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Przypominamy 
o wyborach do Rady!

W numerze

Za nami VI edycja katowickiego Budżetu Obywatelskiego 
i chociaż z roku na rok wydarzenie to cieszy się coraz więk-
szym zainteresowaniem, jest jeszcze wiele do zrobienia 
w obszarze zainteresowania mieszkańców projektami do-
tyczącymi naszego wspólnego i bezpośredniego miejsca 
zamieszkania.

Sama idea Budżetu Obywatelskiego to proces, w ramach które-
go mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mie-
ście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W procesie 
tym możemy wyróżnić kilka etapów:
1. Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji zadań do budże-

tu, które następnie są analizowane przez urzędników pod 
kątem możliwości realizacji.

BUDŻET OBYWATELSKI 
TWÓJ GŁOS NAPRAWDĘ MA ZNACZENIE!

REKLAMA

2. Poddanie tych z propozycji, które pozytywnie przeszły wery-
fikację, pod powszechne i bezpośrednie głosowanie.

3. Wpisanie do uchwały budżetowej projektów, które osiągnęły 
najlepszy wynik w głosowaniu.

Projekty zgłaszane do budżetu mogą mieć zasięg:
• lokalny – dotyczą konkretnej jednostki pomocniczej, czyli 

któregoś z 22 obszarów, czy też dzielnic, na które podzielone 
jest miasto Katowice;

• ogólnomiejski – obejmuje swoim zakresem szerszy, aniżeli 
wydzielona jednostka, obszar.

Najistotniejszym aspektem w tym przedsięwzięciu jest zaanga-
żowanie mieszkańców i coraz większa świadomość, że ich głos 
jest ważny i może przyczynić się do rozwoju miejsca, w którym 
mieszkają.
W przypadku zakończonej edycji frekwencja wyniosła 18,89%, 
co oznacza, że w głosowaniu wzięło udział 52 296 osób, 
na 276 779 ogółu uprawnionych mieszkańców. Najwyższą fre-
kwencję odnotowano w jednostce pomocniczej Murcki, gdzie 
zagłosowało 42,68% uprawnionych mieszkańców. Drugi naj-
wyższy wynik frekwencji odnotowano w Kostuchnie (39,26%), 
a trzeci w Dąbrówce Małej (33,64%). W przypadku naszej jed-
nostki pomocniczej – Os. Paderewskiego – Muchowiec, fre-
kwencja wyniosła 17,26%, a zatem zagłosowało 1 944 miesz-
kańców na 11 260 uprawnionych.
Udział głosujących jest bardzo ważny, nie tylko dlatego, że sta-
nowi odpowiedź na pytanie, jak bardzo angażujemy się w spra-
wy naszego osiedla, ale głównie z uwagi na fakt, że dzielnice 
z najwyższą frekwencją otrzymują nagrodę w postaci dodatko-
wych środków pieniężnych zasilających pulę przeznaczoną dla 
nich w następnej edycji budżetu. Jest zatem o co walczyć.

Ciąg dalszy na str. 5
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larki i poetki Arlety Skurskiej, należącej do Grupy Artystycznej 
„Sztuka bez barier ‘14” oraz członkini Stowarzyszenia Barwy 
Śląska. Autorka tworzy z osobistych doświadczeń i pasji, 
a swoje obrazy wystawia w galeriach i plenerach w całym kra-
ju. Bierze też udział w akcjach charytatywnych, gdzie licyto-
wane są Jej obrazy.
Prezentujemy Państwu wiersz zawsze obecnego, a ostatnio 
jedynie duchem Marcina Bedlickiego, którego gorąco po-
zdrawiamy i życzymy zdrowia.

Pamiętam koniec jesieni –
Złotym blaskiem

Mój dom opromienił,
I zostawił w dniach moich

Dzięki niemu trwam,
Pamiętam

To było tak niedawno –
Na koniec jesieni.

PLANOWANE WYDARZENIA

KONKURS MODELI
Serdecznie zapraszamy wszystkich na XVI edycję Konkursu 
Plastikowych Modeli Redukcyjnych o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej. Konkurs wraz z wystawą modeli oraz 
giełdą odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2019 r. w siedzi-
bie spółdzielni (sala konferencyjna). Tematem przewodnim 
tegorocznych zawodów będzie Kampania Wrześniowa.
Harmonogram konkursu:
sobota 16.11.
• godz. 8.00-12.00 przyjmowanie modeli, giełda modelarska,
• godz. 11.00-18.00 wystawa modeli, giełda modelarska,
• godz. 15.30 odprawa sędziów i ocena modeli,
niedziela 17.11.
• godz. 9.00-12.00 wystawa modeli, giełda modelarska,
• godz. 12.30 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakoń-

czenie konkursu.
Gorąco zachęcamy do zwiedzenia wystawy.

ANDRZEJKI 2019
28 listopada (czwartek) o godzinie 16.00 planujemy w klubie 
Wieczór Andrzejkowy. Tradycyjnie już przy słodkim poczę-
stunku będziemy sobie wróżyć, przepowiadać i dobrze się 
bawić, przy muzyce. Zapisy w sekretariacie Klubu do 25 listo-
pada. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

MIKOŁAJ
7 grudnia o godzinie 14.00 (sobota) zapraszamy dzieci wraz 
z opiekunami na spotkanie z Mikołajem oraz spektakl Kra-
kowskiego Teatru Maska pt. „Za pasem święta, a ktoś majstru-
je przy prezentach”. Zapisy oraz paczki przyjmowane są w se-
kretariacie Klubu do 4.12.2019 r. Opłata za uczestnictwo dla 
członków spółdzielni wynosi: 30,00 zł, dla osób nie posiadają-
cych członkostwa: 35,00 zł.

Beata Kowalska

Klub REZONANS
KLUB „REZONANS”, UL. SOWIŃSKIEGO 5A;

telefon: 32 256 40 20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl

Ciąg dalszy na str. 11
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CO SIĘ DZIAŁO W KLUBIE?
WIECZÓR POEZJI „MELANCHOLIA”
10 października spotkaliśmy się na jesiennej edycji poetyc-
kich spotkań organizowanych w Klubie „Rezonans”. Wieczór 
obfitował w wiele atrakcji. Swoje utwory czytali: Janina Party-
ka-Pojeta, Grażyna Widera, Arleta Skurska, Henryk Polok, Ry-
szard Helsner, Joachim Gmyrek i Jerzy Granowski. Do czyta-
nych utworów akompaniował na gitarze Eugeniusz Szwarcer. 
Zagrał również kilka melancholijnych piosenek, nawiązując 
do tytułu pod jakim spotkanie przebiegało. Jerzy Granowski 
natomiast zagrał i zaśpiewał kilka swoich autorskich piose-
nek. Spotkaniu towarzyszył wernisaż obrazów autorstwa ma-
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PRZYPOMINAMY O WYBORACH DO RADY 
JEDNOSTKI POMOCNICZEJ MIASTA KATOWICE NR 4 

OSIEDLE PADEREWSKIEGO – MUCHOWIEC!
Już 24 listopada będziemy mogli poczuć się gospo-
darzami naszej najbliższej okolicy, ponieważ wówczas 
odbędą się wybory do Rady Jednostki Pomocnicznej 
miasta Katowice obejmującej obszar Osiedla Paderew-
skiego i Muchowca.

Jednostki pomocnicze to tworzone przez gminy orga-
ny samorządowe, które pełnią funkcję opiniodawczą 
w sprawach lokalnych, dotyczących m.in.: zaspokajania 
potrzeb mieszkańców, czy też zarządzania infrastruk-
turą komunalną.

