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Gratulacje!!!

zanowni Mieszkańcy, Członkowie Spółdzielni,
z okazji 25-lecia istnienia naszej Spółdzielni proszę przyjmijcie najserdeczniejsze gratulacje. 25 lat
to piękny wiek. Minął już czas dzieciństwa i dorastania, a nastał dojrzałego funkcjonowania. Większość
błędów i potknięć zostało przećwiczonych. Dorośliśmy i ustatkowaliśmy się, a przede wszystkim dobrze
się zorganizowaliśmy. Działając samodzielnie od 25 lat
nauczyliśmy się bardzo wielu różnych rzeczy, całkiem
nieźle poznaliśmy się wzajemnie, z wieloma osobami zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. Wiemy, co dla naszej
Spółdzielni i jej przyszłości jest dobre i co trzeba robić,
by nie zboczyć z właściwej drogi czy nie pogubić się
w gąszczu przepisów i natłoku informacji. To wszystko
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stanowi wspólny i wspaniały dorobek 25-lecia i dlatego
naszym Członkom, wszystkim bez wyjątku, należą się
wielkie gratulacje. Bez Was i Waszego działania nie byłoby Spółdzielni i nie byłoby osiągnięć. Szczególne podziękowania za możliwość świętowania tego jubileuszu
należą się tym, którzy przed 25 latami podjęli trud wydzielania Spółdzielni ze struktur Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej i doprowadzili do usamodzielnienia się
osiedla. Trochę wspomnień z tego okresu znajdziecie
w jubileuszowej wkładce do biuletynu.
Osobiście jestem dumna, że byłam z Państwem przez
cały czas, w którym Spółdzielnia dorastała i dojrzewała. Sięgając pamięcią do czasu kiedy zaczynałam pracę, nie przesadzę jeśli powiem, że w zarządzaniu Spółdzielnią zmieniło się właściwie wszystko, a w innych
obszarach działania z roku na rok dzieje się coraz lepiej.
Mamy jako Spółdzielnia bardzo dobrą opinię i wielu zainteresowanych zamieszkaniem w naszych zasobach.
Te sukcesy nie byłyby możliwe bez Państwa mądrego
udziału w decydowaniu o kształcie i kierunkach zmian.
Chciałabym zatem tą drogą złożyć wszystkim naszym
Członkom i Mieszkańcom jak najserdeczniejsze gratulacje z okazji jubileuszu 25-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego i życzyć wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym, jak i funkcjonowaniu
naszej spółdzielczej rodziny.
Elżbieta Zadróż
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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. 16.0018.00
•
modelarnia: remont
Ponadto zapraszamy na prowadzone w Klubie odpłatne zajęcia:
•
balet dla dzieci (2 grupy): wtorek, godz. 16.30-18.00
•
gimnastyka korekcyjna: wtorek, godz. 18.00-18.45
•
nauka tańca dla dorosłych: środa, godz. 18.00-19.00
•
callanetics: wtorek i czwartek, godz. 19.00-19.50
•
joga: czwartek, godz. 16.30-18.00
•
pilates: poniedziałek i czwartek, godz. 18.00-19.00
•
zumba: poniedziałek godz. 19.10-19.55 i piątek,
godz. 17.00-17.45
•
karate dla dzieci: poniedziałek i środa, godz. 16.00-16.45
•
j. angielski dla dzieci (2 grupy): wtorek i czwartek,
godz. 16.15 i 17.00
•
j. angielski dla dorosłych: czwartek, godz. 18.00-19.00
•
konsultacje komputerowe Seniorzy:
środa, godz. 15.45-17.00
•
brydż sportowy: środa, godz. 15.30-19.00
•
nauka gry na pianinie/keyboardzie: środa, godz. 14.30.

CO SIĘ DZIAŁO W KLUBIE?
Półkolonie zimowe 2016
W czasie ferii gościły w Klubie: radość, śmiech i zabawa, a to za sprawą
dzieci, które uczęszczały na półkolonie. Wzięło w nich udział 58 dzieci
w wieku 7-12 lat, dla których przygotowano m.in. warsztaty w Bibliotece Miejskiej i Muzeum Historii Katowic, wyjście do kina, zajęcia z harcerzami, ćwiczenia na sali gimnastycznej pod okiem instruktora karate.
Spędzając czas w Klubie, dzieci wzięły również udział w konkursach,
zabawach oraz zajęciach plastycznych. W trakcie zajęć plastycznych
wykonywały własnoręcznie pompony i kukiełki. Przygotowanie kukiełek wymagało nie lada pomysłowości i zdolności plastycznych, jednak
dzieci poradziły sobie z tym zadaniem świetnie, a zabawa sprawiła im
wielką przyjemność.
Ponadto w każdym turnusie dzieci wyjechały na wycieczkę autokarową. Pierwsza z nich zorganizowana została do Krakowa na spektakl
w Teatrze Współczesnym pt. „Piękna i Bestia”, połączony z warsztatami
teatralnymi. Druga natomiast do Chlebowej Chaty w Górkach Małych,
gdzie dzieci wysłuchały opowieści o tym, jak wyglądało życie na wsi,
poznały narzędzia i sprzęty używane dawniej oraz przygotowały własnoręcznie podpłomyki i masło, które chętnie zjadły.
Po feriach dzieci wypoczęte i zachwycone mogły wracać do swoich
szkolnych obowiązków.
Kurs samoobrony
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Pochwalę się w imieniu 27 pań, które ukończyły kurs samoobrony,
zorganizowany w Klubie „Rezonans” 5 marca br. Panie pod fachowym
okiem instruktorów Pana Tomasza Stokfisza i Pana Zbigniewa Paradeckiego uczyły się podstawowych technik samoobrony, wraz z prawnymi
i psychologicznymi aspektami. Podczas wykonywanych ćwiczeń panowała wesoła atmosfera i miła zabawa.
W związku z dużym zainteresowaniem kursem postaramy się zorganizować dla Pań kolejne spotkanie (wstępnie planowane na 23 kwietnia
br). Informacje oraz zapisy w Klubie.
Dzień Kobiet
7 marca Panie świętowały w Klubie „Dzień kobiet”. Przygotowaliśmy
dla nich słodki poczęstunek oraz symbolicznego kwiatka. Świętowanie
umilił występ sześciolatków z Przedszkola nr 87, które zaprezentowały
bogaty program artystyczny. Występ dzieci był uroczy i trudno było
ukryć wzruszenie.
W tym roku spotkaniu towarzyszyła wystawa fotografii mieszkanki naszego osiedla Pani Teresy Kunigiel. Pani Teresa zaprezentowała część
swojej obszernej kolekcji zdjęć, przedstawiających kompozycje kwiatów, liści i owoców, nazywanych przez autorkę „Nibasami”.
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Klub REZONANS cd.
Zbiórka świąteczna
Serdecznie dziękujemy osobom, które włączyły się do naszej akcji –
świątecznej zbiórki żywności i środków czystości. Przyniesione przez
Państwa dary przekazane zostały Zespołowi Charytatywnemu działającemu przy naszej Parafii. Przygotowane z nich paczki trafiły do osób
potrzebujących wsparcia. Pragniemy przypomnieć, że akcja prowadzona jest każdego roku tuż przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego
Narodzenia. Zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach, a za okazane serce w imieniu potrzebujących jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
KONKURS PLASTYCZNY
16 marca wręczyliśmy nagrody i wyróżnienia laureatom konkursu
plastycznego zorganizowanego z okazji 25-lecia naszej Spółdzielni.
W konkursie pod hasłem: „Osiedle Paderewskiego moim miejscem
do zabawy, nauki i wypoczynku” wzięło udział 35 dzieci. Komisja konkursowa miała niełatwe zadanie, ponieważ wpłynęło wiele ładnych,
kolorowych i pomysłowych prac. Ostatecznie, po długich dyskusjach
przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
5-7 lat
miejsce I – Kacper Suchański 7 lat,
miejsce II – Natalia Bartosińska 7 lat,
miejsce III – Lena Pietraszewska 7 lat,
wyróżnienie – Tomasz Wierzejski 7 lat,
8-10 lat
miejsce I – Hanna Rucka 9 lat oraz Hanna Jóźwiak 8 lat,
miejsce II – Maja Kukuła 8 lat oraz Liliana Gabor 8 lat,
miejsce III – Karolina Daniel oraz Natalia Senderecka 10 lat,
wyróżnienia otrzymali: Martyna Pawłowska 9 lat, Alicja Pyda 8 lat, Barbara Materek 9 lat, Adam Gajda 10 lat,
11-13 lat
miejsce I – Olga Majchrzak 11 lat,

Z

Podziękowania
W dwóch poprzednich wydaniach biuletynu zwracaliśmy się do Państwa
z prośbą o udostępnienie archiwalnych zdjęć naszego osiedla. Wśród fotografii, które otrzymaliśmy, znalazły się prawdziwe perełki. Dziękujemy serdecznie za ich udostępnienie.
Jednocześnie zapraszamy na wystawę poświęconą 25-leciu naszej Spółdzielni, gdzie będzie można oglądać fotografie przekazane przez Państwa
oraz inne, które udało nam się zdobyć.
Wystawa udostępniona będzie od 5 kwietnia w siedzibie Spółdzielni.
Beata Kowalska
DYŻURY RADNEJ PANI BOŻENY ROJEWSKIEJ
Klub „Rezonans” pokój nr 2 w godzinach 16.30-17.30
Plan na rok 2016: 5 IV, 10 V, 7 VI. Dyżury mogą ulec zmianie – aktualizacja
na stronie: bozenarojewska.pl
Z ŻYCIA SENIORÓW
Zapraszamy Państwa do Klubu Seniora w każdy wtorek w godzinach
11.00-13.00 oraz czwartek w godzinach 16.00-18.00.
Przewodnicząca Koła Emeryta,
Ilona Szewczyk

Przeglądy przewodów kominowych

akończył się coroczny (w budynkach czteroklatkowych realizowany co pół roku) przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej w zasobach Spółdzielni (zgodnie z Art. 62. ust. 1 pkt.
1c i pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane, przepisami gazowniczymi oraz
z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dn. 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów Dz.U. 2010 r. nr 109 poz. 719 §34 ust. 1 i 2).
Niestety przeglądy wykazują, że nie zawsze wszystko jest w porządku.
Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się nieprawidłowości
z komentarzem:
1. Przekroczona zawartość tlenku węgla w spalinach z pieca łazienkowego tj. powyżej 500 ppm – w porównaniu do ubiegłych lat ilość
mieszkań z tą nieprawidłowością znacznie się zmniejszyła, co świadczy
o większej dbałości użytkowników o swoje urządzenia gazowe;
2. Złe usytuowanie gazowego pieca łazienkowego tzn. piec umieszczony za wysoko w stosunku do otworu kominowego, piec umieszczony
za daleko od otworu kominowego lub piec umieszczony w za małym
pomieszczeniu – wc! Niewielka ilość mieszkań z tą nieprawidłowością,
natomiast zagrożenie dla zdrowia i życia ogromne.
Piec gazowy musi znajdować się w wentylowanym pomieszczeniu
o kubaturze minimum 8 m3, powinien być umieszczony bezpośrednio
pod wlotem do kanału spalinowego, a odległość pionowego odcinka
rury spalinowej od pieca do otworu kominowego musi wynosić min.
20 cm.
Nieprawidłowe usytuowanie pieca powoduje zaburzenia ciągu odprowadzającego spaliny i zagrożenie cofaniem się spalin do łazienki.
3. Nieprawidłowo zabudowane rury spalinowe w ścianie tj. niedopasowane średnice rur i rozet (powodują groźne nieszczelności), na stałe
zabudowane rury spalinowe bez rozety, rura spalinowa zabudowana
sufitem podwieszonym (niemożliwe czyszczenie kanału),
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miejsce II – Julia Józefiok 11 lat,
miejsce III – Anna Wilczyńska 11 lat.
Jak to bywa podczas rywalizacji nie wszyscy mogli zostać zwycięzcami.
Zadbaliśmy jednak o to, aby dzieci, które wzięły udział, a nie zostały laureatami również otrzymały dyplomy i upominki.
Dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom.

