Na fragmencie ściany płytki ceramiczne. Łazienka z narożną wanną, na ścianach 
i podłodze płytki ceramiczne, piecyk gazowy, umywalka z szafką, wc-kompakt. W cenie mieszkania pozostają zabudowane szafy wnękowe (dwie w przedpokoju). 
Spokojne sąsiedztwo i okolica. Poszukiwane do zamiany mieszkanie o powierzchni ok. 70 m2, położone wyłącznie na Osiedlu Paderewskiego, na dowolnym 
piętrze oprócz parteru, pierwszego i ostatniego piętra. Standard obojętny. Czekamy na zainteresowanych.

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Graniczna – 50,17 m2, IXp./Xp. 

ZAMIERZASZ SPRZEDAĆ, KUPIĆ LUB WYNAJĄĆ MIESZKANIE/DOM
ZRÓB TO Z NAMI – ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU (od 1998 r. na rynku nieruchomości)



DWUPOKOJOWE

TRZYPOKOJOWE

WYBRANE OFERTY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH

OFERTY WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH

Oferujemy do sprzedaży ładne, zadbane mieszkanie o pow. ok. 43 m2. Składa się ono z 2 nieprzechodnich pokoi, widnej, umeblowanej kuchni, przedpokoju 
z zabudowaną szafą Komandor oraz łazienki z wc. Na ścianach gładzie gipsowe, na podłogach dobrej jakości panele oraz kafle. Łazienka w ładnych płytkach 
ceramicznych, okna pcv z wschodnią wystawą. Dość duży balkon. Budynek równie estetyczny – po remoncie. Cena ofertowa: 180.000 zł 

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Graniczna – 42,88 m2, IIIp./XIp.

Mieszkanie dla osób ceniących sobie komfort i wygodę. Bardzo ładne, słoneczne po generalnym remoncie. Na 78 m2 znajdują się: elegancki salon, przytulna 
sypialnia, gabinet, kuchnia z jadalnią, dwa przedpokoje z zabudowanymi szafami oraz łazienka i wc. Nowoczesna aranżacja wnętrz, wysoki standard wykończenia. 
Mieszkanie jest kompletnie umeblowane i wyposażone w sprzęt RTV, AGD (pralka, lodówka, zmywarka, płyta ceramiczna etc.) Kuchnia w zabudowie na wymiar. 
Elegancka łazienka w której zamontowano zarówno kabinę prysznicową jak i narożną wannę z hydromasażem. Mieszkanie usytuowane jest na 9 piętrze w zadba-
nym budynku. Istnieje możliwość wynajęcia części mieszkania – np. z wyłączeniem jednego lub dwóch pokoi. Wymagana kaucja zabezpieczająca. Oferta godna 
polecenia szczególnie wymagającym Klientom, skierowana głównie do firm. Czynsz najmu: 2.100 zł/miesiąc + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 78 m2, IXp./Xp.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu 3-pokojowego, umeblowanego mieszkania (dwa miejsca do spania, biurka, szafy, meble kuchenne) i wyposażo-
ne (pralka, lodówka). W całości odświeżone – malowane ściany, w pokojach na podłogach nowe panele. Okna pcv. Łazienka z wanną, ściany malowane, w części 
pomieszczenia tapeta. Polecamy, spokojne sąsiedztwo. Wolne od 1 września br. Minimalny okres najmu to 1 rok, ale preferowany jest dłuższy okres najmu. 
CZYNSZ NAJMU ZAWIERA ZALICZKĘ NA CO. Dodatkowo płatne pozostałe media. Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu: 1.350 zł/miesiąc + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego – 57,35 m2, VIp./Xp.

Oferujemy do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie usytuowane na 4 piętrze w 10-piętrowym budynku. Budynek ocieplony, z zadbaną klatka schodową wyposażoną 
w instalację domofonową i zamykane korytarze lokatorskie na piętrach. Mieszkanie składa się z dwóch nieprzechodnich pokoi, widnej kuchni, przedpokoju oraz ła-
zienki razem z wc. Wystawa okien wschodnia (okna pcv). Na podłogach w przedpokoju i kuchni płytki ceramiczne, w dużym pokoju wykładzina pcv, a w mniejszym 
płytki pcv. W kuchni pralka, lodówka i zamrażarka. Łazienka w panelach i płytkach ceramicznych na podłodze, z narożną wanną, umywalką i wc-kompaktem, 
piecyk łazienkowy („Termet”). Dodatkowo płatne media. Wymagana kaucja zabezpieczająca. Czynsz najmu: 1.050 zł/miesiąc + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 43,24 m2, IVp./Xp.

