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WARTOŚCI I ZASADY 
SPÓŁDZIELCZE

ICH ZNACZENIE I HISTORIA

REKLAMA

Kontynuując ten wątek przedstawiamy Państwu wartości, jaki-
mi kieruje się ruch spółdzielczy, idee przyświecające jego roz-
wojowi oraz krótką historię ich powstawania. Trzeba bowiem 
uświadomić sobie jeden fakt, że spółdzielczość to nie budynki, 
ale przede wszystkim jedna z kilku form aktywności ludzi, ma-
jąca za cel dobro wszystkich tworzących ją osób i środowisk, 
w którym funkcjonują, z tego względu uważana jest za jeden 
z filarów ekonomii społecznej i ważny element budowy spo-
łeczeństwa obywatelskiego. Podkreślić należy, że spółdzielnie 
są najtrwalszymi strukturami społecznymi, ponieważ posiada-
ją społeczno-gospodarczy charakter, a powszechnie przyjęte 
przez spółdzielczość zasady i wartości są zbieżne z wartościami 
uznanymi za kluczowe w budowie społeczeństwa obywatel-
skiego. Stawiają one bowiem na upodmiotowienie człowieka, 
objawiające się jego dążeniem do samorealizacji, uczestnictwa 
w różnych formach działalności gospodarczo-społecznej, ja-
kie prowadzone są w środowiskach lokalnych. Innymi słowy 
wartości spółdzielcze wspierają sferę gospodarki nienasta-
wionej na zysk, lecz na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb 
społeczności, których z różnych przyczyn nie są w stanie za-
spokoić sektor prywatny, jak i państwowy.

Jak pisaliśmy w poprzednim Biuletynie w tym roku 
przypada jubileusz 100. rocznicy uchwalenia pierw-
szej polskiej ustawy o spółdzielniach, dlatego omó-
wiliśmy poprzednio historię rozwoju spółdzielczości 
w naszym kraju.

Ciąg dalszy na str. 4
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W kolejnym artykule z cyklu sławni sąsiedzi pragniemy przedstawić Państwu postać jednego z najbardziej zna-
nych współczesnych polskich artystów – malarza Jerzego Dudę-Gracza, który był długoletnim mieszkańcem 
naszego osiedla.

Profesor Jerzy Duda-Gracz 
– malarz, scenograf, pe-
dagog – pochodził z Czę-
stochowy, gdzie ukończył 
liceum plastyczne, studio-
wał na Wydziale Grafiki filii 
krakowskiej ASP w Kato-
wicach. W 1972 roku sam 
zaczął wykładać na swo-
jej macierzystej uczelni. 
W 1992 roku związał się 
z nieistniejącą już Euro-
pejską Akademią Sztuki 

w Warszawie. Pod koniec życia wrócił na Śląsk, gdzie został 
profesorem Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Radia i Tele-
wizji im. K. Kieślowskiego w Katowicach.

Sztuka Dudy-Gracza rozpięta jest między dwoma biegunami. 
Z jednej strony groteski i ironii, gdzie określany jako satyryk 
i moralista obnażał ludzkie wady: głupotę, lenistwo, nietole-
rancję, chamstwo, nieliczenie się z konsekwencjami osobisty-
mi i światem. Z drugiej zaś strony sentymentalizmu i nostalgii 
– jak określał sam malarz, do świata, który „odchodzi, umiera, 
gdzie więcej jest snu, zdarzeń z dzieciństwa”, świata „w pejza-

SŁAWNI SĄSIEDZI

żu przedindustrialnym”. „Na moich obrazach nie ma drutów 
telefonicznych, kabli, anten satelitarnych, samochodów, sa-
molotów – tego wszystkiego, co zaprowadzi człowieka z po-
wrotem na drzewo…”.

Na początku kariery Duda-Gracz skupia się przede wszystkim 
na scenach rodzajowych, wyolbrzymiających ludzkie typy fi-
zjonomiczne i przywary charakteru. Rozwija je od „Tryptyku 
polskiego” z 1972 roku, parafrazującego słynne obrazy, takie 
jak choćby: „Śniadanie na trawie” Maneta, czy „Wenus”  Tycja-
na. Przenosi je w swojski pejzaż, a bohaterów zastępuje rów-
nie swojskimi, przerysowanymi postaciami, które powracać 
będą w kolejnych płótnach: niechlujnymi robotnikami (fot. 1) 
wyraźnie zmagającymi się z chorobą alkoholową, otyłymi ko-
bietami i urzędnikami niskiego szczebla. Jednocześnie malo-
wał klasyczne pejzaże pozbawione anegdoty, wiejskie widoki 
prowincji. Tęsknota za postindustrialnym pejzażem wzrastała 
w nim, gdy mieszkał w Katowicach – centrum przemysłowej 
aglomeracji.