– znacznie zmniejszyła się ilość mieszkań z takimi nieprawidłowościami.
4. Zabudowane na stałe kratki wentylacyjne w ścianach tzn. takie, których nie można zdemontować do czyszczenia przewodów kominowych podczas przeprowadzanego przeglądu,
– nadal duża ilość mieszkań z tą nieprawidłowością.
5. Brak wlotu do kanału kominowego = brak wentylacji w kuchni lub
wc – miejsca wlotu do komina muszą zostać odtworzone i kominiarz
po rozpoznaniu wskaże miejsce wykucia wlotów,
– niewielka ilość mieszkań z taką nieprawidłowością.
6. Zabudowana instalacja gazowa – stwarza zagrożenie, bowiem nie
ma możliwości sprawdzenia szczelności przewodów gazowych,
– niewielka ilość mieszkań z tą nieprawidłowością.
7. Brak dostępu do kratek wentylacyjnych spowodowany zabudową
meblową – duże ilości mieszkań z taką nieprawidłowością, szczególnie
dotyczy to kuchni i wc – nie ma wówczas możliwości wyczyszczenia
kanałów kominowych.
8. Okap lub wentylator elektryczny podłączony do przewodów wentylacyjnych – stanowi zagrożenie przy gazowych piecach, zaburza
wentylację w całym pionie mieszkań. Nie wolno go stosować przy grawitacyjnej wentylacji i odprowadzaniu spalin. Znacznie zmniejszyła się
ilość mieszkań z tą nieprawidłowością w stosunku do poprzednich lat,
co świadczy o większej świadomości mieszkańców.
9. Za małe otwory wentylacyjne w drzwiach łazienkowych – sumaryczna powierzchnia otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych
musi wynosić min. 220 cm2,
– ważne przy użytkowaniu pieca gazowego (dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza do spalania gazu i prawidłowego odprowadzania
spalin i pary z łazienki),
– bardzo wiele mieszkań z tą nieprawidłowością.
Ciąg dalszy na str. 4
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CIEPŁO ROZLICZONE

o rozliczania ciepła zdołaliśmy się już przyzwyczaić. Wszak
robimy to od 20 lat. Przez 20 lat na naszych kaloryferach
wisiały podzielniki z dwoma rurkami, w okolicach maja
każdego roku do naszych drzwi pukały ekipy odczytujące wskazania i wymieniające kapilary. Okres rozliczeniowy dotychczas
obejmował czas pomiędzy 1 maja jednego roku a 30 kwietnia
roku następnego.
Ale wszystko się zmienia, postęp w technice jest olbrzymi. Także w dziedzinie podzielników ciepła. Aktualnie powszechnie
stosowane są podzielniki elektroniczne z możliwością zdalnego
odczytu wskazań. Dwa lata temu Spółdzielnia podjęła decyzję
o wymianie podzielników na właśnie takie oraz na zmianę okresu
rozliczeniowego na rok kalendarzowy. Aktualnie rozliczony został
okres nietypowy, przejściowy obejmujący czas pomiędzy 1 maja
2015 r. a 31 grudnia 2015 r. Był to ośmiomiesięczny okres płacenia do dostawcy ciepła, czyli „Tauron Ciepło SA” opłaty stałej oraz
krótki, bo trwający od 17 września i mało intensywny, ze względu
na temperatury zewnętrzne, czas grzania. Całkowite koszty poniesione na rzecz dostawcy ciepła dla całych zasobów, po uwzględnieniu uznanych korekt, wyniosły 3.718.239,55 zł, a naliczone
zaliczki 4.156.297,34 zł, czyli zaliczki były wyższe o 438.057,79 zł
od kosztów. Prawidłowość ta wystąpiła we wszystkich budynkach.
Z powodów wyżej wymienionych większość naszych mieszkańców miała nadpłaty. Po dokonanej analizie zmiany cen, przewidywanego zużycia ciepła za cały sezon grzewczy Zarząd podjął
decyzję o 20% podwyżce zaliczek w stosunku do rozliczonych
kosztów, a nie jak dotychczas 10%. Szacujemy, że koszty roczne
dostawy ciepła za rok 2016 wyniosą ok. 6,5 mln złotych. Zaliczki
podniesione jedynie o 10% pozwoliłyby zgromadzić jedynie kwotę ok. 6,1 mln złotych. Spowodować by to mogło duże dopłaty
po następnym rozliczeniu. Natomiast zmiana zaliczek o 20% spowoduje, że ilość zgromadzonych środków wyniesie ok. 6,6 mln
złotych, co pokryje szacowane koszty i zapewni bezpieczeństwo
finansowe. Symulacja kosztów z ostrożności została dokonana dla
średniej zimy. Natomiast w okresie jesiennym będziemy dokonywać dalszych analiz.
Podzielniki elektroniczne były zakładane w zasobach w okresie
letnim. W sumie zamontowano 17.071 szt. nowych podzielników.
W czasie akcji zamontowano podzielniki we wszystkich lokalach

Internet, telewizja, telefon
w technologii światłowodowej
Firma Orange Polska SA wystąpiła do Spółdzielni z prośbą o wyrażenie
zgody na udostępnienie zasobów w celu wybudowania nowoczesnej
sieci teletechnicznej, która zastąpi zużyte instalacje telefoniczne dawniej należące do Telekomunikacji Polskiej.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Spółdzielnia musi udostępnić swoje nieruchomości w celu realizacji takiego zadania. W związku z powyższym jeszcze w bieżącym roku
nastąpi realizacja budowy sieci światłowodowej w naszych zasobach.
Odbywać się to będzie w trzech etapach w następującej kolejności:
I etap: ul. Graniczna, ul. Paderewskiego; II etap: ul. Sikorskiego; III etap:
ul. Sowińskiego.
Orange Polska SA wymieni stare kablowe sieci TP SA na supernowoczesne światłowody a dane będą przekazywane bezpośrednio do lokalu
klienta z prędkością nawet do 300Mb/s z jednoczesnym dostępem
do pakietu usług multimedialnych. Sieć charakteryzuje się niezawodnością transmisji, odpornością na zakłócenia, dużą żywotnością technologii, bezpieczeństwem i praktycznie nieograniczoną przepustowością.
Dodatkowo będzie możliwość korzystania z innych usług telekomunikacyjnych, takich jak telefon czy telewizja.
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użytkowych i o innym przeznaczeniu i prawie we wszystkich mieszkalnych, oprócz dwóch. Te lokale będą rozliczone wg najwyższego
zużycia w ich nieruchomości. Zdalny odczyt podzielników (bez konieczności wchodzenia do lokali) został dokonany na początku roku
kalendarzowego. Odczytywane były zapamiętane przez podzielniki
wskazania na dzień 31.12.2015 r. na godz. 24.00.
Aktualne rozliczenie zostało wykonane na podstawie zmienionego przez Radę Nadzorczą 26 września 2015 r. „Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej
im. I. J. Paderewskiego w Katowicach”, zgodnie z którym (zresztą
jak dotychczas) użytkowników danej nieruchomości obciąża się
kosztami stałymi dostawy ciepła w odniesieniu do powierzchni lokalu. Natomiast koszty zmienne rozdzielane są w proporcji 20:80.
20% rozlicza się w stosunku do powierzchni lokali, a 80% w oparciu o odparowane na podzielnikach działki. Koszty dostawy ciepła w danej nieruchomości są sumą zapłaconych „Tauron Ciepło”
faktur skorygowanych o koszty uznanych reklamacji z ubiegłego
okresu rozliczeniowego.
Jak już informowaliśmy, aktualny okres rozliczeniowy jest nietypowy. Trwał tylko 8 miesięcy, koszty zmienne były nieadekwatne
w porównaniu z pełną zimą, dlatego zaliczki zostały podniesione
o 20% w stosunku do wykonanych kosztów, tak by przy następnym rozliczeniu zminimalizować dopłaty.
Najwyższe stawki miesięczne wg których zostały rozliczone nieopomiarowane lokale wyniosły 5,70 zł/m2/m-c i 6,08 zł/m2/m-c.
Natomiast najniższa opłata (przy „0” działek) wahała się – w zależności od budynku – w granicach od 1,15 zł/m2/m-c do 1,65 zł/
m2/m-c.
Średnia stawka wyniosła 2,17 zł/m2/m-c, natomiast nowa średnia
zaliczka w związku z przyjęciem 20% wzrostu to 2,61 zł/m2/m-c.
Przypominamy, że Spółdzielnia 3 czerwca 2015 r. dokonała wyboru dostawcy podzielników, który je zamontował na kaloryferach
i przez 10 okresów rozliczeniowych będzie wykonywał rozliczenia
dostawy ciepła. Zgodnie z przetargiem cena zakupu podzielnika
wyniosła 33,0 zł + 8% VAT (czyli brutto 35,64 zł, a koszt wykonania
rozliczenia w tym roku w odniesieniu do 1 szt. podzielnika 4,47 zł +
23% VAT (czyli brutto 5,50 zł). Zgodnie z przyjętą przez Radę zasadą
rozliczenie zakupu podzielników odbywać się będzie w 10 ratach,
tak więc użytkownicy zostali obciążeni w tym rozliczeniu kwotą
3,56 zł za montaż 1 szt. podzielnika i kwotą 5,50 zł za wykonanie
rozliczenia w odniesieniu do 1 szt. podzielnika. Całkowite – w skali
Spółdzielni – koszty wykonania rozliczenia i zaliczenia pierwszej
raty za montaż podzielników dla tego okresu rozliczeniowego wyniosły ok. 155 tys. zł. Dotychczas przy podzielnikach wyparkowych
taka operacja kosztowała nas ok. 210 tys. zł.
Lidia Grodowska

Przeglądy przewodów
kominowych
Ciąg dalszy ze str. 3
Problem stanowią także mieszkania nieudostępnione do kontroli,
co nie zawsze wynika z uzasadnionej nieobecności mieszkańców. Pomimo wielokrotnie wyznaczanych terminów, jak również możliwości
indywidualnego umówienia się na przegląd ok. 10% mieszkań nie
zostało skontrolowanych. Po kontroli wystosowaliśmy do mieszkańców, u których stwierdzono w mieszkaniach nieprawidłowości, informacje o rodzaju nieprawidłowości i terminie ich usunięcia.
Liczymy na to, że przy następnej kontroli zmniejszy się liczba nieskontrolowanych mieszkań oraz zmaleje ilość nieprawidłowości
w mieszkaniach.

Biuletyn

25 LAT
Droga do samodzielności
historia powstania Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego
W bieżącym roku nasza Spółdzielnia obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Jubileusz przypada na dzień 5 kwietnia,
kiedy to w wyniku podziału Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, polegającym na wyodrębnieniu się „Osiedla
Paderewskiego” powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie założyciele Spółdzielni Paderewskiego – Rada Osiedla oraz zaangażowani mieszkańcy, którzy podjęli ryzyko wyodrębnienia i to dzięki nim możemy dzisiaj świętować Jubileusz.
W dniu uzyskania samodzielności przejęliśmy: 20 budynków mieszkalnych
10-11 piętrowych wraz z infrastrukturą techniczną, sieciami oraz gruntami,
jakie zajmowały, budynki handlowousługowe, garaże. Przejęcie składników majątkowych oraz praw i zobowiązań nastąpiło na podstawie bilansu
na dzień 31.03.1991 r.
JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
27.02.1990 r. Nadzwyczajne Zebranie Grupy Członkowskiej rejonu
Osiedla Paderewskiego.
W trakcie zebrania, które odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 4 wybrana
została Rada Osiedla składająca się
z 30 członków, na czele której stanął
Pan Adam Moczulski.
Tematem zebrania było również poinformowanie obecnych o możliwości reorganizacji w KSM polegającej
na przygotowaniu się do ewentualnego wyodrębnienia się „Osiedlowych
Spółdzielni Mieszkaniowych”, w tym
jednego z największych osiedli – Osiedla Paderewskiego. W trakcie zebrania
Pan Józef Cuber zgłosił formalny wniosek o powołanie grupy inicjatywnej,
która zajęłaby się rozważaniem możliwości utworzenia tzw. Spółdzielni Eksploatacyjnej na terenie Osiedla Paderewskiego.
W 1990 roku temat odłączenia się
od Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej stał się na tyle realny, by zacząć drogę prowadzącą nasze osiedle
do samodzielności. Sam pomysł usamodzielnienia pojawiał się już w trakcie budowy osiedla i nadszedł moment
by podjąć działania.

Uchwała nr 41/1/91 w sprawie wydzielenia z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
osiedla im. I. Paderewskiego.