Prezentujemy Państwu ofertę zamiany mieszkania w ramach Osiedla Paderewskiego. Sympatyczne, 3 pokojowe mieszkanie położone na pierwszym piętrze, 
z wschodnią i południową wstawą okien. Na podłogach w pokojach panele, w kuchni i przedpokoju płytki ceramiczne. Na ścianach gładź. Wymienione drzwi 
i ościeżnice (drewno). Kuchnia w zabudowie na wymiar. Na fragmencie ściany płytki ceramiczne. W cenie mieszkania pozostaje zabudowana szafa w przedpokoju.
Łazienka z wanną, na ścianach i podłodze płytki ceramiczne, piecyk gazowy, umywalka na ładnie wykończonym postumencie, wc – zestaw podtynkowy.
Poszukiwane do zamiany mieszkanie o powierzchni ok. 30 m2 położone wyłącznie na Osiedlu Paderewskiego, na dowolnym piętrze oprócz parteru i ostat-
niego piętra. Standard obojętny. 

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Graniczna – 49,83 m2, Ip./XIp. 

DWUPOKOJOWE

CZTEROPOKOJOWE

Prezentujemy Państwu nową ofertę zamiany mieszkania w ramach Osiedla Paderewskiego. Mieszkanie o pow. 78,64m2 składa się z 4 nieprzechodnich 
pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki, oddzielnej ubikacji oraz dwóch przedpokoi. Położone jest na 8 piętrze, z wschodnią, południową i zachodnią wstawą okien. 
Wszystkie okna białe z pcv – po wymianie. Na podłogach w dwóch pokojach panele, w kuchni i pierwszym przedpokoju płytki ceramiczne. Ściany wygładzone. 
Łazienka i ubikacja do remontu (w łazience nowy piecyk gazowy na gwarancji). Kuchnia z jadalnią ustawna, jasna i słoneczna. W przedpokojach oraz w jednym 
pokoju zabudowane duże szafy. Poszukiwane do zamiany mieszkanie 2 lub 3 pokojowe wyłącznie na Osiedlu Paderewskiego (ul. Sikorskiego lub Granicz-
na) usytuowane na piętrach od 3 w górę (oprócz ostatniego). Standard obojętny.

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 78,64 m2, VIIIp./Xp.

JEDNOPOKOJOWE

Komfortowe, w pełni wyremontowane mieszkanie o podwyższonym standardzie, z pełnym wyposażeniem i umeblowaniem. Przestronne w układzie typu studio 
z kuchnią z zabudową (lodówka, zmywarka, mikrofalówka i piekarnik elektryczny) oraz zabudowaną pojemną garderobą i łazienką z ubikacją (pralka, kabina 
prysznicowa z panelem natryskowym). Wyposażenie obejmuje również m.in. kominek elektryczny, TV. Na podłogach panele i płytki ceramiczne. Wymagana kaucja 
zabezpieczająca. Czynsz najmu: 1.190 zł/miesiąc + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego – 30,24 m2, Xp./Xp.

Oferujemy do wynajęcia 2-pokojowe mieszkanie usytuowane na 7 piętrze w 10-piętrowym budynku. Na ok. 43 m2 powierzchni znajdują się dwa nieprzechodnie 
pokoje, widna kuchnia, przedpokój oraz łazienka razem z wc. Okna pcv z zachodnią i południową wystawą. Na podłogach w pokojach panele, w kuchni i przedpo-
koju płytki ceramiczne. Łazienka częściowo w płytkach z zabudowaną wanną. Mieszkanie świeżo po odnowieniu, jest częściowo umeblowane. Kuchnia wyposażona 
w komplet nowych mebli (szafki wiszące i stojące) oraz sprzęt AGD (kuchenka gazowo-elektryczna, lodówka, zmywarka). Istnieje możliwość uzgodnienia dodat-
kowego umeblowania w pokojach (czynsz najmu w takim wypadku będzie w wysokości 1.500 zł + media). Wymagana jest kaucja zabezpieczająca, dodatkowo 
płatne media wg. zużycia. Czynsz najmu: 1.300 zł/miesiąc + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 43,24 m2, VIIp./Xp.