Poniżej przedstawiamy listę kandydatów, którzy zdo-
byli odpowiednią ilość podpisów osób popierających 
ich kandydatury i będą walczyć o Państwa głosy w zbli-
żającym się głosowaniu:
1. Blocher Zygmunt
2. Franke Marcin
3. Gajda Lesław
4. Gilewski Adam
5. Górski Wojciech
6. Gruchlik Damian
7. Gwiaździńska Anita
8. Jagła Agnieszka
9. Kabalak-Wienzek Katarzyna
10. Kawałek Renata
11. Klukowski Andrzej
12. Kośmida Zenon
13. Krzyżak Marek
14. Lasota Karolina
15. Michalik Ewa
16. Mikulska Elżbieta
17. Mizera Jan
18. Mizeracki Marek
19. Olejnik Małgorzata
20. Pająk Grzegorz
21. Południak Adam
22. Popielak Jacek
23. Powroźna Mariola
24. Raczyńska Renata
25. Rudny Janusz
26. Ryszczyk Ryszard
27. Sęk-Iwanek Matylda
28. Sielski Aleksander
29. Słabiak Zuzanna
30. Tomala-Bogacka Gabriela
31. Uciakiewicz Agnieszka
32. Wiśniowska Ewa
33. Woźniak Monika

Każda z wymienionych osób to nasz sąsiad, osoba zna-
jąca problemy oraz potrzeby naszego osiedla, warto 
zatem wygospodarować w naszym kalendarzu kilka 
chwil, by w dniu 24 listopada oddać swój głos. W tym 
celu należy udać się do jednego z dwóch lokali wy-
borczych, które w tym dniu czynne będą w godzinach 
od 7.00 do 19.00.

Mieszkańcy ulic: Damrota nr parzyste od 20 do końca 
i nr nieparzyste od 23 do końca, Dygacza, Floriana nr 
parzyste od 8 do końca i nr nieparzyste od 7 do koń-
ca, Granicznej nr parzyste od 10 do 32 i nr nieparzyste 
od 17 do 29 oraz 57, 57a, 57b, 57c, 61, 61a, 61b, 61c, 
63, 63a, 63b, 63c, 65, Krahelskiej, Krasińskiego nr pa-
rzyste od 10 do końca i nr nieparzyste od 21 do końca, 
Pl. Maczka, Murckowskiej nr nieparzysty 5, nr parzyste 
od 14 do 24 i numer parzysty 6 i 64A, Paderewskie-
go nr parzyste od 6 do końca i nr nieparzyste od 7 
do końca, Pl. Rady Europy, Pułaskiego, Równoległej, 
Skowrońskiego, Sikorskiego nr parzyste 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44 i nr nieparzyste 45, 47, Szeptyckiego, Pl. Żołnierza 
Polskiego i Żołnierzy Wyklętych oddadzą swój głos 
w Zespole Szkół i Placówek nr 1, przy ul. Paderew-
skiego 46.

Mieszkańcy ulic: al. Górnośląskiej nr parzyste 40 
do 40A, nr nieparzyste 55 do 57, Granicznej nr niepa-
rzyste 49, 49a, 49b, 53, 53a, 53b, 53c i nr parzyste 
od 42 do 46, Sowińskiego nr nieparzyste od 29 do 45 
i nr parzyste, 73 Pułku Piechoty nr parzysty 4, Alpejskiej, 
Francuskiej nr parzyste od 70 do końca i nr nieparzyste 
od 101 do końca, Karbowej, Lotnisko, Ofiar Katynia, Pi-
lotów, Polnej, Powstańców nr nieparzysty 41b i nr pa-
rzysty 52, Prowansalskiej, Rodańskiej, Sabaudzkiej, So-
wińskiego nr nieparzyste od 1 do 21, Szybowcowej 
i Trzech Stawów oddadzą swój głos w Zespole Szkol-
no-Przedszkolnym nr 9, przy ul. Granicznej nr 46.

Pamiętajmy jednak, że można głosować tylko na jed-
nego kandydata, w innym przypadku nasz głos bę-
dzie nieważny i cały wysiłek pójdzie na marne!

Z całego serca zachęcamy do wzięcia udziału w głoso-
waniu. Pokażmy, że zasługujemy na miano społeczeń-
stwa obywatelskiego i jesteśmy świadomymi przedsta-
wicielami społeczności lokalnej.
Do zobaczenia przy urnie.

Sławomir Kwiecień



4

TRWA OKRESOWA KONTROLA 
PRZEWODÓW GAZOWYCH, WENTYLACYJNYCH 
I SPALINOWYCH W BUDYNKACH NALEŻĄCYCH 

DO ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI

Klub REZONANS
KLUB „REZONANS”, UL. SOWIŃSKIEGO 5A;

telefon: 32 256 40 20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl

Zapraszamy na zajęcia stałe:
• sekcja plastyczna dla dzieci  środa i piątek  godz. 16.00 – 17.30
• warsztaty plastyczne dla dorosłych wtorek   godz. 16.00 – 19.00
• modelarnia    poniedziałek  godz. 15.00 – 19.00 

      środa – piątek  godz. 16.00 – 20.00
• brydż sportowy   środa   godz. 15.30 – 19.00

Ponadto zapraszamy na prowadzone w Klubie odpłatne zajęcia:
• balet dla dzieci   wtorek   godz. 17.15
• pilates    czwartek  godz. 18.00
• karate dla dzieci (2 grupy)  poniedziałek i środa godz. 16.00 i 16.45
• gimnastyka dla Seniorów  poniedziałek i środa godz. 11.00
• gimnastyka zdrowotna   poniedziałek, czwartek godz. 9.00
• taniec dla seniorów   wtorek   godz. 10.00
•  mieszane sztuki walk/samoobrona piątek   godz. 17.30
• język angielski dla dzieci (6 grup) poniedziałek  godz. 16.15 – 9 latki, 17.00 – 6 latki, 17.45 – 7-8 latki 

      czwartek  godz. 16.30 – 3 latki, 17.00 – 4 latki, 17.45 – 5 latki 
      piątek   godz. 16.00 – 3 latki, 16.30 – 4-5 latki

W Klubie „Rezonans” we wtorki od godziny 14.00 - 16.00 odbywają się spotkania filatelistów, prowadzone przez Koło Terenowe 
nr 1, działające w ramach Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego Polskiego Związku Filatelistów. Zapraszamy.

Beata Kowalska

14 października br. rozpoczęły się okresowe kontrole prze-
wodów gazowych oraz przewodów kominowych: wentyla-
cyjnych i spalinowych. W pierwszej kolejności kontrolowa-
ne są budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 
2 000 m2, tzn. budynki czteroklatkowe. O terminach kontroli 
można się dowiedzieć z harmonogramu umieszczonego 
na stronie internetowej Spółdzielni, z ogłoszeń umieszcza-
nych w gablotach oraz przy windach w klatkach schodo-
wych. Ponadto informujemy mieszkańców (tych, którzy wy-
razili na to zgodę) pocztą elektroniczną oraz wysyłając sms.

Przypominamy, co wchodzi w zakres kontroli w lokalach 
mieszkalnych i użytkowych:
• sprawdzenie szczelności instalacji gazowej,
• sprawdzenie prawidłowości podłączeń i usytuowania 

urządzeń gazowych oraz prowadzenia przewodów,
• kontrola sprawności urządzeń gazowych, w tym pomiar 

zawartości tlenku węgla w spalinach z pieca łazienko-
wego,

• sprawdzenie przepustowości kanałów kominowych: 
wentylacyjnych i spalinowych poprzez wykonanie 
pomiarów ciągów przepływającego powietrza przy 
zamkniętych oknach oraz przy oknach otwartych,

• czyszczenie przewodów kominowych,

• sprawdzenie prawidłowości dostarczania powietrza 
do mieszkania poprzez prawidłowe otwory w drzwiach 
łazienkowych i do wc oraz zamontowane w oknach 
nawiewniki.

Przeprowadzoną w mieszkaniu kontrolę mieszkaniec po-
twierdza własnoręcznym podpisem, otrzymując od kontro-
lujących wydruk komputerowy, zawierający podstawowe 
dane z kontroli. Oryginał protokołu z kontroli wykonawca 
przekazuje do Działu Technicznego Spółdzielni.