10.05.1990 r. Nadzwyczajne Zebranie Grupy Członkowskiej Osiedla
Paderewskiego.
W spotkaniu udział wzięli członkowie
i mieszkańcy Osiedla Paderewskiego
oraz przedstawiciele Zarządu KSM.
Jednym z punktów porządku ob-

rad było upoważnienie Rady Osiedla
do podjęcia stosownych działań w kierunku wydzielenia się Osiedla Paderewskiego z KSM. Tematem rozmów
było rozszerzenie zakresu spotkania
o wyjaśnienia aspektów prawno-ekonomicznych ewentualnego wyodrębnienia się Osiedla.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan
Adam Stachurski poinformował zebranych o podjętych przez RN działaniach
dotyczących opracowania analizy ekonomiczno-technicznej dla poszczególnych osiedli pozwalającej na właściwą
ocenę i podjęcie decyzji o ewentualnym wydzieleniu się z KSM.
Zebranie Grupy Członkowskiej upoważniło Radę Osiedla, gdy ta uzna
za konieczne, do wystąpienia we właściwym czasie i trybie z wnioskami
o podział KSM i wyodrębnianie z niej
Eksploatacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Paderewskiego.
18.12.1990 r. Otwarte zebranie Rady
Osiedla w Szkole Podstawowej nr 12.
Podjęcie uchwały o treści: Rada Osiedla
im. I. J. Paderewskiego na podstawie art.
9 ustęp 1 i 6 Ustawy z dnia 20.01.1990 r.
o zmianach organizacji działalności
spółdzielczej (Dz.U. nr 6/90), oraz z upoważnienia grupy członkowskiej z dnia
10.05.1990 r. żąda zwołania Walnego
Zgromadzenia KSM w celu podjęcia decyzji o podziale spółdzielni w ten sposób,
że powstanie Spółdzielnia Mieszkaniowa
Osiedla im. I. J. Paderewskiego.
23.02.1991 r. Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli KSM.
Zgromadzenie
podjęło
Uchwałę nr 41/1/91 w sprawie wydzielenia
z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej osiedla im. I. Paderewskiego, jako
odrębnej spółdzielni mieszkaniowej.
Na tym samym zebraniu przegłosowano zasady podziału zaproponowane
przez Zarząd KSM. W wyniku głosowania w zasadzie żadna propozycja
naszych przedstawicieli nie została
uwzględniona. Niekorzystnym okazał się podział deficytu KSM, na który
w większości składały się przekroczenia
funduszu remontowego. Kontrowersyjnym było również proponowanie
członkom oczekującym na mieszkanie
oraz kandydatom na członków przystąpienie do naszej Spółdzielni, która
miała być spółdzielnią eksploatacyjną
i w tym okresie nie zamierzała prowadzić inwestycji. W związku z szeregiem
wątpliwości natury prawnej, zlecono
niezależnemu specjaliście z zakresu
prawa spółdzielczego, wydanie opinii
na temat zasad podziału.

Postanowienie Sądu o podziale i wydzieleniu Spółdzielni o nazwie Spółdzielnia
Mieszkaniowa im. Ignacego Jana Paderewskiego.

2.03.1991 r. Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej im.
I. J. Paderewskiego.
Porządek obrad zawierał:
– odczytanie projektu Statutu powstającej Spółdzielni Mieszkaniowej,
– oraz odczytanie Uchwały Walnego
Zebrania Przedstawicieli KSM z dnia
23.02.1991 r. w sprawie podziału,
– wybór Rady Nadzorczej, w skład której weszli:
• Józef Cuber
• Jerzy Felix
• Franciszek Juszczyk
• Zdzisław Kruppa
• Teresa Kunigiel
• Adam Moczulski – Przewodniczący
• Adam Sibiga
• Michał Sieliwończyk
• Stanisław Stawicki

• Jan Tomczyk
• Aleksander Tyrała
• Mieczysław Wiśniewski,
– wybór Zarządu Spółdzielni:
• Prezes Spółdzielni – Stanisław
Jamróz (wcześniej kierownik administracji),
• Zastępca Prezesa ds. Technicznych – mgr Halina Gołajewska
(wcześniej z-ca kierownika administracji),
• Główny Księgowy – Helena Krajewska (były pracownik KSM).
14.03.1991 r. Zarząd zgłosił do sądu
wniosek o wpisanie do rejestru
Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach.
5.04.1991 r. Postanowienie Sądu

Fot. 1. Pierwszy blok przy ul. Sikorskiego 32-36.

o podziale i wydzieleniu Spółdzielni
o nazwie Spółdzielnia Mieszkaniowa
im. Ignacego Jana Paderewskiego.
WŁADZE SPÓŁDZIELNI
NA PRZESTRZENI 25 LAT
Przewodniczący Rad Nadzorczych
kolejno w kadencjach:

II kadencja wybrana w dniu
24.06.1994 r . – Adam Moczulski,
III kadencja od 28.06.1997 r. – Karol
Chrabański,
IV kadencja od 10.06.2000 r. – Czesław
Sajdak,
a od 2002 r. Jerzy Zioło,
V kadencja od 24.06.2003 r. – Lesław
Gajda,

VI kadencja od 21.06.2006 r. – Lesław
Gajda,
VII kadencja od 08.06.2009 r. – Tadeusz
Szymaniec,
VIII kadencja od 20.06.2012 r. – Tadeusz
Szymaniec,
IX kadencja od 10.06.2015 r. – Lesław
Gajda.
Prezesi Spółdzielni:
Stanisław Jamróz –1.04.1991-30.09.1992
Janusz Krasnowski – 1.10.1992-5.04.1993
Leszek Macura – 6.04.1993-15.01.1997
Zenon Horky – 16.01.1997-31.12.1997
Barbara Budzyn – 1.01.1998-30.04.1998
Ryszard Kobiński – 1.05.1998-7.11.2000
Obecny Zarząd:
Elżbieta Zadróż – 1.05.1998 – nadal
Lidia Grodowska – 1.05.1998 – nadal
Janusz Zdziebło – 14.12.2000 – nadal
HISTORIA OSIEDLA

Fot. 2. Pomnik Żołnierza Polskiego.

Historia naszego osiedla sięga roku
1965, kiedy to władze Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęły decyzję
o budowie. Osiedle Paderewskiego
było jednym z największych osiedli
zbudowanych przez KSM. Jako miejsce
budowy wybrano malowniczy teren

25 LAT

Fot. 3. Elewację pierwszych budynków stanowił goły beton.

w bezpośrednim sąsiedztwie Katowickiego Parku Leśnego i Doliny Trzech
Stawów, jednocześnie blisko centrum.
Ogłoszono konkurs architektoniczny,
który wygrał zespół w składzie: Jurand
Jarecki, Stanisław Kwaśniewicz i Ryszard Ćwikliński.
Jarecki, główny projektant, autor takich budynków jak „Skarbek”, „Zenit”,
kino „Kosmos”, czy po wielu latach Biblioteka Śląska, zaprojektował osiedle
zgodnie z postulatami Le Corbusiera
(twórcy Karty Ateńskiej – dokumentu
zawierającego wytyczne nowoczesnej architektury). Początkowo projekt
zakładał powstanie wysokich 11-piętrowych bloków bliżej miasta, które
będą schodziły do drugiej kondygnacji w stronę Doliny Trzech Stawów.
Ogromne zapotrzebowanie mieszkaniowe szybko jednak zweryfikowało
projekt. Postanowiono wybudować
bloki 10 i 11-piętrowe mieszczące w sumie około 12000 mieszkańców. Wolną
przestrzeń pomiędzy budynkami przeznaczono na tereny zielone, do rekreacji. Zakładano, że Osiedle powinno też
być samowystarczalne, więc nie mogło

zabraknąć szkół i pawilonów handlowo-usługowych.
Budowa osiedla ruszyła w 1970 roku,
a pierwszy blok przy ul. Sikorskiego 3236 oddano szczęśliwym mieszkańcom
31 grudnia 1972 roku (fot. 1). Resztę
bloków z rejonu ul. Sikorskiego oddano w latach 1973-75. Bloki rejonu ul.
Granicznej oddawano w latach 197680, a z rejonu ul. Sowińskiego w latach
1978-81. Klucze do ostatnich mieszkań
w budynku przy Sowińskiego 1-3 oddano 23 grudnia 1981 roku.
Od samego początku doskonała lokalizacja osiedla, bliskość centrum i terenów rekreacyjnych były jego atutem.
Nieliczni pamiętają dziś już odległe
czasy, kiedy osiedle powstawało, w jakże trudnych dla budownictwa mieszkaniowego czasach. Szczęśliwi posiadacze kluczy do swoich nowych „M”
chcieli jak najszybciej się wprowadzić.
Teren wokół budynków był niezagospodarowany, a budynki zasiedlane
były w ogólnym nieładzie. Przez pierwsze lata mieszkańcy najstarszych bloków brodzili w błocie, z trudem dosta-

jąc się do budynków, a o chodnikach,
trawnikach czy skwerach mogli tylko
pomarzyć. Nikt jednak nie narzekał, takie były realia czasów PRL-u. Problem
niezagospodarowanego terenu został
rozwiązany w roku 1978, kiedy to przy-

Fot. 4. Na przełomie lat 80. i 90. pomalowano
elewacje.

Fot.5. Zmodernizowana i wyremontowana siedziba Spółdzielni.

gotowywano osiedle do uroczystego
odsłonięcia Pomnika Żołnierza Polskiego wraz z placem defilad (fot. 2) –
na tę okazję uporządkowano bowiem
drogi i alejki między budynkami.
Na przełomie lat 80. i 90. najstarsze bloki miały już za sobą prawie 20 lat eksploatacji. W fatalnym stanie znalazła
się sieć wodno-kanalizacyjna, w wielu
budynkach na najwyższe kondygnacje
nie dochodziła woda. Mieszkania były
niedogrzane, ponieważ ocieplono zaledwie kilka budynków, pozostałe były

nieocieplone, a elewację stanowił goły
beton (fot. 3). Stan techniczny osiedla
systematycznie pogarszał się. Cieknące
dachy i fatalny stan stolarki okiennej,
niemalowane klatki schodowe, zaniedbane chodniki i zieleńce – to niektóre z problemów, z jakimi władze
nowo powstałej Spółdzielni musiały
się zmierzyć. Od samego początku
nowe władze zdawały sobie sprawę,
że samo wydzielenie się nie załatwi
wszystkich problemów, a zarządzających czeka długa i wyboista droga.
Od pierwszych dni Zarząd rozpoczął

intensywne prace związane z wymianą
skorodowanej instalacji wodociągowej
i kanalizacji likwidując niedobory wody
na wyższych kondygnacjach. Ocieplono pozostałe budynki, które posiadały
jeszcze oryginalną betonową elewację.
Wprowadzono system opomiarowania
wody i ciepła oraz rozwiązano problem
„dzikich” użytkowników prądu. Jedną
z pilniejszych prac okazała się wymiana
żelbetowych płyt balkonowych, które zaczęły odpadać stwarzając duże
niebezpieczeństwo.
Systematycznie uzupełniano zieleń wzdłuż alejek
i na przestrzeniach między blokami
wraz z montażem koszy na śmieci.
Zagospodarowano również zdewastowane lokale na parterach, a nowe
utworzono w podcieniach. Lokale te
wynajęto, otrzymując dodatkowe źródło dochodu. W wykonaniu tych prac
Zarząd znalazł poparcie Władz Miasta
Katowice i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, które wspierały finansowo
prace Spółdzielni. Mimo wielu problemów już po kilku latach istnienia naszej Spółdzielni, można było zaobserwować poprawę stanu technicznego
i komfortu mieszkańców. Pomalowano
elewację budynków, co na pewien czas
znacznie poprawiło też efekt wizualny
(fot. 4). Wdrożono program wymiany
i refundacji stolarki okiennej. Wzięto
również pod uwagę zabezpieczenie
osiedla przed szkodami górniczymi.
Zrealizowano to czyszcząc dylatację
między poszczególnymi segmentami
budynków.
Z końcem 2008 r. oddano do użytku,
gruntownie zmodernizowaną i wyremontowaną siedzibę Spółdzielni (fot. 5).
Poprzez stale rosnącą liczbę samochodów podjęto również doraźne próby
rozwiązania ciągłego zapotrzebowania na miejsca parkingowe. Niewielkim
kosztem powierzchni trawników udało
się znacznie zwiększyć ilość miejsc parkingowych. Niestety liczba samochodów rośnie szybciej niż ilość uzyskanego miejsca.