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą: sympatyczne 2-pokojowe mieszkanie z oknami pcv. Pokoje umeblowane, w małym pokoju na podłodze wykładzina 
dywanowa, na ścianach tapeta. W dużym pokoju zabudowana, pojemna szafa typu Komandor, na podłodze panele, na ścianach tapeta. Umeblowana i wyposażona 
kuchnia. Łazienka w płytkach, piecyk gazowy oraz kabina prysznicowa. Będzie doposażona w pralkę. W przedpokoju na podłodze płytki, szafa na wymiar, zestaw 
garderobiany, na ścianach panele. Miesięczny czynsz najmu 1300,-zł+ media, wymagana kaucja zabezpieczająca. Spokojne sąsiedztwo i okolica.
Czynsz najmu: 1.300 zł/miesiąc + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 42,74 m2, VIp./Xp.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu 3-pokojowego mieszkania w bardzo dobrej lokalizacji, w bardzo ładnym budynku po termomodernizacji. W po-
bliżu cała infrastruktura, szkoły, uczelnie, przystanki komunikacji miejskiej, przychodnie, sklepy itp. Mieszkanie składa się z 3 niezależnych pokoi, przedpokoju 
i łazienki z wc. Jest umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Czynsz najmu: 1.350 zł + media wg. zużycia Preferowany dłuższy okres najmu. Wymagana kaucja 
zabezpieczająca. Czynsz najmu: 1.350 zł/miesiąc + media

Katowice, Koszutka/Bogucice, ul. Wiązowa – 51,25 m2, Ip./IVp.

Poszukujemy dla naszych klientów ofert sprzedaży lub wynajmu mieszkań położonych Katowicach, 
szczególnie na terenie Os. Paderewskiego i w Centrum.



Bardzo ładne, sympatyczne mieszkanie położone na 2 piętrze w zacisznym kompleksie kilku niskich bloków. W bezpośrednim sąsiedztwie duży plac zabaw oraz 
zielone łąki. W odległości 5 minut przystanek autobusowy – Mysłowice Dw. PKP, z autobusami w kierunkach (Katowice, Sosnowiec, Wesoła, Tychy, Lędziny, 
Bieruń). W pobliżu także przedwojenna zabudowa – kamienice. Niedaleko, w kierunku Brzęczkowic, znajduje się park Słupna z kąpieliskiem i Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa. W odległości kilku minut sklep Biedronka. Wejście do budynku z domofonem. Spokojne i kulturalne sąsiedztwo, zadbana klatka schodowa. 
W budynku wymieniono piony wodne. Mieszkanie jest ciepłe i słoneczne (środkowe, w ocieplonym budynku), składa się z dwóch nieprzechodnich pokoi, kuchni, 
przechodniej jadalni oraz łazienki z wc. Dobrej jakości okna pcv z południowo-zachodnią wystawą, z drewnianymi, bukowymi parapetami wewnętrznymi (w kuchni 
parapet „przechodzi” w blat roboczy). Meble kuchenne wykonane na zamówienie, dostosowane do wymiarów kuchni. Meble kuchenne oraz piec gazowo-elektrycz-
ny pozostają w cenie. Na podłodze w kuchni pytki ceramiczne, na ścianach gładź gipsowa, a pomiędzy szafkami wiszącymi i stojącymi małe kafelki. 
W pokojach oraz w jadalni parkiet bukowy, jednokrotnie cyklinowany, na ścianach gładź gipsowa. W przedpokoju na ścianach tapeta, a na podłodze kafelki. 
W jednym z pokoi i w przedpokoju pojemne szafy z drzwiami przesuwnymi, które pozostają w mieszkaniu. Łazienka w płytkach ceramicznych z zabudowaną 
wanną. Woda podgrzewana piecykiem gazowym. Mieszkanie jasne i słoneczne; wymaga tylko odświeżenia i dostosowania wystroju do upodobań przyszłych 
mieszkańców. Cena ofertowa: 119.000 zł

Mysłowice, Centrum Śródmieście, 45 m2, IIp./IIIp.

Oferujemy Państwu do sprzedaży 2-pokojowe mieszkanie położone w Tychach, w bardzo dobrej lokalizacji – na osiedlu E, w pobliżu „Tyszanki” i małego Tesco. 
Mieszkanie usytuowane jest na wysokim pierwszym piętrze, w 6-piętrowym budynku. Budynek jest sukcesywnie modernizowany: gruntownie wyremontowano 
dach, wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną, elektryczną oraz piony CO, zamontowano nowe drzwi wejściowe i domofon. W bieżącym roku malowanie 
klatki. Na 44 m2 powierzchni użytkowej mieszczą się dwa pokoje, duża, ustawna, widna kuchnia, łazienka z wc oraz duży przedpokój. Okna nowe pcv z wschodnią 
wystawą; nowe drzwi wejściowe. Dość duży balkon z widokiem na spokojne, zielone podwórze – sąsiednie budynki doskonale izolują mieszkanie od ulicznego 
hałasu. Na fragmencie ściany w kuchni tapeta, poza tym ściany malowane, na podłogach we wszystkich pomieszczeniach, za wyjątkiem łazienki, wykładzina pcv. 
Łazienka w jasnych płytkach ceramicznych, z wanną, umywalką i wc-kompaktem. W przedpokoju miejsce na dużą, pojemną szafę. W pobliżu przystanki autobuso-
we, sklepy, przychodnia, dwa piękne parki, przedszkole, szkoły i kościół. Mieszkanie z dużym potencjałem, idealne zarówno dla singla, jak i dla pary (w każdym 
wieku), czy też dla rodziny. Może też być świetną inwestycją pod wynajem. Uwaga! Nowa cena ofertowa: 139.000 zł