Poza mieszkaniami i lokalami użytkowymi kontrola obej-
muje sprawdzenie szczelności pionów gazowych w koryta-
rzach i poziomów z armaturą w piwnicach. Na dachu zosta-
ją sprawdzone kominy i nasady na nich zabudowane.

Kontrola winna zostać przeprowadzona do końca grudnia 
br. Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych termi-
nów. W przypadkach uzasadnionych można indywidualnie 
ustalić termin kontroli za pośrednictwem osoby odpowie-
dzialnej za powyższy przegląd w Spółdzielni – Dział Tech-
niczny tel. 32 351-17-36.

Janina Patalong-Kapuścik
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Jeżeli chodzi o zgłoszone projekty, które dotyczyły naszej dziel-
nicy, było ich kilka:
 - jako projekty o zasięgu ogólnomiejskim pozytywnie zakwa-

lifikowano i poddano pod głosowanie:
1. Przystań miejska na Dolinie Trzech Stawów.
2. Zielony Punkt Kontrolny „Muchowiec” - stworzenie map 

orientacji sportowej i stałych punktów kontrolnych w Do-
linie Trzech Stawów.
 
Żaden z nich nie uzyskał wymaganej liczby głosów i nie 
zostanie zrealizowany.

 - jako projekty lokalne procedurze głosowania zostały pod-
dane następujące z nich:
1. Modernizacja pomostu na stawie kajakowym, Katowice 

Dolina Trzech Stawów, przy klubie kajakowym UKS 4 Ka-
towice.

2. DINOpark - modernizacja placu zabaw przy ul. Sikorskie-
go 42 w Katowicach.

3. Rowerem do centrum. Rozbudowa ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Granicznej i sierżant rowerowy do ul. Krasiń-
skiego.

BUDŻET OBYWATELSKI 
TWÓJ GŁOS NAPRAWDĘ MA ZNACZENIE!

4. Biblioteka przyjazna dzieciom - doposażenie działu dzie-
cięcego filii nr 23 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach. Zakup materiałów plastycznych, pomocy i nagród 
na zajęcia z dziećmi.

5. Wybieg dla psów PSIA Dolina.
6. Budowa ścianki treningowej do tenisa ziemnego przy 

betonowych kortach tenisowych w pobliżu ulicy Trzech 
Stawów.

7. „OGRÓDEK MAŁEGO DZIAŁKOWCA” dla przedszkolaków 
i pierwszaków z Zespołu Szkół i Placówek nr 1 (ZSiP nr 1) 
oraz doposażenie placu zabaw przy Miejskim Przedszko-
lu nr 55 w ZSiP nr 1.
 
Pierwsze cztery z ww. projektów najbardziej spodobały 
się głosującym i to one skierowane zostały do realizacji.

Wszystkim pomysłodawcom i osobom zaangażowanym ser-
decznie gratulujemy nie tylko efektu końcowego, ale przede 
wszystkim determinacji i chęci dokonania czegoś nie tylko dla 
siebie, ale przede wszystkim dla innych.

Zarząd Spółdzielni

Ciąg dalszy ze str. 1

Zakończona
deratyzacja jesień 2019

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 188/2019 
Prezydenta Miasta Katowice, w terminie od 16 września 
do 7  października 2019 r. w zasobach Spółdzielni została 
przeprowadzona jesienna deratyzacja. Po jej zakończeniu 
nie stwierdzono obecności gryzoni w budynkach.

Przypominamy, że podstawowym celem akcji deratyzacyj-
nych jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych 
przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. 
Dlatego tak ważne jest ich systematyczne i prawidłowe or-
ganizowanie. Dla skuteczności akcji niezmiernie ważne jest 
również by trutki były wyłożone we wszystkich miejscach 
w tym samym czasie. Tak też staramy się czynić przy każdej 
zarządzonej przez Prezydenta akcji.

Okazuję się jednak, że nasze starania są niweczone przez 
niektórych mieszkańców. Otóż już w następnym dniu 
po wyłożeniu trutek stwierdziliśmy przypadki kradzieży. 
W całości skradziono trutkę w piwnicach budynków przy 
ulicy Sikorskiego 42, 44. Po uzupełnieniu przez Spółdzielnię 
trutki, sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie. Nie spo-
sób zrozumieć motywu takiego postępowania niektórych 
z nas.

Apelujemy: Drogi Mieszkańcu nie zabieraj trutki. Pamiętaj, 
że chodzi tu o ochronę również Twojego zdrowia i ograni-
czenie populacji gryzoni na terenie miasta.

Beata Gongor

APEL
Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Katowicach w związku ze zbliżającym się 
okresem zimowym zwraca się z prośbą do wszystkich miesz-
kańców Katowic o zachowanie szczególnej czujności wobec 
zauważonych osób bezdomnych na klatkach, korytarzach, 
w piwnicach, strychach oraz innego typu pomieszczeniach 
niemieszkalnych.  Prosimy o zgłaszanie informacji na temat 
osób wymagających pomocy do:
1. Straży Miejskiej, tel. 986
2. Policji, tel. 997
3. Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej,   ul. Morcinka 19a w poniedziałki 
od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30, 
tel. 32 209-00-09 oraz 32 251-43-87 lub całodobowo 
Schroniska dla Mężczyzn, ul. Krakowska 138, tel. 32 202-
38-73 oraz Schroniska dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, ul. Or-
kana 7a, tel. 32 203-12-60.

Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzyskać 
schronienie w następujących placówkach: 
doraźnie dla mężczyzn:
• Miejsca w ramach działalności Schronisk dla Bezdomnych 

Mężczyzn, ul. Krakowska 138
• Noclegownia dla Bezdomnych, ul. Sienkiewicza 23
• Noclegownia dla Bezdomnych, ul. Bracka 18
• Noclegownia dla Bezdomnych, ul. Gliwicka 89A
doraźnie dla kobiet:
• Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, ul. Orkana 7a
całodobowo dla mężczyzn po uprzednim wydaniu de-
cyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Katowicach:
• Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Krakowska 138
• Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Dębowa 23
całodobowo dla kobiet:
• Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, ul. Orkana 7a
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UWAGA, OSZUŚCI!
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego w Katowicach ostrzega mieszkańców naszego osiedla przed 
krążącymi po klatkach schodowych rzekomymi pracownikami działającymi na zlecenie Spółdzielni oferującymi 
różne prace za opłatą w Państwa mieszkaniu. Przypominamy, że o wszelkich rodzajach prac montażowych, kon-
trolach wykonywanych przez naszych pracowników oraz inne firmy, współpracujące ze Spółdzielnią, zawsze infor-
mujemy w formie pisemnej, wywieszonej w gablotach informacyjnych bądź na drzwiach wejściowych do klatki. 
Powyżsi pracownicy za żadne prace nie pobierają opłat na miejscu, tj. w mieszkaniach!!! Prosimy także 
nie udostępniać danych osobowych, dowodów osobistych, odcinków renty czy emerytury nieznanym 
osobom trzecim. 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
– KTO JEST ZA NIĄ ODPOWIEDZIALNY?

W lipcowym wydaniu Biuletynu Informacyjnego pisaliśmy 
o konieczności segregacji odpadów, zasadach selektywnej 
zbiórki oraz o korzyściach z niej płynących. Wiadomości 
wówczas przekazane należy uzupełnić o podstawową wie-
dzę z zakresu gospodarowania odpadami, wówczas bowiem 
uzyskamy pełen obraz tego ważnego tematu, co pozwoli 
uniknąć niedopowiedzeń i wynikających z nich nieporozu-
mień.

Podstawą omawianego tematu jest odpowiedź na pytanie: 
kto tak naprawdę odpowiada za gospodarkę odpadami? 
Otóż jest to zadanie własne gminy, co oznacza, że istnie-
je ustawowy obowiązek utrzymania czystości i porządku 
na swoim terenie nałożony na poszczególne jednostki samo-
rządu terytorialnego, w przypadku miasta Katowice są to pre-
zydent oraz Rada Miasta.