Fot. 6. Nowa kolorystyka spółdzielczych budynków.

Do największych inwestycji, poprawiających komfort życia mieszkańców
i stan techniczny zasobów w ciągu
25 lat należy zaliczyć:
– wymianę dźwigów (lata 1997-2012),
– wymianę wewnętrznych linii zasilających (od 2005-2016),

25 LAT

– wymianę pionów wodnych w łazienkach i kuchniach, pionów kanalizacyjnych w kuchniach oraz poziomów
wodno-kanalizacyjnych w piwnicach
(lata 1998-2006),
– kompleksowy remont klatek schodowych (od 2010 wykonano – Graniczna 61,61a, 61b, 53,53a, 53b, 53c,
Sowińskiego 17,19,21,43,45, Sikorskiego
18,26,32,34,36),
– termomodernizację związaną z usuwaniem płyt cementowo azbestowych.
Zmienia się również kolorystyka
(fot. 6), która, podobnie jak to miało
miejsce na początku istnienia osiedla,
będzie odpowiadać podziałowi na rejony: Sikorskiego, Granicznej i Sowińskiego. Od 2009 wykonano termomodernizację kolejno: Granicznej 57-57c,
Sikorskiego 10-16, Sowińskiego 1-3, 7,
9-11 oraz Granicznej 49-49a.
W latach 1999-2001 podjęto decyzję
o powstaniu nowej inwestycji i wybudowano w pobliżu siedziby Spółdzielni, przy ulicy Paderewskiego – Osiedle
„Przystań”. Składa się ono z siedmiu

Fot. 7. Osiedle Przystań.

czteropiętrowych budynków mieszkalnych wraz z garażami (fot. 7).
Obecnie Spółdzielnia zrzesza 3.180
członków, a w jej zasobach zamieszkuje 7.426 osób. Do zasobów Spółdzielni
należy 27 budynków wielorodzinnych,
w tym 20 budynków 10 i 11-piętrowych oraz 7 budynków czteropiętrowych. W zasobach znajdują się 4.143
lokale mieszkalne i 96 garaży. Łączna
powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 201.413,51 m2, natomiast
garaży – 1.634,45 m2. Spółdzielnia posiada 238 lokali użytkowych o powierzchni
użytkowej 12.892,78 m2. Tereny spółdzielcze zajmują 24,63 ha i są oddane
Spółdzielni w wieczyste użytkowanie
(Rys. 1).
Położenie osiedla blisko centrum Katowic i Doliny Trzech Stawów, doskonałe
skomunikowanie z resztą organizmu
miejskiego, obecność szkół na terenie,
bliskie sąsiedztwo czterech wyższych
uczelni, strefy kultury, mnogość placówek handlowych, w tym bliskość
dużego centrum handlowego Trzy Sta-

wy, to tylko część atutów, jakimi mogą
pochwalić się mieszkańcy Spółdzielni
Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego.
Od początku było to jedno z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w Katowicach i jest tak do dzisiaj.
Życzymy Mieszkańcom, aby na osiedlu
żyło się spokojnie i wygodnie. Kolejne
25 lat niech upłyną bez problemów,
awarii, nieprzewidzianych wydarzeń.
Czego można życzyć Zarządowi z okazji 25-lecia? Na pewno kolejnych 25 lat.
By nie brakło siły i entuzjazmu w dążeniu do dalszej poprawy komfortu życia
mieszkańców i upiększaniu osiedla,
bo jeszcze długa droga przed nami,
a ponadto na osiedlu wielkości małego
miasta zawsze jest wiele do zrobienia.
Tak trzymać!
Te i inne zdjęcia będzie można oglądać
w trakcie wystawy poświęconej jubileuszowi 25-lecia naszej Spółdzielni.
Na wystawę zapraszamy do siedziby
Spółdzielni od 5 kwietnia br.

Rozmowa ze Stanisławem Jamrozem, pierwszym prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w latach 1991-1992

Trudne początki
– W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. J. Paderewskiego obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. Jak
doszło do utworzenia Spółdzielni?
– O tym, że osiedle Paderewskiego stało się odrębnym bytem, wydzielonym z Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zdecydowała wola mieszkańców. Taki krok pozwolił
przyspieszyć przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych na osiedlu, które wówczas było
bardzo zaniedbane. W wielu mieszkaniach, szczególnie
na górnych piętrach, w godzinach wieczornych brakowało
wody. Często zdarzały się też awarie kanalizacji, prowadzące do zalewania budynków. Osiedle słynęło też z tego,
że zamieszkiwało je w tamtym czasie więcej szczurów niż
ludzi. Te wszystkie zaniedbania i potrzeby uzdrowienia sytuacji przemawiały za tym, żeby utworzyć nowy byt spółdzielczy. Władze Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
nie sprzeciwiały się. I tak 5 kwietnia 1991 roku rozpoczęliśmy działalność jako samodzielna instytucja.
– Tworzenie spółdzielni mieszkaniowej od podstaw
jest nie lada wyzwaniem...
– Działając na bazie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
mieliśmy ułatwione zadanie. Wykorzystaliśmy bowiem
biura administracji osiedla. Oczekiwania co do nowej spółdzielni były ogromne. Chcąc zminimalizować obciążenia
finansowe mieszkańców, na początku utworzyliśmy własny zakład remontowo-budowlany. Powołaliśmy również
„policję osiedlową”, która patrolowała okolicę. Dzięki jej
działalności zmniejszyły się dewastacje budynków. Wyzwaniem było też rozwiązanie najpilniejszych problemów
technicznych osiedla, które były zmorą mieszkańców...
– Czyli?
– Największym problemem były, jak już wspomniałem,
częste awarie wodociągów, czego konsekwencją były
przerwy w dostawie wody do mieszkań. Osiedle Paderewskiego w tamtym czasie znajdowało się w sektorze
oddziaływania trzech kopalń: Katowice, Staszica i Kopalni
Murcki. Odprężenia górotworów powodowały łamanie
się rur, awarie kanalizacji deszczowej, zalewanie piwnic
i przestoje w dopływie wody. Po kilku tygodniach intensywnych prac modernizacyjnych naprawiliśmy sieć wodną
i kanalizacyjną, likwidując wycieki. Zniszczone rury zastąpiliśmy nowymi grubościennymi rurami PCV. Częściowo
prace te wykonane zostały przy wsparciu finansowym kopalń, które doprowadziły do powstania tych szkód. Skutecznie udało się też pozbyć szczurów. Zdecydowaliśmy
się na radykalny krok: likwidację zsypów. Decyzja ta spotkała się początkowo z krytyką wielu mieszkańców. Niektórzy wręcz mówili o „arogancji nowej władzy” i „cofaniu

się do średniowiecza”. Byłem jednak przekonany, że jest
to jedyne skuteczne rozwiązanie. Przeprowadziliśmy deratyzację i wywózkę zalegających śmieci z piwnic. Nawiązałem współpracę z firmą FUK – Wywóz Śmieci i jako jedno
z pierwszych osiedli w Polsce wprowadziliśmy segregację
śmieci. Przed blokami ustawione zostały pojemniki na poszczególne odpady, a mieszkańcy otrzymywali specjalnie
worki. Akcja odbiła się szerokim echem – na wizytację
na nasze osiedle przyjechali przedstawiciele ówczesnego
rządu z ministrem ochrony środowiska Stefanem Kozłowskim na czele. Byli pod wrażeniem.
– Rozwiązanie najpilniejszych problemów Spółdzielni
to jedna strona medalu, drugą były inwestycje...
– Zgadza się. Jednym z nowatorskich rozwiązań, które
wówczas wprowadziłem, była organizacja ruchu samochodowego podporządkowanego ruchowi pieszych. Jako
jedni z pierwszych w kraju na osiedlu zamontowaliśmy
specjalne tablice informujące o zmianie organizacji ruchu.
Zainicjowałem również malowanie i ocieplanie bloków
mieszkalnych. Do tego celu wykorzystaliśmy najlepsze
materiały tak, by zapewnić najwyższą jakość. Na nieużytkach zorganizowaliśmy plac targowy. Udało się też wprowadzić na całym osiedlu telewizję kablową.
– Dużo powiedzieliśmy o początkach Spółdzielni.
A jak rozpoczęła się Pana przygoda ze Spółdzielnią
Paderewskiego?
– Pracę w spółdzielczości rozpocząłem, kiedy zostałem
wyrzucony z Huty Katowice za udział w strajku w czasie
stanu wojennego. W Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej najpierw byłem inspektorem do spraw technicznych,
później pełniłem funkcję zastępcy kierownika Zakładu Zieleni ds. produkcji i kierownika działu technicznego. Praca
na tych stanowiskach pozwoliła mi zdobyć doświadczenie
w zarządzaniu. Kiedy więc pojawił się pomysł utworzenia
nowej spółdzielni, namawiamy przez Krystynę Piasecką,
ówczesną prezes KSM, postanowiłem stanąć na czele nowej spółdzielni. Stosunkowo szybko powołaliśmy Radę
Nadzorczą i mogłem zacząć działać. Od samego początku
miałem dużą swobodę, a także wspaniały zespół współpracowników, dzięki czemu mogłem wprowadzać swoje
pomysły w życie. Doświadczenia, które zdobyłem w Katowicach, pomogły mi zresztą w dalszej karierze zawodowej. Kiedy odszedłem ze stanowiska prezesa spółdzielni
w Katowicach, wyjechałem do Krakowa, gdzie wygrałem
konkurs na prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
Kabel. Dziś prowadzę firmę zajmującą się zarządzaniem
i administrowaniem nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych, prywatnych i komercyjnych.
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– Co uznaje Pan za swój największy sukces związany
z kierowaniem Spółdzielnią Paderewskiego?
– Przede wszystkim rozwiązanie problemu z dostarczeniem wody, a także sprawne zorganizowanie struktury
nowej Spółdzielni, łącznie z komputeryzacją działu księgowości i działu członkowskiego. Za sukces uznaję też
zainicjowanie segregacji odpadów. Aktywność mieszkańców w owym czasie była na tyle ożywiona, że udało
nam się nawet wprowadzić swojego człowieka do Sejmu!
Prawnik Janusz Niemcewicz zdobył mandat poselski, między innymi dzięki głosom mieszkańców osiedla Paderewskiego.

– Na zakończenie proszę powiedzieć, czego Pan życzy
mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego?
– Mieszkańcom życzę przede wszystkim tego, by na ich osiedlu żyło im się dobrze i by mieli zapewnione wszystkie udogodnienia, jakie spotykane są w nowoczesnym budownictwie.
I co najważniejsze, by nie mieli takich problemów technicznych,
jak 25 lat temu, kiedy zaczynaliśmy. Jednocześnie chcę podziękować mieszkańcom i pracownikom spółdzielni za wsparcie,
które otrzymywałem w trakcie, gdy kierowałem Spółdzielnią.
Było to dla mnie niezwykle ważne. Za wszelką życzliwość okazaną mi 25 lat temu serdecznie dziękuję.