REKLAMA

JERZY DUDA-GRACZ

Jerzy Duda-Gracz

2. Autoportret „Ora et colabora”

1. „Jeźdźcy apokalipsy, czyli Fucha”
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W czasie stanu wojennego zaszył się 
w klasztorze Paulinów w Częstochowie, 
gdzie zaczął malować „Drogę Krzyżową”, 
która ze względu na styl nie przypadła za-
konnikom do gustu. Po transformacji ustro-
jowej powracał do religijnej ikonografii 
kilkakrotnie. W latach 2000-2001 namalo-
wał „Golgotę jasnogórską”. Ten cykl zyskał 
akceptację Paulinów i jest eksponowany 
do dziś w klasztorze. Seria liczy łącznie nie 
czternaście, a osiemnaście obrazów, ponie-
waż artysta sceny męki uzupełnił o dodat-
kowe sceny: „Zmartwychwstanie”, „Tomasza”, 
„Galileę” i „Wniebowstąpienie”.

Choć zamieszkał w klasztorze, Duda-Gracz 
podczas stanu wojennego wyłamał się 
ze środowiskowego bojkotu państwo-
wych instytucji i organizował wystawy. Zarzuty o współpracę 
z ówczesnymi władzami skwitował ironicznym autoportre-
tem z 1982 roku „Ora et colabora” (fot. 2). Nie był to jedyny au-
toportret stworzony z karykaturalnym zacięciem.

Malarstwo Dudy-Gracza szybko zyskało szeroką popularność, 
cenione zarówno przez szeroką publiczność, jak i kolejne wła-
dze, o czym świadczą otrzymane odznaczenia i wyróżnienia. 
W 1977 roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, w 1984 roku re-
prezentował Polskę na Biennale w Wenecji, w roku 2000 został 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Główną część jego twórczości stanowią serie artystyczne, 
liczące nieraz po kilkaset dzieł – m.in. „Motywy i portrety 
polskie” (1968-1979), „Motywy, tańce, dialogi polskie” (1980-
1983), „Obrazy arystokratyczno-historyczne” (1985-1991), 
„Pejzaże polskie i obrazy prowincjonalno-gminne” (od 1986), 
„Golgota Jasnogórska” (2000-2001). Ostatnią serią był cykl 
obrazów „Chopinowi”. Od 1999 roku malarz pracował nad cy-
klem obrazów będących malarską interpretacją wszystkich 
dzieł ulubionego kompozytora – Fryderyka Chopina. Każdy 
z utworów posiada swój własny obraz (fot. 3), a w przypadku 
większych form muzycznych – każda z jego części. Wszystkie 
te obrazy, wedle słów samego artysty, zostały namalowane 
po uprzednich głębokich studiach nad życiem i twórczością 
Chopina. Obrazy te, w postaci ekspozycji multimedialnej, były 
prezentowane na Światowej Wystawie EXPO 2005 w Japonii.

Marzeniem Jerzego Dudy-Gracza było granie w teatrze, 
a teatralne marzenia realizował, jako scenograf. Współpra-
cował ze swoją córką Agatą, reżyserem teatralnym, tworząc 
w 2003  roku scenografię do spektaklu „Kaligula” dla Teatru 
Słowackiego w Krakowie.

Był niezwykle konsekwentnym i pracowitym artystą. Każdy 
obraz oznaczał numerem i datą, przez co dzisiaj dość łatwa 
jest weryfikacja autentyczności jego dzieł. Namalował niemal 
3000 obrazów, które od lat 70-tych obecne są na rynku sztuki 
i spośród których wiele znajduje się w najważniejszych mu-
zeach polskich, ale i w kolekcjach Muzeum Watykańskiego, 
Galerii Uffizzi we Florencji czy Muzeum Puszkina w Moskwie. 
Wiele swoich obrazów traktował osobiście, przez co tylko nie-
wielką część wystawiał na sprzedaż. Pozostałe szczelnie wy-
pełniały ściany mieszkania.