Z obowiązku tego wynika przymus zorganizowania przez 
władze miasta odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a zatem m.in. z zasobów spółdzielni mieszkaniowej. W tym 
celu prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówie-
nia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości, czyli 

wybrać właściwe przedsiębiorstwo, które będzie realizowa-
ło ww.  czynności. I tak w mieście Katowice działa Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., 
będące w całości odpowiedzialne za szeroko rozumianą go-
spodarkę odpadami, a jego działalność pozostaje pod nad-
zorem władz miasta.
Jakie zatem obowiązki ciążą na właścicielach i zarządcach 
nieruchomości, którym jest np. Spółdzielnia Mieszkanio-
wa? Podstawowym obowiązkiem jest oczywiście ponosze-
nie opłat na rzecz miasta za gospodarowanie odpadami. 
Ich wymiar ustalany jest na podstawie deklaracji składa-
nych do prezydenta miasta.
Kolejnym ważnym obowiązkiem jest zapewnienie utrzyma-
nia czystości i porządku poprzez wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunal-
nych. Rodzaj, ilość i sposób rozmieszczenia tych pojemni-
ków regulowane są przez właściwe przepisy ujęte w odpo-
wiednich ustawach oraz Regulaminie utrzymania porządku 
i czystości na terenie Miasta Katowice uchwalonym przez 
Radę Miasta.

Jak zatem widać obowiązki w sprawie gospodarki odpadami 
komunalnymi, czyli kolokwialnie mówiąc – wywozu i utyliza-
cji śmieci – są ściśle określone. Głównym odpowiedzialnym 

są władze miasta oraz nadzorowane 
przez nie MPGK Sp. z o.o. Spółdzielnia, 
jako zarządca i właściciel nieruchomo-
ści zobligowana jest do zapewnienia 
dostępności odpowiednich pojemni-
ków, aby odpady mogły zostać z nich 
zabrane.

Wynika z tego wniosek, że wszelkie 
zastrzeżenia oraz uwagi co do termi-
nowości wywozu i innych spraw zwią-
zanych z odpadami należy zgłaszać 
do odpowiedniego wydziału Urzędu 
Miasta Katowice, bądź bezpośrednio 
do MPGK Sp. z o.o.

Sławomir Kwiecień
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O CZUJNIKACH CZADU W PIGUŁCE
Czym jest tlenek węgla, potocznie zwany czadem, wyjaśnia-
liśmy już wielokrotnie. Dla krótkiego przypomnienia: tlenek 
węgla jest to gaz o silnych właściwościach toksycznych, który 
powstaje na skutek niepełnego spalania paliw (np. gazu), które 
spowodowane jest niedostateczną ilością tlenu niezbędnego 
do pełnego spalenia. Niesprawna i nieprawidłowa wentylacja 
domu lub mieszkania oraz niedrożność kominów, doprowa-
dzają do nadmiernego nagromadzania się tlenku węgla w po-
mieszczeniu co jest bardzo dużym zagrożeniem dla życia i zdro-
wia ludzi. Tlenek węgla jest bardzo niebezpieczny ponieważ jest 
bezbarwny i bezwonny. Nie da się go wykryć za pomocą zmy-
słów, dlatego też potocznie zwany jest „cichym zabójcą”.
Pomocnym w wykrywaniu obecności tlenku węgla jest czujnik 
tlenku węgla (czadu). Zadaniem takiego urządzenia jest ciągłe 
sprawdzanie stanu powietrza i alarmowanie w przypadku wy-
krycia czadu. Należy jednak pamiętać, że tylko wysokiej jakości 
urządzenie zapewni bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. 
Warto jest wyposażyć dom w detektor tlenku węgla, gdyż sami 
nie jesteśmy w stanie wychwycić zagrożenia. Takie małe i pro-
ste w obsłudze urządzenie wyposażone jest w specjalny sensor 
elektrochemiczny, który wykrywa tlenek węgla. Dobry detektor 
tlenku węgla można kupić już za kwotę ok. 100 zł, jednakże war-
to zwrócić uwagę na jakość kupowanego produktu. Aby mieć 
pewność, że kupujemy czujnik, który ostrzeże nas w odpowied-
nim momencie, należy wybrać urządzenie, które jest certyfiko-
wane na zgodność z normą:
EN50291-1:2010  Podstawowa norma europejska określająca 
ogólne warunki, jakie muszą spełniać domowe czujniki tlenku 
węgla. Opinia Techniczna CNBOP to jedyny wiarygodny polski 
dokument potwierdzający spełnienie najwyższych standardów 
bezpieczeństwa dla domowych czujników tlenku węgla.
Wybierając produkty, które spełniają wszystkie powyższe nor-
my, mamy pewność, że czujnik ostrzeże nas dużo wcześniej, 
niż tlenek węgla zacznie negatywnie oddziaływać na nasz or-
ganizm. W przypadku aktywacji alarmu czujnik zaalarmuje 
głośnym sygnałem dźwiękowym (85 dB) oraz pulsacyjnym 
czerwonym światłem. Niektóre czujniki posiadają wyświetlacz, 
na którym dodatkowo będziemy mogli odczytać dokładną war-
tość stężenia tlenku węgla.
Warto zwrócić szczególną uwagę na to, czy detektor na pewno 
posiada certyfikat, czy też tylko deklarację producenta. Bardzo 
często producenci czujników dołączają do nich tzw. „Deklarację 
producenta na spełnianie norm”, która nie jest jednoznaczna 
z posiadaniem certyfikatów od odpowiednich akredytowanych 
instytucji badawczych.
Czujniki tlenku węgla zazwyczaj są zasilane na 3 baterie typu AA, 
czyli tzw. „paluszki”. Niektóre detektory potrzebują tylko dwie ta-
kie baterie, co na przestrzeni lat daje niemałą oszczędność. Bate-
rie w czujnikach trzeba wymieniać średnio raz na rok.
Wysokiej jakości czujniki tlenku węgla są również zasilane przez 
tzw. zintegrowane baterie litowe. Jest to bardzo wygodne roz-
wiązanie, ponieważ takich baterii nie trzeba ładować i wymie-
niać przez cały okres użytkowania. Urządzenie, które posiada 
taki sposób zasilania jest nie tylko najwygodniejsze, ale także 
najbezpieczniejsze. Ludzie bardzo często zapominają o wymia-
nie baterii, odkładając ich zakup w czasie. Zastosowanie wbu-
dowanych baterii litowych sprawia, że czujnik działa przez cały 
okres eksploatacji bez konieczności ingerencji ze strony użyt-
kownika.