Rozmowa z Panem Adamem Moczulskim, pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej nowej Spółdzielni

Pierwsze kroki

– Był Pan członkiem oraz Przewodniczącym pierwszej Rady Nadzorczej, wybranej po wyodrębnieniu
naszej Spółdzielni z Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak
wiemy wyodrębnienie było konsekwencją złego stanu technicznoeksploatacyjnego budynków oraz
niewłaściwego zarządzania. Jakie
wówczas panowały nastroje wśród
osiedlowej społeczności? Kto był
pomysłodawcą wyodrębnienia?
– Pierwsze zamysły na temat wyodrębnienia pojawiały się już podczas
budowy osiedla.
W czasach przemian ustrojowych
w kraju 89/90 rok brałem udział
w zebraniach przedstawicieli w KSM,
odbywających się raz w miesiącu,
gdyż byłem przedstawicielem Rady
Osiedla Paderewskiego i członkiem
RN KSM. W tym czasie zaczęły coraz
częściej pojawiać się głosy mieszkańców oraz w samej Radzie Osiedla
na temat możliwości wyodrębnienia
się z KSM. Zmusił nas do tego fakt,
iż wpłacaliśmy do kasy KSM dochód
z czynszów mieszkańców i pierwszych działających sklepów oraz lokali użytkowych, a wracała kwota pomniejszona o koszty obsługi centrum.
Czasami pieniądze szły do zupełnie
innej dzielnicy na prośbę tamtejszych
władz. W związku z tymi głosami zaczęliśmy się spotykać na osiedlu, jako
grupa około 30 społeczników pod
przewodnictwem Józefa Cubera,
który wyczuł odpowiedni moment,
posiadał spore talenty organizacyjne

i był motorem tego przedsięwzięcia.
Spotykaliśmy się popołudniami i przy
pomocy konstruktywnej i rzeczowej dyskusji, rozważaliśmy wszystkie
za i przeciw. Po długich i burzliwych
dyskusjach oraz analizach okazało się,
że możliwość usamodzielnienia się
jest całkiem realna i będziemy mogli
być na własnym rozrachunku. W tych
spotkaniach uczestniczył pan Janusz
Niemcewicz (późniejszy sędzia TK,
obecnie w stanie sp.), który wspomagał nas swą wiedzą w kwestiach
prawno-organizacyjnych.
Pomimo
dużego entuzjazmu, nie obyło się
też bez wątpliwości. Jednak wsparcia udzielał nam ówczesny Kierownik
Osiedla – Pan Sośnierz, – który ściśle
z nami współdziałał. I tak wspólnym
wysiłkiem „narodziło” się nasze dziecko – Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
I. J. Paderewskiego.
– Docierały do Pana głosy mieszkańców wyrażające zadowolenie
z wyodrębnienia oraz nadzieje
na poprawę sytuacji, czy lęk i obawę przed nieznanym?
– Docierały głosy mieszkańców, oczywiście jak to bywa z polską mentalnością – jedni wyrażali zadowolenie,
część wyrażała obawy, a byli też tacy,
których to nie interesowało.
– Przewodniczenie Radzie w ówczesnych, trudnych dla Spółdzielni
czasach było nie lada wyzwaniem.
Proszę powiedzieć – co skłoniło
Pana do kandydowania w wybo-

rach do Rady Nadzorczej oraz objęcia funkcji Przewodniczącego?
Początkowo byłem pełen obaw – zdawałem sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności i możliwych konsekwencji, jednak wiedziałem, że moje
zdolności organizacyjne, umiejętność
dyskusji i wypracowywania kompromisów będą bardzo pomocne w pełnieniu tej funkcji.
– Ile kadencji sprawował Pan funkcję Przewodniczącego?
– Jako przewodniczący działałem
dwie kadencje. Przez ten okres w Radzie nieznacznie zmieniał się skład
osobowy. Praca w Radzie przebiegała
bezkonfliktowo, wszelkie sprawy załatwialiśmy na drodze dialogu, jednak
z czasem stawała się coraz bardziej
męcząca.
– Jakie były główne cele i zadania
wybranej wówczas Rady Nadzorczej?
– Na pewno trzeba było przekonać jak
największą ilość ludzi, że rozdzielenie
było konieczne i przyniesie korzyści.
Po pierwszych spotkaniach z mieszkańcami pojawiły się dwie pilne kwestie. Pierwsza to bezpieczeństwo.
Jako że osiedle jest wielkości małego
miasta z niespełna 14000 mieszkańców, więc przydałby się posterunek
policji. Po negocjacjach z Komendantem Wojewódzkim, uruchomiono posterunek na Granicznej 57, gdzie jest
do dziś.
Druga sprawa to liczba sklepów.

Oprócz dwóch pawilonów i „Belga” –
sklepów i punktów usługowych było
bardzo mało, a chcieliśmy, by w każdym bloku był sklep, by po artykuły
pierwszej potrzeby można było iść
w przysłowiowych kapciach. Zaczęliśmy zagospodarowywać lokale użytkowe na parterach oraz podcienia.
Niestety z początku było to trudne
ze względu na brak chętnych. W celu
ułatwienia kontaktu z mieszkańcami
i poprawy przepływu informacji, aby
dane o problemach płynęły z samego źródła, dokonaliśmy funkcjonującego do dzisiaj podziału na rejony
Sikorskiego, Graniczna, Sowińskiego.
By sprawnie zbierać uwagi od mieszkańców zaczęto pełnić dyżury RN,
zgłoszony problem referowano następnie na posiedzeniach Rady i Zebraniach Przedstawicieli. Po pewnym
czasie wszystko zaczęło sprawnie
funkcjonować.
– Czy oprócz widocznego złego
stanu estetyczno-technicznego zasobów nowo powstałej Spółdzielni, Rada Nadzorcza zdawała sobie
wówczas sprawę z tego w jak trudnej sytuacji ekonomicznej znajduje
się Spółdzielnia?
– Początkowy entuzjazm przysłonił
nieco ten problem. Niepłacący czynszu byli największym powodem złej

sytuacji ekonomicznej Spółdzielni. Ludzie nie zdawali sobie sprawy
z konsekwencji niepłacenia i narastających odsetek, gdyż Spółdzielnia
i tak musiała pokrywać wydatki za dostarczane chociażby media (wodę,
prąd, gaz, itp.).

– Jak układała się wówczas współpraca między Zarządami a Radą
Nadzorczą?
– Współpraca układała się różnie.
Z pierwszym zarządem działaliśmy
na linii zgody, gdyż poznawaliśmy się
wzajemnie.

– Jak wspomniał Pan wcześniej –
na zły stan finansowy Spółdzielni wpływ miały między innymi
ogromne zaległości z tytułu opłat
za lokale, jakie pomysły miał Zarząd i Rada na zmniejszenie tego
deficytu?
– Najważniejsza była poprawa
ściągalności
czynszów.
Wiązało
się to z prowadzeniem trudnych
i nieprzyjemnych rozmów oraz
bezwzględnych,
prowadzonych
z żelazną konsekwencją działań i podejmowaniem niepopularnych decyzji w stosunku do dłużników. Mimo
iż były różne przyczyny niepłacenia,
czasami nawet częściowo usprawiedliwione i w zasadzie wypadałoby
ustąpić, to aby wyjść z długów nie
można było stosować taryfy ulgowej. Zadłużeni mieszkańcy uciekali
się do różnych metod zmierzających
do odroczenia egzekucji... Jednak byliśmy konsekwentni. W końcu udało
się poprawić ściągalność, ale oczywiście nie w 100%.

– W ciągu minionych lat Spółdzielnia przeszła widoczną transformację, ze Spółdzielni zadłużonej,
posiadającej zaniedbane zasoby,
stała się dobrym miejscem do zamieszkania zarówno dla osób samotnych (dobra lokalizacja – główne arterie komunikacyjne), jak
i rodzin z dziećmi. Doskonale konkuruje z nowo powstałymi budynkami mieszkalnymi. Wiele ówczesnych problemów naszego osiedla
dziś nas nie dotyczy, jak ocenia Pan
aktualne działania Spółdzielni?
– W porównaniu z tym, co było
to niebo i ziemia. Co nie znaczy,
że nie ma już nic do zrobienia. Widzę,
że wszystko zmierza w dobrym kierunku, a niektóre sprawy wymagają
czasu. Sukcesywnie poprawia się wizerunek osiedla między innymi przez
zmianę elewacji.
– Dziękujemy za rozmowę i poświęcony czas, życzymy Panu wiele
zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Pierwsze lata Spółdzielni Mieszkaniowej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach w pamięci pierwszego Zarządu

Wspomnień czas

B

yło sobie, w strukturach największej śląskiej spółdzielni – Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
osiedle Paderewskiego zlokalizowane między centrum Katowic, a centrum rekreacyjnym – Parkiem Leśnym
z pięknymi trzema stawami w tle. Wybudowano je w latach 1970-1982, według projektu architektów: Juranda
Jareckiego, Stanisława Kwaśniewicza i Ryszarda Ćwiklińskiego. Z projektantami tymi niezbędny był wielokrotnie
kontakt, w celu dotarcia do niezarchiwizowanych elementów konstrukcji i innych szczegółów powykonawczych.
W roku 1990 grupa społeczników osiedla Paderewskiego,
przy wydatnej pomocy prawnej między innymi mec. Alicji
Barszczewskiej i mec. Jerzego Feliksa, rozpoczęła żmudny
proces wyodrębnienia osiedla z zasobów KSM i przejścia
na samodzielne gospodarowanie dwudziestoma budyn-

kami, zamieszkałymi przez ponad 12 tysięcy mieszkańców.
Przecież wielkością nie odbiegaliśmy od średniej wielkości
miasteczka. Działania społeczników osiedlowych zakończyły się sukcesem i w 1991 roku zarejestrowaliśmy NASZĄ
Spółdzielnię Mieszkaniową im. Ignacego Jana Paderewskiego, jednocześnie powołując jej pierwszy zarząd w osobach: prezes – Stanisław Jamróz, wiceprezes do spraw
technicznych – Halina Gołajewska, wiceprezes główny
księgowy – Helena Krajewska. W tak skromnym składzie
ruszyliśmy z entuzjazmem do organizacji NASZEJ Spółdzielni poprzez: przejęcie od KSM (nie bez problemów)
niezbędnej dokumentacji jej budynków, lokali, mieszkańców i należnego jej majątku oraz nabór pracowników
do działów niezbędnych do statutowego działania. Stworzyliśmy od podstaw działy: Techniczno-Remontowy, Lo-
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katorsko-Mieszkaniowy, Eksploatacji, Księgowości i inne.
Nie istniały dla nas w tym okresie nadgodziny, wakacje czy
dni wolne od pracy. Wspominając Osiedle Paderewskiego
jako ciągłe wykopy i wieczne remonty, od pierwszych dni
zarząd rozpoczął intensywne prace zawiązane z wymianą skorodowanej instalacji wodociągowej, docieplaniem
budynków czy też likwidacją zaszczurzonych zsypów i dostarczeniem dla mieszkańców worków na odpady. Pilnego
wykonania wymagały również: likwidacja „dzikich” użytkowników prądu administracyjnego, wymiana odpadających żelbetowych osłon balkonowych, odnowienie i uzupełnienie zieleni wzdłuż alejek i na przestrzeniach między
blokami wraz z montażem koszy na drobne odpady, malowanie klatek schodowych i elewacji budynków czy też
zagospodarowanie zdewastowanych lokali na parterach
i podcieniach poprzez ich wynajęcie – co Zarząd konsekwentnie realizował.

W wykonaniu tych prac zarząd znalazł poparcie Władz
Miasta Katowice oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
które wielokrotnie wspierały finansowo realizowane prace
remontowo-odtworzeniowo-modernizacyjne.
Pomimo wielu problemów i kłopotów Zarząd, mając
na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców i komfort ich życia, w ciągu pierwszych trzech lat istnienia NASZEJ Spółdzielni zmienił jej wygląd i w znacznym stopniu poprawił stan techniczny zasobów mieszkaniowych
i infrastruktury, nie szczędząc sił i środków. I tak wygląda
w zacierających się przez upływający czas moich wspomnieniach ogromna praca i jej efekty wniesione dla lepszego funkcjonowania oraz życia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego, której przecież
również jestem mieszkańcem.
mgr inż. Halina Gołajewska

25 lat mojego spółdzielczego życia
i SM Paderewskiego
– to już IX kadencja Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli
Szanowni Państwo, to już 25 lat, od kiedy została podjęta, ważna dla Nas wszystkich, decyzja o odłączeniu
się od zasobów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Grupa Naszych mieszkańców, dzięki swojej determinacji,
przy wyraźnym zaangażowaniu i wsparciu pozostałych
mieszkańców Naszego Osiedla, doprowadziła do powstania Nowej, ale Naszej Spółdzielni. Od tamtego czasu
mamy Naszych Przedstawicieli, Swoją Radę Nadzorczą
(mieszkańców Osiedla, gospodarzy tego terenu) i Zarząd, który sami wybieramy.
Już od 1991 r. miałem przyjemność uczestniczyć w tworzeniu, funkcjonowaniu i doskonaleniu Naszej Spółdzielni jako Przedstawiciel oraz członek Rady Nadzorczej.
Przypomnieć tu warto, że w latach 90. XX w., ze względu
na liczbę problemów, jakie trzeba było w trybie pilnym
rozpatrywać, Zebrania Przedstawicieli czy posiedzenia
Rady Nadzorczej trwały nieraz do godz. 3.00 czy 4.00
w nocy. Pracowaliśmy intensywnie, bo jak wspomniałem,
spraw było dużo, zaczynając od zadłużenia członków
Spółdzielni (sięgającego nawet dwudziestotokrotności miesięcznych opłat), a kończąc na tym, z kim należy prowadzić negocjacje, aby dług Spółdzielni spłacić
w najdłuższym z możliwych terminie. Nie wiem, czy
to był dobry czas, za to z całą pewnością trudny – tylko
dzięki Państwa zaangażowaniu i dużym pokładom Państwa dobrej woli udało nam się nie zbankrutować. Nie
były to proste dla nas sprawy, na dodatek wszyscy dzia-