Tychy, Os. E, ul. Edukacji – 44,30 m2, Ip./VIp.

Oferujemy do sprzedaży mieszkanie w atrakcyjnej lokalizacji, przy ul. Sikorskiego. Składa się ono z dwóch niezależnych pokoi, widnej, umeblowanej kuchni, 
łazienki z wc, (po generalnym remoncie), wyposażonej w kabiną prysznicową. Na podłogach w pokojach panele. Okna PCV (wystawa wschodnia).
Cena ofertowa: 181.000 zł

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 42,98 m2, Vp./Xp.

Oferujemy do sprzedaży mieszkanie 4-pokojowe o powierzchni 75,24 m2 z balkonem znajdujące się w budynku z tzw. normatywem (ok. 240 zł/miesiąc). Miesz-
kanie znajduje się na I piętrze w IX-piętrowym bloku, klatka schodowa zadbana, winda po wymianie (duża). Budynek ocieplony, z nową elewacją, wybudowany 
w latach 90. Mieszkanie posiada funkcjonalny układ pomieszczeń. Pokoje niezależne, kuchnia w zabudowie na wymiar, łazienka z kabiną prysznicową, osobno 
wc. Okna wychodzą na zachód i północ. Na ścianach gładzie, na podłogach w pokojach parkiet, terakota w kuchni i łazience. Okna PCV. W cenie mieszkania po-
zostaje zabudowana kuchnia i jej wyposażenie (lodówka z zamrażarką, kuchenka z płytą ceramiczną zmywarka, szafy). Do mieszkania przylega pomieszczenie 
(z oknem) o powierzchni 13,32 m2, do którego spółdzielcze własnościowe prawo służy sprzedającemu. Istnieje możliwość połączenia go z resztą mieszkania, a tym 
samym uzyskania piątego pokoju i całkowitej powierzchni mieszkania 88,56 m2 Czynsz ok. 700 zł na dwie osoby. Do lokalu przynależy piwnica. Dobra lokalizacja, 
w sąsiedztwie Doliny. Cena ofertowa: 275.000 zł

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Graniczna – 88,56 m2, VIp./Xp

Luksusowy apartament w Brynowie – prestiżowej dzielnicy Katowic, usytuowanej pomiędzy Parkiem Kościuszki, a Katowickim Parkiem Leśnym, jednocześnie 
dobrze skomunikowanej z centrum, jak i z głównymi drogami wyjazdowymi z miasta. Mieszkanie mieści się w nowoczesnym i funkcjonalnym budynku, o ładnej ar-
chitekturze, w podziemiu którego znajduje się przynależne do mieszkania miejsce parkingowe o powierzchni 13,10 m2 i wartości 40.000 zł (łączna cena ofertowa 
mieszkania i miejsca parkingowego to 810.000 zł). Bardzo ładnie urządzone otoczenie budynku. Dużo zieleni, nasadzeń, ozdobnych krzewów i wolnej przestrzeni. 
Nowoczesna aranżacja wnętrza, spokojne, ciepłe pastelowe kolory. Wygodna, kompletnie wyposażona kuchnia z jadalnią; przestronny salon i sypialnia z wyjściem 
na duży, słoneczny taras; dwie komfortowo wyposażone łazienki – jedna z kabiną prysznicową z panelem do hydromasażu, a druga z dużą, narożną wanną, 
bidetem. Do tego mały pokój oraz mini gabinet. Kilka zabudowanych, pojemnych szaf. Wszystko stanowi naprawdę gustowną całość. Polecamy Klientom ceniącym 
komfort, przestrzeń i wygodę. Cena ofertowa: 770.000 zł

Brynów, Osiedle Ptasie – 114,83 m2, Ip./IVp.