Wysokiej jakości czujniki tlenku węgla posiadają dodatkowe 
funkcje. Jedną z nich jest wbudowany wyświetlacz LCD, który 
na bieżąco wskazuje stężenie tlenku węgla w powietrzu w jed-
nostkach „ppm” (liczba części na milion). Dobry detektor posiada 
również pamięć wewnętrzną, zapisującą stan nawet do czterch 
tygodni. Dzięki temu można w łatwy sposób kontrolować wy-
stępowanie tlenku węgla, np. podczas nieobecności w domu. 
Taki czujnik pozwoli też lepiej określić stopień zagrożenia w ra-
zie wykrycia tlenku węgla. W przypadku standardowych czujek 
– w momencie alarmu zawsze trzeba opuścić pomieszczenie, 
zostawiając otwarte drzwi i okna. Detektor z wyświetlaczem 
wskaże na poziom niebezpieczeństwa i pomoże ustalić dalsze 
działania.
To są najważniejsze parametry, na które warto zwrócić uwagę. 
Przede wszystkim należy sprawdzić, czy urządzenie posiada wy-
magane certyfikaty. Tylko przetestowane detektory naprawdę 
uchronią przed zagrożeniem. Warto też oczywiście sprawdzić 
okres gwarancyjny i zasilanie.
Najlepiej jest kupić urządzenie u renomowanego producenta. 
Czujki ogólnodostępne w marketach zazwyczaj nie spełniają 
podstawowych wymogów, posiadają tylko deklarację produ-
centa, a ich okres gwarancyjny wynosi dwa lata. Ich cena często 
jest niższa, ale wiąże się z tym gorsza jakość, dlatego podczas 
zakupu, warto wziąć pod uwagę wszystkie właściwości, nie kie-
rując się przy tym ceną. Bezpieczeństwo jest przecież najważ-
niejsze.
Przed montażem czujnika tlenku węgla należy bezwzględnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i montażu urządzenia.
Czujnik czadu można zamontować na kilka sposobów. Naj-
bardziej popularny to montaż naścienny – czujnik wówczas 
montujemy za pomocą dostarczonych kołków montażowych 
do ściany – na wysokości 150-160 cm od podłogi, w miejscu wi-
docznym, nie zasłoniętym meblami, zasłonami, innymi przed-
miotami, które mogą zakłócić ruch powietrza w miejscu mon-
tażu. Czujnik powinien być zamontowany nie bliżej jak 150 cm 
od potencjalnego źródła tlenku węgla. Niektóre czujniki mogą 
również służyć jako urządzenia przenośne, które można posta-
wić np. na szafce przy łóżku.
Przy wyborze miejsca montażu należy uwzględnić ilość oraz 
rozmieszczenie urządzeń grzewczych oraz słyszalność alarmu 
we wszystkich sypialniach. W dużych mieszkaniach/domach 
lub w przypadku kilku potencjalnych źródeł tlenku węgla zaleca 
się montaż kilku czujników, co najmniej po jednym na każdej 
kondygnacji.
Po zamontowaniu czujnika/czujników należy poinformować 
o fakcie wszystkich domowników, zaprezentować sygnał alar-
mowy przy użyciu przycisku TEST oraz poinstruować, jak postą-
pić w przypadku alarmu.
Na koniec pamiętajmy, że podczas korzystania z urządzeń ga-
zowych najważniejszy jest „zdrowy rozsądek”. Trzeba pamiętać 
o podstawowych zasadach:
• zapewnić stały dopływ świeżego powietrza potrzebnego 

do spalania gazu oraz swobodnego odpływu spalin. Nie moż-
na zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych.

• udostępniać mieszkanie do przeglądów przewodów wenty-
lacyjnych i kominowych oraz instalacji gazowej, a w przypad-
ku wykrycia nieprawidłowości stosować się do zaleceń.

Opracowano na podstawie: www.kadimex.pl
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UBEZPIECZENIE MIESZKANIA 
ZE SKŁADKĄ PŁATNĄ MIESIĘCZNIE 

tzw. ubezpieczenie mieszkania przy czynszu
Na pytania odpowiada Krzysztof Kasperczyk – 
Dyrektor Regionu UNIQA dla Mieszkalnictwa.

Wielu mieszkańców pyta czy i w jakim za-
kresie powinni ubezpieczyć swoje miesz-
kania.
Do  Towarzystwa Ubezpieczeń UNIQA rocz-
nie zgłaszanych jest ponad 100 000 szkód 
w  budynkach wielorodzinnych. Najbardziej 
powszechne zgłoszenia dotyczą  zalania, 
stanowią ponad 60% wszystkich szkód. Czę-
sto zalaniu ulega kilka mieszkań, a  ustalenie 
sprawcy nie zawsze jest możliwe.
Bardzo dotkliwe są szkody powstałe w wyniku 
pożarów. Niejednokrotnie wiążą się z  utratą 
dobytku całego życia. Rocznie występuje 
około 12 000 szkód pożarowych. Nierzadkie 
są także przypadki kradzieży z włamaniem.
Wobec tego zrozumiałym jest, że odpowiedź 
na pytanie czy należy się ubezpieczyć, brzmi 
tak, zdecydowanie tak.

Wiemy już, że  należy się ubezpieczyć, 
ale pytanie jak to zrobić najlepiej i najko-
rzystniej?
Dobre ubezpieczenie powinno zawierać sze-
roki zakres zabezpieczający nas przed różny-
mi zdarzeniami losowymi oraz gwarantować 
nam wysoką sumę ubezpieczenia w zakresie 
odpowiedzialności cywilnej.
Chciałbym podkreślić, że  dzięki współpracy 
UNIQA i  Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. 
Paderewskiego mieszkańcy mają możliwość 
zawarcia indywidualnej umowy ubezpiecze-
nia mieszkania i  odpowiedzialności cywilnej 
ze  składką płatną miesięcznie, tzw. ubezpie-
czenie mieszkania przy czynszu.

Czym ubezpieczenie UNIQA różni się od in-
nych ofert na rynku?
Po pierwsze, nasza polisa gwarantuje ochronę 
w  zakresie najczęściej występujących szkód, 
o których rozmawialiśmy wcześniej.
Po drugie, nasza polisa zawiera ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w  życiu prywat-
nym całej rodziny do sumy nawet 500 000 zł.
Po trzecie, nasza polisa zawierana jest na czas 
nieokreślony. Dzięki temu, że składka stanowi 
element opłat czynszowych, nie musimy pa-
miętać o terminie wznowienia umowy.
Po czwarte, składka za naszą polisę wnoszona 
jest w niskich, miesięcznych ratach i rozpoczy-
na się już od 10 zł miesięczne.
Po  piąte, składka ubezpieczeniowa za  naszą 
polisę jest stała, wystąpienie szkody nie po-
woduje podniesienia składki. Mimo wypła-
ty odszkodowania w  jednym miesiącu, już 
pierwszego dnia następnego miesiąca suma 
ubezpieczenia zostaje odnowiona, czyli nie 
jest pomniejszona o wypłacone wcześniej od-
szkodowanie.

Po  szóste, otrzymujemy bezpłatny pakiet 
usług assistance, czy pomoc w  przypadku 
wystąpienia awarii lub zdarzenia losowego, 
np.  wezwanie i  opłacenie fachowców, takich 
jak elektryk czy hydraulik.

Wspomniał Pan, że  suma ubezpieczenia 
w OC może wynieść nawet 500 000 zł. Dla-
czego ubezpieczenie OC jest tak ważne?
Podstawowym wariantem umowy jest tzw. 
wariant bezpieczny. Obejmuje on ubezpie-
czenie naszego majątku znajdującego się 
w  naszym mieszkaniu oraz pomieszczeniach 
przynależnych takich jak piwnica lub garaż. 
W  standardzie jest również OC w  życiu pry-
watnym.
Przy najniższej składce, czyli 10  zł miesięcz-
nie, ubezpieczamy nasz majątek na  sumę 
10 000 zł oraz naszą odpowiedzialność cywil-
ną na sumę 100 000 zł. W praktyce oznacza to, 
że jeżeli np. zalejemy naszych sąsiadów i klat-
kę schodową, to Uniqa pokryje koszty remon-
tu do kwoty 100 000 zł.

Czy ubezpieczenie OC dotyczy tylko zalań 
sąsiedzkich?
Nie, absolutnie nie. Odpowiedzialność cy-
wilna zachodzi wtedy, gdy w  związku z  wy-
konywaniem czynności życia prywatnego 
ubezpieczony lub jego bliska osoba wyrządzi 
osobie trzeciej szkodę osobową lub rzeczo-
wą, do  której naprawienia jest zobowiązana 
w myśl przepisów prawa. Czynności życia pry-
watnego to  m.in. użytkowanie lokalu miesz-
kalnego, sprawowanie opieki nad dziećmi, 
posiadanie zwierząt domowych, rekreacyjne 
uprawianie sportu, np. jazda na rowerze.
Życie pokazuje, że nawet przy zachowaniu du-
żej ostrożności nie jesteśmy wstanie ustrzec 
się przed wyrządzeniem komuś szkody.