łacze Naszej nowej Spółdzielni, w tym również ja, dopiero uczyliśmy się jak nią zarządzać. Patrząc z perspektywy
dnia dzisiejszego, wydaje się, że wiele spraw można było
załatwić prościej, skuteczniej. Mimo to pragnę zapewnić,
że Nasze spółdzielcze sprawy zawsze załatwialiśmy najlepiej jak potrafiliśmy. A stan Osiedla, który przejęliśmy
od KSM, nie był najlepszy. Poszczególne budynki wymagały już wtedy pilnych remontów (w tym m.in.: wymiany
płyt balkonowych z betonowych na lekkie, metalowe,
ażurowe, dokończenia ocieplenia budynków, wymiany
stolarki okiennej); ponadto uporządkować należało wiele spraw terenowo-prawnych, jak chociażby przekazanie,
już wtedy starej, cieknącej instalacji wodno-kanalizacyjnej do RPWK. Realizację tych zadań znacząco utrudniał
brak środków finansowych oraz roszczenia (po wielu latach Sąd Najwyższy stwierdził, że niesłuszne) KSM z tytułu uchwały podziałowej. Ten stan rzeczy spowodował,
że wszyscy razem odrabialiśmy lekcję spółdzielczej demokracji.
Z pewnością pamiętacie Państwo, że zdarzało nam się
podejmować zbyt ambitne (np. budowa Osiedla Zatoka),
krótkowzroczne (np. rezygnacja z grupy remontowo-budowlanej i świadczenie tych usług przez podmioty zewnętrzne) czy nietrafione decyzje (np. budowa garaży
wielopoziomowych w rejonie ul. Sikorskiego 44 i przy
Al. Górnośląskiej), których uboczne, często negatywne, skutki odczuwaliśmy wszyscy. Ale to nas nie zraża-

ło, bo wiedzieliśmy, że to jest Nasza Spółdzielnia i tylko
wspólną pracą osiągniemy sukces. Stale podejmowane
były decyzje zmieniające Naszą Spółdzielnię na lepsze.
Udało się Nam wielu z Państwa skutecznie pomóc w spłacie zaległości, poprawić płynność finansową Spółdzielni,
zacząć regulować sprawy terenowo-prawne, wprowadzać nowoczesne na tamten czas rozwiązania (komputeryzacja, montaż urządzeń pomiarowych – podzielników
kosztów c.o. i wodomierzy), które w efekcie przyniosły
oszczędności każdemu z Nas. Może Państwo tego tak nie
odczuwacie, bo każdy co roku odnotowuje, że wszystko
drożeje, ale proszę sobie spróbować wyobrazić, że gdyby nie praca tych wszystkich zaangażowanych w rozwój Naszej Spółdzielni działaczy (Przedstawiciele, Rada
Nadzorcza) i Zarządów wraz z pracownikami Spółdzielni,
to dzisiaj z pewnością Nasze opłaty byłyby znacznie wyższe, a stan Osiedla zdecydowanie gorszy. Na szczęście
tak się nie stało.
Odzwierciedleniem trudności w radzeniu sobie w początkowym okresie funkcjonowania Naszej Spółdzielni
było odwoływanie i powoływanie przez Radę Nadzorczą
kolejnych członków Zarządu czy całych Zarządów, w tym
dwa razy członków Rady Nadzorczej, którzy pełnili funkcje członków Zarządu. Taki stan rzeczy trwał aż do III
kadencji Rady Nadzorczej, kiedy to, w wyniku konkursu
na stanowisko członka Zarządu, zostały wybrane Panie:
Elżbieta Zadróż i Lidia Grodowska. W IV kadencji Rady
Nadzorczej Panią Elżbietę Zadróż powołano do pełnienia
funkcji Prezesa Zarządu Naszej Spółdzielni, a członkami
Zarządu zostali: Pani Lidia Grodowska i Pan Janusz Zdziebło. To Zarząd w tym składzie wspólnie z Przedstawicielami i członkami Rad Nadzorczych kolejnych kadencji zainicjował oraz skutecznie przeprowadził wiele inwestycji,
dzięki którym Nasze Osiedle (Nasza Spółdzielnia) wygląda dzisiaj tak, że inni nam zazdroszczą.

Tu chciałbym przypomnieć te największe zrealizowane zadania: wymiana wszystkich dźwigów we wszystkich klatkach, uregulowanie spraw dot. własności gruntów, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej na PCV
we wszystkich budynkach, wymiana wlz we wszystkich
budynkach – zakończenie w tym roku, bieżąca realizacja
robót termomodernizacyjnych i remontów wewnątrz
klatek, stopniowe zagospodarowywanie terenów między budynkami, remont pawilonów przy ul. Paderewskiego i Sowińskiego (to też jest Nasz spółdzielczy majątek). To właśnie te decyzje, podejmowane sukcesywnie
od 2003 roku (od V kadencji) spowodowały, że Nasze
Osiedle zmieniło swoje oblicze stając się nowoczesnym,
pięknym, przyjaznym miejscem, w którym z przyjemnością się mieszka. Szanowni Państwo, bez Nas wszystkich,
bez Państwa zaangażowania, nie byłoby to możliwe!
W tym miejscu chcę podziękować wszystkim z Państwa,
z którymi miałem przyjemność pracować przez te 25 lat
przy budowaniu Naszej Spółdzielni, czy to jako Przedstawiciel, czy też członek Rady Nadzorczej.
Równie gorące podziękowania należą się wszystkim
członkom Zarządu, bo to ich praca i odpowiedzialność
pomogła zmienić Naszą Spółdzielnię. Dziękuję także
wszystkim pracownikom Spółdzielni, bo to także ich codzienna praca, często przez nikogo niezauważona, przyczyniła się do tego, że dzisiaj możemy świętować jubileusz 25-lecia Spółdzielni.
Z tej okazji życzę wszystkim Państwu kolejnych, wspaniałych lat oraz abyśmy w dalszym ciągu razem współtworzyli i rozwijali Naszą Spółdzielnię.
Lesław Gajda
Przedstawiciel od 1991,
członek Rady Nadzorczej: I, II, III, V, VI, IX kadencji

Zajęcia w klubie „Rezonans” przy SM im. I. J. Paderewskiego od początku cieszą się dużym zainteresowaniem. Na zdjęciu z lewej – sala „Rezonansu”
przed remontem, po prawej – po modernizacji.

25 LAT

Rys. 1. W zasobach znajduje się 4.143 lokali mieszkalnych i 96 garaży. Łączna powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych wynosi 201.413,51 m2, natomiast garaży - 1.634,45 m2. Spółdzielnia posiada
238 lokali użytkowych o powierzchni użytkowej 12.892,78 m2. Tereny spółdzielcze zajmują 24,63 ha i są oddane Spółdzielni w wieczyste użytkowanie.

Roboty budowlane

J

ak co roku chcielibyśmy przybliżyć Państwu zaplanowane prace
remontowe na rok 2016.
Zakres robót jest spory i ambitny, wynika z bieżących potrzeb
i przeglądów.
Poniżej w skrócie przedstawiamy zaplanowane zadania:
– W maju planujemy rozpocząć termomodernizację budynku przy
ul. Sikorskiego 18-24. Zaczynamy od klatki przy ul. Sikorskiego 18
w drugiej połowie roku realizowana będzie klatka przy ul. Sikorskiego 20, natomiast klatki przy ul. Sikorskiego 22 i 24 wykonywane
będą w roku 2017. Zakres robót obejmował będzie między innymi:
ocieplenie ścian zewnętrznych i logii, remont posadzek balkonów,
wymianę balustrad balkonowych, montaż zadaszeń nad balkonami
ostatniej kondygnacji, remont naświetli piwnicznych, montaż nawiewników okiennych, remont instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych. W ramach tego zadania przeprowadzony zostanie
kompleksowy remont klatek schodowych, który obejmował będzie
remont posadzek i ścian w holu na parterze, holach windowych,
korytarzach lokatorskich (dotyczy to klatek przy ul. Sikorskiego 20,
22, 24) oraz wymianę oświetlenia żarowego na oświetlenie typu LED
(dotyczy klatek Sikorskiego 18, 20, 22, 24).
– W kwietniu rozpocznie się termomodernizacja klatki 49B przy
ul. Granicznej – jest to kontynuacja prac z poprzedniego roku.
– W bieżącym roku zaplanowano wykonanie projektu termomodernizacji dla budynków: Sikorskiego 38, 40, 42, 44. Realizacja robót
przewidziana jest po roku 2017.
– W tym roku przewidujemy kompleksowe remonty klatek schodowych, które swym zakresem obejmą remonty ścian i posadzek,
wymianę oświetlenia. Na przełomie kwietnia i maja rozpoczniemy
remont klatki schodowej przy ul. Sikorskiego 30, następnie remont
obejmie klatki przy ul. Sowińskiego 37, 39, 41; w drugiej połowie roku
realizowane będą klatki przy ulicy Sowińskiego 1, 3, a jesienią planujemy remont klatek przy ulicy Sowińskiego 29, 31, 33, 35. Termin
rozpoczęcia remontu klatek przy ulicy Sowińskiego 31, 33, 35 będzie

uzależniony od wykonania wymiany wewnętrznych linii zasilających,
która również zaplanowana jest w tym roku.
– W maju rozpoczną się roboty związane z remontem balkonów
w zasobach SM. Remont obejmie balkony, które są przyczyną zalewania mieszkań poniżej lub są w złym stanie technicznym i zostały
komisyjnie zakwalifikowane do remontu.
– W ramach robót ogólnobudowlanych planujemy remonty maszynowni oraz remont najbardziej zniszczonych naświetli piwnicznych.
Obecnie odbywa się remont pomieszczenia modelarni w klubie
Rezonans polegający na wymianie instalacji elektrycznej, remoncie
ścian i podłogi.
– Natomiast w ramach napraw i bieżącej konserwacji dróg w pierwszej kolejności zostaną usunięte uszkodzenia nawierzchni asfaltowej
na drogach i ciągach pieszo-jezdnych, następnie wykonamy remonty nawierzchni chodnikowych, które (po oględzinach) zostaną zakwalifikowane do naprawy ze względu na zły stan techniczny.
– Z innych robót związanych z terenem planujemy wykonać zagospodarowanie pomiędzy budynkami przy ul. Granicznej 53-53C
i ul. Granicznej 57-57C oraz pomiędzy budynkami przy ul. Sowińskiego 13-15 i ul. Sowińskiego 17-21.
– Dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji
dzwonkowej w korytarzach lokatorskich wymagana jest jej wymiana na nową. Obecnie roboty te wykonywane są wspólnie z wymianą
wewnętrznych linii zasilających. Natomiast mamy jeszcze kilka klatek, które nie były wyposażone w taką instalację, są to: ul. Sikorskiego
28, 30 i ul. Sikorskiego 10, 12, 14, 16 – na tych klatkach dokończymy te
prace. Nowa instalacja dzwonkowa będzie podłączona do obwodów
administracyjnych i będzie bezpieczna – zasilanie 8 V.
– W tym roku planujemy wymianę wewnętrznych linii zasilających
w naszych zasobach mieszkaniowych – wykonamy remonty instalacji elektrycznej w budynkach przy ulicy Sikorskiego 38, 40, 42 i Sowińskiego 31, 33, 35 i tym samym zakończymy wymianę WLZ w naszych zasobach.