CZTEROPOKOJOWE

Oferujemy do sprzedaży duże, 3 pokojowe mieszkanie położone w okolicy Os. Paderewskiego. Trzy nieprzechodnie pokoje, przedpokój, łazienka z wc oraz kuchnia 
z jadalnią na 72 m2 powierzchni użytkowej. Mieszkanie po remoncie – nowe okna pcv, na podłogach w dwóch dużych pokojach deski, w małym pokoju i jadalni 
panele, w kuchni i w przedpokoju płytki ceramiczne. Wymienione instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanalizacyjna; indywidualne ogrzewanie gazowe dwu-
funkcyjnym piecem gazowym. Mieszkanie jest bardzo przestronne, słoneczne (wschód, zachód), znajduje się w zadbanym, sukcesywnie remontowanym budynku 
(generalnie wyremontowany dach, wymienione drzwi wejściowe do klatki, estetyczna, zadbana klatka schodowa), spokojne sąsiedztwo, dobra lokalizacja blisko 
do centrum. Wymaga co najwyżej delikatnego odświeżenia, zasadzie gotowe do zamieszkania. Cena ofertowa: 205.000 zł

Katowice, Śródmieście, okolice Os. Paderewskiego – 72,11 m2, Ip./IVp.

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą sprzedaży słonecznego, zadbanego mieszkania usytuowanego na 9 piętrze w rejonie ul. Sikorskiego. Na 57,18 m2 
znajdują się 3 oddzielne pokoje, widna kuchnia – z możliwością otwarcia jej na pokój, przedpokój (z zabudową wnękową), łazienka z wc. Mieszkanie jest jasne, 
na ścianach w pokojach gładzie, w p.pokoju tapety, w kuchni panele ścienne. Na podłogach w kuchni i dużym pokoju panele, w drugim pokoju i przedpokoju 
wykładzina pcv., w trzecim pokoju wykładzina dywanowa. Łazienka z zabudowaną wanną, na ścianach tapeta i dekoracyjne lustra, komplet mebli łazienkowych. 
Okna pcv, wychodzące na zachód i południe. W dwóch pokojach dwie, pojemne, zabudowane szafy. Polecamy, atrakcyjny układ mieszkania i rzadko pojawiająca 
się oferta tego typu na Os. Paderewskiego. Spokojne sąsiedztwo. Cena ofertowa: 242.000 zł

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego – 57,18 m2, IXp./Xp.

TRZYPOKOJOWE

Prezentujemy ofertę sprzedaży 3-pokojowego mieszkania położonego na 2 piętrze w cichym rejonie ul. Sowińskiego. Mieszkanie z głównie wschodnią wystawą 
okien (1 okno na północ) – nowa stolarka okienna pcv (na gwarancji) – wymienione w grudniu 2012 r. Na podłogach w dwóch pokojach panele, w trzecim 
mozaika parkietowa, a w kuchni i przedpokoju płytki ceramiczne. Na ścianach w przedpokoju i na jednej ścianie w kuchni panele ścienne. Na ścianach w pokojach 
gładzie. Wymieniona stolarka wewnętrzna (drzwi drewniane) oraz antywłamaniowe drzwi wejściowe. Łazienka w jasnych płytkach ceramicznych z kabiną prysz-
nicową. Cena ofertowa: 195.000 zł

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego – 50,85 m2, IIp./Xp

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą sprzedaży 2-pokojowego mieszkania w bardzo dobrej lokalizacji. Niski budynek w rejonie ul. Dworskiej, usytuowany 
z dala od ruchliwych ulic, w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej i Park Kościuszki. Mieszkanie o funkcjonalnym układzie pomieszczeń, pokoje niezależne, 
słoneczny salon z dużym balkonem, ustawna kuchnia (w kształcie kwadratu). Łazienka z wc oraz z kabiną prysznicową, na ścianach i podłodze gustowne płytki 
ceramiczne. Przedpokój z zabudowaną szafą. Mieszkanie po remoncie, nowe okna pcv, (z wystawą na wschód i zachód). Na ścianach gładzie, na podłogach panele. 
Wymienione wszystkie instalacje oraz drzwi wewnętrzne i wejściowe. Spokojne sąsiedztwo. Polecamy ze względu na bardzo dobrą lokalizację, atrakcyjny układ 
mieszkania oraz stan techniczny (remont przeprowadzony ok. 1,5 roku temu). Cena ofertowa: 188.000 zł

Katowice, Brynów, ul. Dworska – 46,66 m2, IIp./IVp

Niniejsze propozycje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz mają charakter informacyjny.