Czy lokatorzy, którzy mają wykupione 
na  własność mieszkanie, mogą ubezpie-
czyć mieszkanie jako lokal, czyli tzw. mury?
Oczywiście. Wariant bezpieczny można 
rozszerzyć o  wariant bezpieczny plus. Już 
za  2  zł ubezpieczamy nasze mieszkanie 
na  sumę 100 000  zł, jeśli chcemy ubezpie-
czyć np. na sumę 300 000 zł, to składka wy-
niesie 6 zł.
Dzięki temu w  przypadku całkowitego 
zniszczenia mieszkania nie musimy czekać 
na  jego odbudowę, za otrzymane od Uniqa 
odszkodowanie będziemy mogli zakupić 
nowe mieszkanie na  rynku pierwotnym lub 
wtórnym.

Dla mieszkańców bardzo ważna jest kwe-
stia likwidacji powstałych szkód. Czy w tej 
kwestii macie Państwo specjalne rozwią-
zania?

Tak, UNIQA zapewnia dedykowany serwis 
likwidacyjny dla mieszkalnictwa, stworzony 
ze specjalistów Centrum Pomocy UNIQA oraz 
likwidatorów szkód. Fachowa ocena zdarzeń 
oraz szybka wypłata odszkodowania to nasze 
priorytety.

W  takim razie proszę powiedzieć, jak za-
wrzeć ubezpieczenie mieszkania płatnego 
przy czynszu?
Do gazety dołączony został wniosek o zawar-
cie umowy ubezpieczenia, który każdy miesz-
kaniec może wypełnić i  złożyć w  siedzibie 
Spółdzielni lub administracjach osiedli.

Zachęcam Państwa do przystąpienia do na-
szego ubezpieczenia ze składką płatną mie-
sięcznie. Wniosek o przystąpienie do ubez-
pieczenia dołączony jest do  gazety, którą 
macie Państwo w ręku. Dodatkowo wnioski 
dostępne są  w  siedzibie Spółdzielni Miesz-
kaniowej im. I.J. Paderewskiego w  dziale 
opłat czynszowych, lub w  najbliższej ad-
ministracji osiedla, tam również prosimy 
o składanie wypełnionych wniosków. Skład-
ka za ubezpieczenie będzie naliczana wraz 
z  opłatami miesięcznymi, polisę natomiast 
wraz z  listem powitalnym otrzymacie Pań-
stwo pocztą.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji, 
zachęcam do kontaktu z pracownikami na-
szego biura w Katowicach, Al. Roździeńskie-
go 88A, tel.: 32 20-80-573 lub 575.

Krzysztof Kasperczyk – Dyrektor Regionu 
UNIQA dla Mieszkalnictwa
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Klub REZONANS

WAŻNE TELEFONY
SPÓŁDZIELNIA (SEKRETARIAT)         32 256 31 80
SPÓŁDZIELNIA(SEKRETARIAT)         32 255 18 39
SPÓŁDZIELNIA (ZGŁOSZENIA)         32 256 22 14
BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI        32 351 17 21
KLUB „REZONANS”          32 256 40 20
POGOTOWIE TECHNICZNE SPÓŁDZIELNI telefon czynny 24 h na dobę 32 256 39 21, 607 614 081
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 49 40 241

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

DYŻURY RADNEGO
Pan Adam Skowron będzie dyżurował w  Klubie „Rezonans” 
w pokoju nr 2 w godz. 17.30-18.30.
Plan dyżurów na rok 2019: 18 XI, 16 XII 2019 r.
Terminy spotkań mogą ulec zmianie. Informacja o nieobecności 
powinna znaleźć się w Biuletynie Informacji Publicznej pod ad-
resem bip.katowice.eu (zakładka Rada Miasta).

Z ŻYCIA SENIORÓW
Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach: 1 paździer-
nika jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 paździer-
nika jako Europejski Dzień Seniora oraz 20 listopada jako Ogól-
nopolski Dzień Seniora.

Nasi Seniorzy na świętowanie Dnia Seniora wybrali 24 paź-
dziernika. Licznie przybyli do Klubu, gdzie uczestniczyli w spo-
tkaniach m.in. z radnym Miasta Katowice i wysłuchali koncer-
tu standardów muzycznych na skrzypce. Na koniec imprezy 
wspólnie pośpiewali z Jerzym Granowskim, który zagrał na gita-
rze. Było miło, muzycznie i smacznie.
Na spotkaniu także uhonorowali Jubilatów, którzy w roku 2019 
obchodzili swoje 80-te urodziny, śpiewając uroczyste „Sto lat…”.
Na zakończenie Seniorzy przyjęli życzenia i podziękowania 
za aktywność, energię i apetyt na życie od organizatorów i na-
szej Spółdzielni, która współorganizowała spotkanie.
Zapraszam chętnych do zgłaszania się na wyjazdy świąteczne 
i wakacyjne. Propozycje do wglądu w trakcie dyżurów.

Zarząd Koła Nr 2
Przewodnicząca: Ilona Szewczyk

Ciąg dalszy ze str. 2
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Poznasz kierowcę nie po tym, czym jeździ, 
ale po tym, jak parkuje

Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, czy w czasie 
oficjalnego spotkania. Również jako kierowca musisz znać 
zasady savoir vivre. Czy wiesz jak wygląda etykieta za kie-
rownicą? I jak być drogowym dżentelmenem? Poruszymy 
dzisiaj temat prawidłowego parkowania samochodów. Par-
kingi mają to do siebie, że zawsze brakuje na nich wolnych 
miejsc. Nie oznacza to, że możesz stawiać auto gdzie chcesz.

Tematem naszych dzisiejszych rozważań będzie m.in. osie-
dlowa zebra, która dla większości kierowców jest nie do koń-
ca zrozumiała. Zacznijmy więc od początku. Przejście dla 
pieszych to oznakowanie poziome (tzw. zebra) przeznaczo-
ne do bezpiecznego poruszania się pieszych. Wydaje się 
to proste i zrozumiałe, jednak, jak pokazuje rzeczywistość, 
nie dla wszystkich kierowców. Często widzimy zaparkowane 
samochody właśnie w miejscach niedozwolonych takich jak 
zebra. Tutaj odzywa się kultura osobista kierowcy. Kulturalny 
kierowca nie myśli tylko o sobie, ma na uwadze bezpiecz-
ne poruszanie się pieszych, nie zagradza wjazdów i wejść, 
nie zastawia innych samochodów. Kulturalny kierowca 
ma na uwadze bezpieczne poruszanie się pieszych i parkuje 
tak, aby również inni mieli szansę zaparkować.

Apelujemy! Zanim zaczniesz parkować na przejściu dla 
pieszych, chodniku czy ścieżce rowerowej, uświadom so-
bie, że po wyjściu z samochodu sam staniesz się pieszym 
i będziesz mieć problem z bezpiecznym poruszaniem się. 

Pamiętaj także, że istnieje ryzyko, iż zdenerwowany prze-
chodzień porysuje ci auto, przyklei na nim naklejkę mówią-
cą wszystkim dookoła, że jesteś „świętą krową parkingową” 
(delikatnie mówiąc). A już bezwzględnie nie stawaj na miej-
scach przeznaczonych dla pojazdów uprzywilejowanych, 
osób niepełnosprawnych i rodzin z małymi dziećmi!!!
Konkluzja.

Bądźmy kulturalnymi kierowcami i kulturalnymi pieszymi. 
W każdym miejscu i czasie pamiętajmy o naszych współ-
użytkownikach dróg, chodników, parkingów…
Szanujmy się.