Refleksje sąsiadki
Znacie mnie – mieszkam „gdzieś” w jednym z bloków Spółdzielni
Paderewskiego. Nieistotne gdzie. Jestem po prostu Waszą sąsiadką.
Od lat obserwuję nasze miejsce zamieszkania i ponownie postanowiłam się podzielić swymi refleksjami. Dziś chciałabym porozmawiać
o swoim miejscu.
Ostatnio dostałam pismo ze Spółdzielni. Treść nieistotna. Natomiast
zainteresowała mnie nowa firmówka. Duże 25 lat. I refleksja: to już

OGŁOSZENIA DROBNE
Piecyki gazowe naprawa montaż, awarie wodne 606-344-009
Czyszczenie dywanów tapicerek wykładzin.
Solidnie: 606-274-056
Telewizory - naprawy u klienta, 603-898-300
Senior potr@fi. Indywidualne kursy komputerowe 663 774 069
Tapicerstwo 32 204 97 03
Kupię każdy samochód osobowy i dostawczy, płacę gotówką
tel: 660 476 276
Pogotowie komputerowe. Informatyk - 663-774-069
Tapicerstwo na osiedlu ceny konkurencyjne tel. 603-601-168

25 lat. Niemożliwe. Wydzielenie Spółdzielni pamiętam doskonale, jak
by to było wczoraj. I zaczęły się wspomnienia, refleksje, rozmyślania.
Całe swoje dorosłe życie spędziłam na „Paderewie”. Ile było radości,
gdy dostaliśmy klucze do naszego upragnionego M. Prawie 40 lat
temu. I nieważne było, że w kranach nie ma wody, że trzeba ją przynosić z pralni na parterze. Byliśmy na swoim. Potem z wodą bywało różnie. Ciśnienie w okolicach świąt spadało drastycznie, czasami
woda dopływała tylko do pierwszego, drugiego piętra. Ale byliśmy
na swoim. Dziś woda jest zawsze (pomijając awarie), sieci sprawne,
instalacje wymienione. Dobrze jest być na swoim. Na moich oczach
rosło osiedle. Najpierw bloki czerwone, potem zielone, a następnie
niebieskie. Nikomu nie przeszkadzało, że krajobraz wokół budynku
przypomina ten znany powszechnie z filmu „Alternatywy 4”. Zmieniliśmy to. Wszyscy gremialnie sadzili drzewa. Jakie udało się zdobyć.
Każdy chciał mieć swoje drzewo. Porosły wielkie, piękne, okazałe.
Czasami, jak na osiedlowe warunki, za duże. Niektóre już się zestarzały. Trzeba je było wyciąć – takie prawo przyrody. Posadzono nowe,
niewielkie, pięknie kwitnące, z kolorowymi listkami. Patrzę przez
okno na budzącą się wiosnę. Raduje puszek zieleni na krzewach,
żółte pąki forsycji czy czerwone karłowatych klonów. Pięknie. Pamiętam zmiany przełomu lat 90. Wszyscy chcieli mieć swoje, rządzić
się na swoim, gospodarować po swojemu. I zrobiliśmy to. Od 25 lat
mamy swoje miejsce. Dbamy o nie i cieszymy się, jak się zmienia.
Pięknieją coraz liczniejsze bloki z nową elewacją, miło jest wchodzić
do zrewitalizowanych klatek, otoczenie sprzyja wypoczynkowi dorosłych, zabawie dzieci. To jest nasze miejsce.
Dobrze jest mieć swoje miejsce. Ja takie mam.
Sąsiadka

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI
W MIŁEJ ATMOSFERZE
WYRÓŻNIA NAS WIEDZA, STABILNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE
Licencja zawodowa nr 1928, 40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 65, tel. 32 351 17 21, 605 406 905, 601 633 583; e-mail: bon@smpaderewski.pl

Nasze oferty: www.bobnier.gratka.pl; www.bon.smpaderewski.pl, www.bon-paderewski.domiporta.pl

LOKALE UŻYTKOWE DO SPRZEDAŻY
Katowice, Os. Paderewskiego 130,01 m kw.
KOMFORTOWY LOKAL W BARDZO DOBREJ LOKALIZACJI
Oferujemy do sprzedaży wyjątkowy lokal użytkowy o powierzchni 130,01 m kw., usytuowany na parterze budynku mieszkalnego. Lokal składa się z 4 obszernych
pomieszczeń biurowych, dużego aneksu kuchennego, pomieszczenia gospodarczego, archiwum, przedpokoju i hallu oraz dużej łazienki i osobnego pomieszczenia
wc. Jest po generalnym remoncie – na podłogach płytki i panele, na ścianach gładź, wszystkie instalacje wymienione. Okna z pcv zabezpieczone kratami i roletami.
Elegancka kuchnia w zabudowie ze sprzętem agd. Zabudowane szafy na wymiar. Pozostałe umeblowanie lokalu do uzgodnienia. Lokal wyposażony jest w system
alarmowy. Niskie miesięczne koszty utrzymania. Lokal doskonale nadaje się na siedzibę firmy, na cele biurowe i/lub usługowe – bez ponoszenia dodatkowych
nakładów. Polecamy tę ofertę Państwa uwadze.
Cena ofertowa: 405.000 zł

WYBRANE OFERTY WYNAJMU LOKALI MIESZKALNYCH
DWUPOKOJOWE
Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego 43 m kw.
Oferujemy Państwu do wynajęcia ładne mieszkanie usytuowane na 9 piętrze w 10-pietrowym budynku wyposażonym w domofon, z zamykanymi korytarzami
lokatorskimi na piętrach. Na 43,40 m kw. znajdują się dwa ustawne, nieprzechodnie pokoje, widna kuchnia, łazienka z wc oraz przedpokój. Mieszkanie jest po remoncie, na podłogach panele i kafle, ściany wygładzone i pomalowane. Wymienione okna (białe pcv). Umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD (pralka, lodówka,
kuchenka gazowo-elektryczna). Łazienka w płytkach ceramicznych, z wanną, umywalką (WC we wnęce – geberit), woda ogrzewana junkersem. Mieszkanie
bardzo czyste, schludne, robi miłe wrażenie. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z tą ofertą. Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu 1.300 zł + media

Katowice, Os. Paderewskiego PRZYSTAŃ ul. Paderewskiego – 47,24 m kw.
NOWA OFERTA! Do wynajęcia sympatyczne, dwupokojowe mieszkanie w cichym zakątku Osiedla Paderewskiego – w Zespole Domów Wielorodzinnych „Przystań”,
który stanowi 7 budynków czteropiętrowych, z garażami w parterach (z 2000 r. i 2001 r.) położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów.
Mieszkanie usytuowane jest na 4 piętrze, z zachodnią wystawą okien. Widna, wygodna kuchnia, kompletnie umeblowana ze sprzętem agd (lodówka, zmywarka,
płyta gazowo-elektryczna, piekarnik), stołem i krzesłami. Podłogi w jasnych panelach. Łazienka razem z wc, w gustownych płytkach ceramicznych, wyposażona
w wannę z parawanem, geberit, umywalkę i pralkę automat. W przedpokoju i mniejszym pokoju wbudowane szafy z przesuwanymi drzwiami, dwie rogówki,
klimatyzacja. Rewelacyjna lokalizacja, to niewątpliwie ogromny, choć nie jedyny atut tej oferty. Polecamy ją Państwa uwadze. Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu 1.650 zł + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sowińskiego 49,26 m kw.
Oferujemy do wynajęcia przestronne, funkcjonalne i zadbane mieszkanie, składające się z dwóch nieprzechodnich pokoi, w tym z wygodnego salonu, widnej
kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Na ścianach gładzie gipsowe i tynk strukturalny, na podłodze w przedpokoju i kuchni kafle, a w pokojach panele, wszystkie
okna pcv, po wymianie. Mieszkanie jest kompletnie umeblowane i wyposażone w sprzęt agd. W przedpokoju – szafa i garderoba; łazienka w płytkach ceramicznych, z wanną, umywalką, wc-kompaktem i pralką. W sypialni – łóżko dwuosobowe, szafa i komody. Kuchnia umeblowana z zabudowanym nowoczesnym
sprzętem agd. W dużym pokoju dziennym (z balkonem) – komplet wypoczynkowy, meblościanka, stolik, TV. Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu 1.300 zł + media

TRZYPOKOJOWE
Katowice, Piotrowice, Miłe Zacisze – 64,45 m kw.
Oferujemy do wynajęcia bardzo atrakcyjne mieszkanie usytuowane na zamkniętym, strzeżonym osiedlu „Miłe Zacisze” w Katowicach – Piotrowicach. Na terenie
osiedla plac zabaw dla dzieci, ładnie utrzymana zieleń i miejsca parkingowe. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, z których dwa pełnią funkcje sypialni i gabinetu,
a trzeci stanowi przestronny salon z aneksem kuchennym wyposażonym w nowoczesny sprzęt agd. Z salonu wyjście na duży, prawie 7 m kw. balkon z pięknym widokiem na okolicę. Przestronna łazienka z wc, wyposażona w bardzo dobrej jakości armaturę, piękne płytki, wygodną, owalną wannę, geberit i umywalkę, które
świetnie komponują się z designerskimi, szklanymi drzwiami. W przedpokoju i w sypialni dwie pojemne szafy w zabudowie. Do mieszkania przynależy komórka
lokatorska o pow. ok. 3 m kw. oraz stanowisko postojowe w podziemnym garażu.Cicha i zielona okolica. W sąsiedztwie niska zabudowa mieszkaniowa, sklepy,
szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, przystanki komunikacji miejskiej. Bardzo dobry dojazd do centrum Katowic i Mikołowa. Polecamy
tę ofertę szczególnie wymagającym klientom. Wymagana kaucja zabezpieczająca (jak zwykle).
Czynsz najmu 2.000 zł + media

Katowice, Os. Paderewskiego PRZYSTAŃ ul. Paderewskiego – 65 m kw.
Kolejne sympatyczne, przestronne mieszkanie w Zespole Domów Wielorodzinnych „Przystań”, ale tym razem trzypokojowe. Usytuowane na trzecim piętrze,
w ładnym 4-ro piętrowym budynku. Kuchnia z pełnym otwarciem na pokój, kompletnie umeblowana ze sprzętem agd. W jednym pokoju panele, w dwóch
pozostałych parkiety. Duża łazienka z WC w gustownych płytkach ceramicznych, wyposażona w kabinę prysznicową z głębokim brodzikiem, geberit, bidet i umywalkę. W przedpokoju i w pokoju wbudowane szafy (ubraniowa i biblioteczna) z przesuwanymi drzwiami. Pokoje w zasadzie puste. Uzupełnienie umeblowania
do uzgodnienia z potencjalnym Najemcą (sposób realizacji oraz forma finansowania ew. zakupów). Mieszkanie już wolne. Zapraszamy do oglądania. Uwaga!
Możliwość wynajęcia garażu usytuowanego w parterze budynku za dodatkową opłatą w wysokości 300 zł/m-c.
Naszym zdaniem oferta godna uwagi.
Czynsz najmu 1.800 zł + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego 56,79 m kw.
Oferujemy do wynajęcia gustowne, przestronne mieszkanie położone w jednej z najlepszych lokalizacji w Katowicach – na Osiedlu Paderewskiego, w budynku
przy ul. Sikorskiego. Mieszkanie składa się z przestronnego salonu z kuchnią, dwóch oddzielnych pokoi – sypialni i pokoju (dla dziecka lub do pracy), łazienki
i osobnego wc. Na podłogach ładne panele i kafle, na ścianach gładzie. Kuchnia umeblowana, z zabudowanym nowoczesnym sprzętem agd; na granicy kuchni i salonu stół i krzesła; w salonie komoda, TV, stolik okolicznościowy. Sypialnia z balkonem, a w niej dwuosobowe łóżko z porządnym, materacem, zabudowane szafy,
komoda i stolik. Trzeci pokój pusty. W przedpokoju zabudowana szafa. Łazienka i WC w eleganckich płytkach ceramicznych, wyposażone w kabinę prysznicową,
pralkę aut., zabudowany geberit i umywalkę. Do mieszkania przynależy sąsiadująca z nim komórka lokatorska. Słoneczne i przestronne, w ładnej, nowoczesnej
aranżacji i do tego w doskonałej lokalizacji, jednym słowem interesująca oferta godna polecenia. Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Czynsz najmu 1.800 zł + media