Aleksandra Ryszka

Przypominamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do ko-
rzystania ze świadczonych przez Spółdzielnię usług, tj.:
• „Polecenie Zapłaty”, które pozwoli bezpiecznie, wy-

godnie i terminowo regulować Państwa zobowiązania 
wobec Spółdzielni;

• „Usługa SMS”, która zapewni bieżącą informację 
na  temat najważniejszych zdarzeń mających miejsce 
w zasobach Spółdzielni (m.in. przeglądy, odczyty urzą-
dzeń pomiarowych zainstalowanych w lokalach, itp.);

• „e-BOK” – elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, 
które umożliwi wygodne, bez wychodzenia z  domu, 
zapoznanie się z podstawowymi danymi dotyczącymi 
Państwa lokalu, w tym z opłatami (m.in. naliczeniami 
i płatnościami, rozliczeniami mediów – wody, c.o., itp.);

• „Korespondencja Elektroniczna”, która, za pomocą 
udostępnionego Spółdzielni adresu poczty elektro-
nicznej, pozwoli zarówno Państwu, jak i  Spółdzielni 
skutecznie i  szybko się skomunikować bez względu 
na aktualne miejsce Państwa pobytu.

Formularze niezbędne do uruchomienia ww. usług dostępne 
są na naszej stronie internetowej: www.smpaderewski.pl, jak 
również w siedzibie Spółdzielni. 

PRZYPOMINAMY, 
ZACHĘCAMY

OGŁOSZENIA 
DROBNE

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

Tapicer – 603-601-168

Czyszczenie dywanów, wykładzin, foteli, sof,
tapicerek samochodowych 736-824-458

Okna – Regulacja – naprawa,
wymiana uszczelek, tel. 602-314-720



105,84 m2

NA BIURA, GABINETY
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Granicznej 61B w Katowicach. Składa się z kilku pomiesz-
czeń, z  własnym węzłem sanitarnym i  zapleczem socjalnym. Wyposażony 
w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania. 
Wejście bezpośrednie.
W lokalu może być prowadzona działalność usługowa, biura, gabinety.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca. 

17,20 m2

NA BIURO, GABINET
Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy stanowi jedno ustawne pomieszcze-
nie. Usytuowany jest w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sowińskiego 
11 w Katowicach. Lokal jest po remoncie z wygładzonymi, świeżo malowany-
mi ścianami i płytkami ceramicznymi na podłodze. Okno pcv zabezpieczone 
kratami; wyposażony w instalację elektryczną i CO (nowy grzejnik). Wejście 
do lokalu pośrednie, poprzez hol i korytarz wyremontowanej klatki schodo-
wej. Wyremontowany, estetyczny węzeł sanitarny poza lokalem, we współ-
użytkowaniu. Naszym zdaniem lokal ten nadaje się na gabinet lub biuro firmy 
handlowej lub usługowej.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA NA OSIEDLU PADEREWSKIEGO

BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SM im. I. J. Paderewskiego   LICENCJA ZAWODOWA NR 1928

ul. Paderewskiego 65, 40-282 Katowice, tel. 605 406 905
www.bobnier.gratka.pl, www.smpaderewski.pl

SPÓŁDZIELCZE BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
TO TWOJE BIURO

ZAMIERZASZ SPRZEDAĆ, KUPIĆ LUB WYNAJĄĆ NIERUCHOMOŚĆ
ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I ZRÓB TO Z NAMI

(od 1998 r. na rynku nieruchomości)

21,40 m2

NA BIURO Z MAŁYM ZAPLECZEM MAGAZYNOWYM
Oferowany do  wynajęcia lokal użytkowy składa się z  dwóch pomieszczeń 
(z przedsionkiem), usytuowany jest w parterze budynku mieszkalnego przy 
ul. Granicznej 57c w Katowicach. Lokal jest po remoncie z wygładzonymi ścia-
nami i płytkami ceramicznymi na podłodze. Okna pcv zabezpieczone kratami; 
wyposażony w instalację elektryczną i CO (nowe grzejniki). Wejście do lokalu 
pośrednie, poprzez hol wyremontowanej klatki schodowej. Wyremontowany, 
estetyczny węzeł sanitarny poza lokalem, we współużytkowaniu.
Naszym zdaniem lokal idealnie nadaje się na małe biuro z niewielkim, podręcz-
nym zapleczem magazynowym dla firmy handlowej lub usługowej świadczą-
cej usługi w domu lub siedzibie klienta czy też za pośrednictwem internetu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca. 



107,69 m2

Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy położony jest w parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Granicznej 49B w Katowicach. Składa się z kilku pomiesz-
czeń, z własnymi węzłami sanitarnymi (dla dorosłych i dla dzieci) i zapleczem 
socjalnym. Wyposażony w  instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz 
centralnego ogrzewania. Wejście bezpośrednie. Po remoncie – dostosowany 
do działalności związanej z prowadzeniem zajęć dla dzieci.
W  lokalu może być prowadzona działalność usługowa, mogą być biura lub 
gabinety.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

19,35 m2

Oferowany do  wynajęcia wyremontowany lokal użytkowy położony jest 
w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 24 w Katowicach. Wy-
posażony w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania; z bezpośrednim 
wejściem, obok wejścia witryna – okno pcv, na podłogach płytki ceramiczne, 
ściany wygładzone. Węzeł sanitarny poza lokalem we współużytkowaniu.
W lokalu może być prowadzona działalność handlowa lub usługowa (ostatnio 
butik z odzieżą).
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

23,40 m2

Oferowany do wynajęcia lokal użytkowy stanowi jedno ustawne pomieszcze-
nie. Usytuowany jest w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 
12 w Katowicach. Lokal jest po remoncie z wygładzonymi ścianami i płytkami 
ceramicznymi na podłodze. Okna pcv zabezpieczone kratami; wyposażony 
w nowe grzejniki CO. Wejście do lokalu pośrednie, poprzez hol i korytarz wy-
remontowanej klatki schodowej. Wyremontowany, estetyczny węzeł sanitarny 
poza lokalem, we współużytkowaniu. Naszym zdaniem lokal idealnie nadaje 
się na gabinet lub biuro firmy handlowej lub usługowej.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

14,71 m2

Lokal użytkowy stanowiący jedno ustawne pomieszczenie. Położony jest 
w parterze budynku mieszkalnego przy ul. Sowińskiego 43 w Katowicach. 
Okno pcv zabezpieczone kratami, na podłodze wykładzina pcv. Lokal wypo-
sażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i CO. 
Wejście do lokalu pośrednie, poprzez hol wyremontowanej klatki schodowej.
Estetyczny węzeł sanitarny poza lokalem, we współużytkowaniu.
Najemca oprócz czynszu najmu ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.

IMIELIN – CISOWIEC
Ładnie położona działka w Imielinie Cisowcu, o pow. 957 m2, w kształcie re-
gularnego trapezu (szer. 26,5 m x dł. 46,5 m), przewidziana w planie pod bu-
downictwo jednorodzinne. Działka jest uzbrojona (prąd, woda i kanalizacja 
oraz gaz w drodze). Dojazd do działki drogą asfaltową. Interesująca lokaliza-
cja na granicy Imielina i Chełmu Śląskiego daje wiele możliwości. Spokojna, 
piękna i cicha okolica, wokół domy jednorodzinne, łąki, stawy i las.
Tutaj z  pewnością odpoczniesz po  pracy. Do  zbiornika Dziećkowice za-
ledwie 6 min. samochodem, 10-15 min. rowerem, a  ok. 25 min. space-
rem.  Do  Biedronki 3 min. samochodem, 5 min. do  imielińskiego rynku, 
a tym samym do kościoła, poczty, apteki czy szkoły. Najbliższy przystanek 
autobusowy w odległości 3 minut spaceru. Dojazd samochodem do Kato-
wic w ciągu ok. 20 min. Naszym zdaniem bardzo dobra oferta dla uciekają-
cych od wielkomiejskiego gwaru.
UWAGA! KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
Cena ofertowa: 129.000 zł

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI



KATOWICE, ul. Sikorskiego, 57,27 m2

3-POKOJOWE Z KWADRATOWĄ KUCHNIĄ, 
W NAJLEPSZEJ LOKALIZACJI W KATOWICACH
Oferujemy do sprzedaży duże, trzypokojowe mieszkanie położone na Osie-
dlu Paderewskiego, w budynku przy ul. Sikorskiego w Katowicach. Miesz-
kanie usytuowane jest na pierwszym piętrze, w 10-piętrowym budynku 
po termomodernizacji, z wyremontowaną klatką schodową wyposażo-
ną w domofon. Na ponad 57 m2 powierzchni użytkowej mieszczą się trzy 
ustawne pokoje, widna, duża kuchnia, łazienka, oddzielne wc oraz przedpo-
kój. Okna białe z pcv z zachodnią i południową wystawą. Łazienka w płyt-
kach ceramicznych z kabiną prysznicową. Woda ogrzewana junkersem. 
Kuchnia ustawna, w kwadracie, z nową (na gwarancji) kuchenką gazowo-
-elektryczną firmy Bosch. Mieszkanie z wielkim potencjałem – układ i cha-
rakter ścian w mieszkaniu stwarzają wiele możliwości aranżacyjnych. Zamy-
kany korytarz lokatorski (dla czterech mieszkań). Atuty lokalizacyjne:
• blisko centrum (samochodem dotrzesz w kilka, a pieszo lub komunikacją 

miejską w kilkanaście minut),
• bogata infrastruktura osiedlowa i wszystko w zasięgu ręki – żłobek, 

przedszkola, szkoły, liczne sklepy lokalne i sieciówki, bary i restauracje, 
przychodnie, banki, kluby fitness, baseny, kompleks handlowy Trzy Stawy,

• w okolicy większość śląskich uczelni – Politechnika Śląska, Uniwersytet 
Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Muzyczna,

• przestrzeń i bardzo dużo zieleni między budynkami,
• system kontrolowanych miejsc parkingowych dla mieszkańców,
• liczne linie komunikacji miejskiej,
• blisko dróg wylotowych – obok A4 i węzeł Murckowski (nie tracisz czasu 

na przejazd przez miasto),
• w sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów z malowniczymi stawami, alejkami 

spacerowymi, trasami rowerowymi, wodnym placem zabaw i innymi 
atrakcjami, gdzie znajdziesz wytchnienie nie tylko w weekendy.

Wyjątkowo dobrze się tu mieszka i odpoczywa po pracy.
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI
Cena ofertowa: 299.000 zł

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

KATOWICE, ul. Sowińskiego, 43,01 m2

FUNKCJONALNE, W DOBREJ LOKALIZACJI
Oferujemy do wynajęcia mieszkanie o pow. 43 m2. składające się 
z dwóch niezależnych pokoi, oddzielnej, widnej kuchni, łazienki razem 
z wc i przedpokoju. Mieszkanie usytuowane jest na 9 piętrze w 10-pię-
trowym budynku na terenie Osiedla Paderewskiego.
Jest czyste i zadbane, z podstawowym wyposażeniem. Okna pcv, 
z wschodnią wystawą, duży pokój z balkonem. Na podłogach w przed-
pokoju i kuchni płytki ceramiczne, w pokojach panele. Łazienka w płyt-
kach ceramicznych z kabiną prysznicową, umywalką i wc-kompaktem, 
wyposażona w pralkę.
Klatka schodowa po remoncie, wyposażona w domofon. Zamykany ko-
rytarz lokatorski na piętrze.
Atuty związane z lokalizacją, to przede wszystkim bliskość centrum mia-
sta, bogata infrastruktura osiedlowa, w pobliżu większość katowickich 
uczelni: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomicz-
ny, Akademia Muzyczna, sąsiedztwo A4 i węzła Murckowskiego, a jedno-
cześnie obok terenów rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów.
W naszej ocenie jest to bardzo dobra propozycja dla pracowników oko-
licznych firm, studentów lub par rozpoczynających samodzielne życie.
Wymagana kaucja zabezpieczająca. Oprócz kosztu najmu Najemca pono-
si koszty wszystkich zużywanych mediów oraz opłatę komunalną.
Czynsz najmu: 1.500 zł 

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DWUOPOKOJOWE



ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY Z NASZYM BIUREM
BIURO MIEŚCI SIĘ W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ (PARTER – POKÓJ NR 5)

TELEFON STACJONARNY 32 351 17 21, TELEFONY KOMÓRKOWE: 605 406 905, 601 633 583
e-mail: bon@smpaderewski.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zamieszczone w ogłoszeniach propozycje nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

KATOWICE, ul. Sowińskiego 43,09 m2

ATRAKCYJNE, FUNKCJONALNE, W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI
Oferujemy do  wynajęcia ładne, dwupokojowe mieszkanie położone 
na Osiedlu Paderewskiego, czyli w najlepszej lokalizacji w Katowicach.
Osiedle sąsiaduje z terenami rekreacyjnymi Doliny Trzech Stawów, a jedno-
cześnie jest świetnie skomunikowane z centrum miasta oraz z drogami wy-
lotowymi w kierunkach Kraków – Wrocław, Bielsko-Biała, Cieszyn – Warsza-
wa. Cechuje się wyjątkowo bogatą infrastrukturą (wszystko w zasięgu ręki), 
zadbanymi budynkami i terenami zielonymi. W pobliżu Osiedla znajduje się 
większość śląskich uczelni – Politechnika Śląska, Akademia Muzyczna, Uni-
wersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, w związku z czym jest to nie-
wątpliwie atrakcyjna oferta dla studentów tych uczelni oraz dla pracow-
ników okolicznych firm.
Mieszkanie położone jest na 9 piętrze w dziesięciopiętrowym, zadbanym 
budynku wyposażonym w videodomofon, z zamykanymi korytarzami loka-
torskimi na piętrach. Składa się z dwóch oddzielnych pokoi, widnej kuchni, 
łazienki razem z wc oraz przedpokoju. Mieszkanie jest kompletnie umeblo-
wane i wyposażone w sprzęt AGD (pralka, lodówka, kuchenka) i TV. W kuch-
ni drobne wyposażenie kuchenne. Łazienka w  płytkach ceramicznych, 
z wanną. Większy pokój z balkonem. Okna białe, pcv z zachodnią wystawą, 
dzięki czemu mieszkanie jest dobrze doświetlone i słoneczne.

Wymagana kaucja zabezpieczająca. Oprócz kosztu najmu Najemca ponosi 
koszty wszystkich zużywanych mediów oraz opłatę komunalną.
Czynsz najmu: 1.500 zł

MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA
DWUPOKOJOWE

POSZUKUJEMY DLA NASZYCH KLIENTÓW OFERT SPRZEDAŻY I WYNAJMU MIESZKAŃ, 
DOMÓW ORAZ DZIAŁEK USYTUOWANYCH W OBRĘBIE AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego

Oferujemy do zamiany atrakcyjne mieszkanie o pow. 50 m2, składające 
się z trzech niezależnych pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. 
Mieszkanie przeszło trzy lata temu gruntowny remont z wymianą okien, 
stolarki drzwiowej (antywłamaniowe drzwi gerda, nowe drzwi we-
wnętrzne z ościeżnicami), wszystkich instalacji i grzejników.

Jest dobrze doświetlone i słoneczne – z zachodnią wystawą okien. 
W pokojach panele, w kuchni płytki ceramiczne, na ścianach gładzie lub 
płyty k-g. Kuchnia umeblowana ze sprzętem AGD. Łazienka w płytkach 
ceramicznych z kabiną. Zabudowane trzy szafy typu Komandor.

Poszukiwany do zamiany lokal mieszkalny powinien być czteropoko-
jowy (ok. 70 m2), położony wyłącznie na Osiedlu Paderewskiego. Stan 
techniczny obojętny, piętro również.

OFERTA ZAMIANY LOKALU MIESZKALNEGO