Katowice, Os. Paderewskiego, ul. Sikorskiego 52,50 m kw.
Oferujemy do wynajęcia 3-pokojowe, bardzo ładne mieszkanie położone w budynku przy ul. Sikorskiego. Na prawie 53 m kw. powierzchni użytkowej znajdują
się: elegancki salon, przytulna sypialnia z zabudowaną szafą i trzeci pokój (dziecięcy lub do pracy) oraz funkcjonalna, ładna kuchnia, łazienka i osobne WC oraz
przedpokój z zabudowaną szafą. Mieszkanie jest kompletnie umeblowane i wyposażone w sprzęt agd (w tym nowa pralka i lodówka oraz piecyk łazienkowy,
ponadto zmywarka, piekarnik, płyta gazowa, itd.). Kuchnia w zabudowie na wymiar. Łazienka i WC w płytkach ceramicznych, z kabiną prysznicową. Spokojne
sąsiedztwo, zamykany korytarz lokatorski. Oprócz atrakcyjnego wnętrza, niewątpliwym atutem tej oferty jest doskonała lokalizacja.
Mieszkanie będzie wolne od 1 lipca 2016 r. Tradycyjnie wymagana kaucja zabezpieczająca. Polecamy tę ofertę Państwa uwadze.
Czynsz najmu 1.750 zł + media

OFERTY ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH
DWUPOKOJOWE
Katowice Os. Paderewskiego ul. Graniczna III p., 43,61 m kw.
Oferujemy do zamiany bardzo ładne, słoneczne dwupokojowe mieszkanie, po generalnym remoncie; z południowo-zachodnią wystawą okien. Na podłogach w pokojach porządne panele na wylewkach samopoziomujących, w przedpokoju i kuchni płytki ceramiczne; na ścianach gładzie. Nowe drzwi wejściowe i wszystkie drzwi
wewnętrzne. Nowoczesna kuchnia w zabudowie na wymiar wyposażona w dobry sprzęt agd. Łazienka z wanną, w ładnych, pastelowych płytkach ceramicznych
(układ z wnęką na wc). W zasadzie gotowe do zamieszkania bez dodatkowych nakładów.
Poszukiwane do zamiany mieszkanie trzypokojowe, o powierzchni 55-58 m kw. położone WYŁĄCZNIE na Osiedlu Paderewskiego w zasobie SM im. I. J. Paderewskiego, na dowolnym piętrze oprócz parteru i ostatniego piętra. Standard obojętny

OFERTY SPRZEDAŻY LOKALI MIESZKALNYCH
DWUPOKOJOWE

Katowice – Os.Witosa, ul. Ossowskiego – 48,65 m kw.

Oferujemy do sprzedaży atrakcyjne mieszkanie położone na Osiedlu Witosa w Katowicach. Duże osiedle z bogatą infrastrukturą (przedszkola, szkoły, place zabaw
dla dzieci, mnóstwo małych sklepów i tzw. sieciówek), z ładnie utrzymaną zielenią, bardzo dobrze skomunikowane z centrum Katowic (liczne autobusy i busy),
a jednocześnie sąsiaduje z autostrada A4.
Oferowane mieszkanie składa się z dwóch ustawnych, samodzielnych pokoi oraz wygodnej, widnej kuchni (w kwadracie). Łazienka z wanną, w ładnych płytkach
ceramicznych, z armaturą firmy grohe, osobno wc. Duży, słoneczny balkon. Wymienione okna (na białe pcv), skrzydła wewnętrznych drzwi (drewniane) oraz
drzwi zewnętrzne antywłamaniowe Gerda. W przedpokoju i kuchni na podłodze kafle, w pokojach panele. Całość sympatyczna i bardzo zadbana, robi miłe
wrażenie.
Polecamy i zapraszamy do bliższego zapoznania się z tą ofertą.
Opcjonalnie mieszkanie oferowane jest do zamiany na 3-4-pokojowe mieszkanie na Osiedlu Paderewskiego w Katowicach, mile widziane z „otwartą” kuchnią
lub z możliwością takiego otwarcia.
Cena ofertowa: 175.000 zł

TRZYPOKOJOWE

Katowice, Piotrowice – Miłe Zacisze – 64,45 m kw.

OKAZJA – w cenie miejsce postojowe w podziemnym garażu i komórka lokatorska!
Do sprzedaży atrakcyjne mieszkanie usytuowane na zamkniętym, strzeżonym osiedlu Miłe Zacisze w Katowicach – Piotrowicach. Na terenie osiedla plac zabaw dla
dzieci, ładnie utrzymana zieleń i miejsca parkingowe dla gości. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi (sypialnia i gabinet) oraz przestronnego salonu z aneksem
kuchennym wyposażonym w nowoczesny sprzęt agd. Słoneczny salon z dużym (ok. 7 m kw.) balkonem i pięknym widokiem na okolicę.
Wygodna łazienka oraz całe mieszkanie wykończone w najwyższej jakości materiałach. Eleganckie płytki, wygodna, owalna wanna, geberit i piękna umywalka
oraz świetna armatura doskonale komponują się z designerskimi, szklanymi drzwiami. W przedpokoju i w sypialni dwie funkcjonalne, pojemne szafy w zabudowie. Do tego komórka lokatorska o pow. około 3 m kw. oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym.
Cicha i zielona okolica. W sąsiedztwie niska zabudowa mieszkaniowa, sklepy, szkoły, przedszkola, tereny rekreacyjne, obiekty sportowe, przystanki komunikacji
miejskiej. Bardzo dobry dojazd do centrum Katowic.
Opcjonalnie mieszkanie oferowane jest DO ZAMIANY na dom w Katowicach, w okolicy ul. Bocianów lub ul. Lotników, ewentualnie na 2, 3-pokojowe mieszkanie
w Zespole Domów Wielorodzinnych „Przystań” na Osiedlu Paderewskiego (w pobliżu Doliny Trzech Stawów) lub w starszym zasobie Osiedla Paderewskiego, ale
wyłącznie w rejonie ul. Sikorskiego, w budynkach od nr 18 do 44 (chętnie 3-pokojowe z „kwadratową” kuchnią).
Cena: 350.000 zł

Katowice Os. Paderewskiego ul. Sikorskiego 69,39 m kw.

Oferujemy do sprzedaży duże trzypokojowe mieszkanie, po przebudowie z pierwotnie czteropokojowego. Obszerna łazienka (również po przebudowie) w płytkach ceramicznych, wyposażona w kabinę prysznicową oraz trójkątną, wygodną wannę z hydromasażem, ponadto umywalka i geberit. Kuchnia umeblowana
z zabudowanym sprzętem agd, na ścianach i na podłodze płytki ceramiczne. W przedpokoju szafa typu Komandor, nowe drzwi antywłamaniowe.
We wszystkich pokojach i w przedpokoju na podłogach parkiety dębowe, a na ścianach gładzie. Wymieniona instalacja elektryczna, podłączona siła (z mieszkania
wyeliminowano gaz – woda ogrzewana przepływowym ogrzewaczem). Okna pcv po wymianie, z zachodnią i północną wystawą. Doskonała lokalizacja – mieszkanie słoneczne, w bliskim sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów. W mieszkaniu, w cenie pozostaje część umeblowania. Polecamy tę ofertę Państwa uwadze.
Cena: 310.000 zł
Niniejsze propozycje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
lecz mają charakter informacyjny.

CZTEROPOKOJOWE

Katowice Os. Paderewskiego ul. Sikorskiego 70,32 m kw.

Tym razem proponujemy Państwu czteropokojowe mieszkanie, o zachowanym pierwotnym układzie pomieszczeń również usytuowane w bliskim sąsiedztwie
Doliny Trzech Stawów. Ustawne, nieprzechodnie pokoje, kuchnia w prostokącie, łazienka i osobne WC oraz duży przedpokój. We wszystkich pokojach wymienione
okna (białe drewniane). Na podłogach w zależności od pomieszczenia – płytki pcv, wykładzina dywanowa i wykładzina pcv. Spokojne sąsiedztwo.
Mieszkanie z dużym potencjałem, w świetnej lokalizacji. Dodatkowym atutem jest duża piwnica (ok.17 m kw.) Polecamy tę ofertę szczególnie osobom, które chcą
realizować własną wizję mieszkania od podstaw, czyli poszukują mieszkania do remontu.
Cena: 280.000 zł

OFERTY SPRZEDAŻY DOMÓW
LELÓW – Jura Krakowsko-Częstochowska
Oferujemy do sprzedaży dom jednorodzinny położony w Lelowie, na dużej – 1,0158 ha, częściowo ogrodzonej działce. Budynek w całości podpiwniczony, w parterze wiatrołap, przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, duża łazienka z oknem. W łazience wc; woda ogrzewana bojlerem elektrycznym. Kuchnia widna, duża, w kwadracie.
W pokojach na podłodze wykładzina pcv, ściany malowane. W przedpokoju na ścianach panele, na suficie kasetony, a na podłodze wykładzina zmywalna. Nowe
drzwi zewnętrzne oraz część okien po wymianie. Budynek ogrzewany piecem węglowo-miałowym z własnej kotłowni. Wysokie poddasze z oknem, do adaptacji
na cele mieszkalne. Dach dwuspadowy, kryty blachą trapezową.
Dostępne media – prąd (siła), wodociąg, własna studnia, szambo. Betonowe ogrodzenie działki od strony drogi. Na działce drzewa owocowe. W pobliżu rzeka
Białka.
Uwaga! Istnieje możliwość nabycia części nieruchomości (dom z częścią budowlaną działki – ok. 1500 m kw. za cenę 180.000 zł lub z działką budowlaną o pow.
ponad 3120 m kw. za cenę 220.000 zł)
Lelów położony jest na skraju Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego oraz w pobliżu Szlaku Orlich Gniazd. Liczne
rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, skałki jurajskie, strażnice i zamki stanowią niewątpliwe atrakcje turystyczne i przyrodnicze, co sprzyja też uprawianiu
turystyki pieszej, rowerowej i konnej oraz coraz bardziej popularnej wspinaczki skałkowej.
Cena: 220.000 zł lub opcjonalnie 180.000 zł

Rycerka Górna, gmina Rajcza, powiat żywiecki
Oferujemy do sprzedaży atrakcyjną nieruchomość położoną w Rycerce Górnej k. Rajczy, stanowiącą malowniczą działkę o pow. 537m kw. zabudowaną całorocznym, niedużym domem o pow. użytkowej 80 m kw. (faktycznie 110 m kw., które ze względu na skosy na ostatniej kondygnacji przeliczono zgodnie z zasadami).
Dom nie jest podpiwniczony i składa się z 3 poziomów (1,5 kondygnacji) o następującym rozkładzie pomieszczeń:
1/parter – wiatrołap, łazienka, kuchnia z jadalnią i taras,
2/I piętro – 2 pokoje, w tym jeden z wyjściem na balkon,
3/poddasze użytkowe stanowiące jedno duże pomieszczenie z miejscami do spania dla 4 osób.
Dach dwuspadowy, kryty blachodachówką, okna drewniane skrzynkowe; w jadalni kominek. Przytulne i ciepłe wnętrza wykończone drewnem. Ogrzewanie
kominkowe lub elektrycznym piecem akumulacyjnym. Fantastyczny widok na okoliczne góry.
Działka zagospodarowana i ogrodzona siatką, z budynkiem gospodarczym i szambem. Dojazd do posesji drogą asfaltową i szutrową.
Świetne miejsce na wypoczynek weekendowy i nie tylko – o każdej porze roku. W pobliskiej Rajczy (3-4 km) wyciągi narciarskie. Polecamy tę ofertę Państwa
uwadze.
Cena: 260.000 zł

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁKI
Orzesze – Zawiść, powiat mikołowski
Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną o pow. 1473 m kw. (1246 m kw. + 227 m kw. działka drogowa) z projektem zabudowy domu mieszkalnego.
Działka uzbrojona: prąd, woda i kanalizacja. 2 km do centrum Orzesza, ok. 500 m do szkoły, przedszkola, sklepów, kościoła, poczty, apteki oraz przystanku
autobusowego, ok. 1 km do przychodni NFZ, 25 km do Katowic. Spokojna, piękna i cicha okolica, wokół domy jednorodzinne, łąki, las i stawy. Działka ma kształt
prostokąta. Oferta godna polecenia. Dobre miejsce w równie dobrej cenie.
Cena: 91.000 zł

ZAPRASZAMY
DO
NOWEJ SIEDZIBY

UWAGA!!!
ZMIANA ADRESU I TELEFONU BIURA
TERAZ W PAWILONIE HANDLOWO-USŁUGOWYM
PRZY UL. PADEREWSKIEGO 65 W KATOWICACH
NASZ NOWY NUMER
TELEFONU STACJONARNEGO:

32 351 17 21
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