Jeden z czterech jego cyklów „Męki Pańskiej” znajduje się 
w kaplicy Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Maryi Niepokala-
nej przy naszej parafii Wniebowstąpienia Najświętszej Marii 
Panny, a w samym kościele można zobaczyć pięć jego obra-
zów, na zdjęciu jeden z nich (fot. 4).

Malarz związany był z Katowicami, jednak, gdy tylko mógł 
uciekał do mniejszych miasteczek, na prowincję, gdzie ma-
lował najchętniej. Do Kamionu czy Łagowa, to tam podczas 
jednego z łagowskich plenerów, niespodziewanie zmarł 5 li-
stopada 2004 roku, nie kończąc monumentalnego cyklu cho-
pinowskiego. Na cześć znanego artysty, jedną z katowickich 
ulic nazwano jego imieniem.

Aleksander Sielski

(W artykule wykorzystano materiały dostępne w Internecie)

3. Obraz z cyklu „Chopinowi” – Walc Es-dur op. 18.

4. „Święta Barbara”
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Ciąg dalszy ze str. 1

WARTOŚCI I ZASADY SPÓŁDZIELCZE
ICH ZNACZENIE I HISTORIA

Takie idee rozwijały się wraz z ruchem spółdzielczym 
i przyświecały już Pionierom Roczdelskim, jak nazwali się 
ubodzy tkacze z położonego w północnej Anglii miasta 
Rochdale. 21 grudnia 1844 r. otworzyli oni spółdzielczy 
sklep spożywczy pod nazwą Roczdelskie Stowarzyszenie 
Sprawiedliwych Pionierów, licząc, że dzięki współpracy 
zaspokoją swoje elementarne potrzeby, jak również osią-
gną inny cel w postaci zbudowania nowego, lepszego 
i bardziej sprawiedliwego społeczeństwa opartego o po-
wszechną kooperację jednostek ludzkich i wspólnot gospo-
darczych. W tym miejscu wspomnieć należy o wcześniejszej 
inicjatywie powstałej w naszym kraju, która jednak nie prze-
trwała próby czasu i nie stała się tak sławna, jak wyżej wymie-
niona, a mianowicie o założonym w 1816 r. przez Stanisława 
Staszica Hrubieszowskim Towarzystwie Rolniczym Ratowa-
nia się Wspólnie w Nieszczęściach.

Kooperatywa z Rochdale zyskała swoją sławę dzięki wypra-
cowaniu odpowiednich reguł postępowania, które szybko 
zyskały popularność i zostały zaabsorbowane przez wiele 
różnych inicjatyw społecznych na całym świecie, z uwagi 
na swoją prostotę i pragmatyzm. Wyrażały się one w nastę-
pujących postulatach:
1) wnoszenia kapitału przez samych członków i ogranicze-

nia jego oprocentowania, gdyż spółdzielnia nie jest ban-
kiem i służy wspólnym celom, a nie lokowaniu pieniędzy;

2) sprzedaży jedynie czystych i świeżych towarów dobrej 
jakości;

3) stosowania rzetelnych wag i miar;
4) stosowania cen rynkowych i sprzedaży tylko za gotówkę, 

tzn. zaniechania rozpowszechnionej wówczas sprzedaży 
na kredyt, która prowadziła, z jednej strony, do nadmier-
nego zadłużania się członków, a z drugiej do upadku 
spółdzielni niebędących w stanie ściągnąć zaległych kre-
dytów;

5) przeznaczania nadwyżek pozostałych po opłaceniu 
wszystkich kosztów spółdzielni na zwrot części tych nad-
wyżek członkom w postaci dywidendy, proporcjonalnie 
do wielkości ich zakupów;

6) zachowania demokratycznej kontroli w spółdzielni, w ra-
mach której jeden członek miał zawsze jeden głos nieza-
leżnie od wielkości wpłaconych udziałów, a także prze-
strzegania równości płci;

7) kadencyjnego pełnienia funkcji we władzach spółdzielni;
8) konieczności kształcenia członków i zatrudnionych osób 

i przeznaczania na ten cel określonej części nadwyżki;
9) możliwie częstego przedstawiania członkom bilansów 

i sprawozdań finansowych, czyli przejrzystości w zarzą-
dzaniu spółdzielnią;

10) otwartego członkostwa;
11) współpracy z innymi spółdzielniami na wszystkich szcze-

blach;
12) zasadę neutralności politycznej i religijnej.

Zasady te, nazywane powszechnie Zasadami Roczdelskimi, 
stały się na długie lata podstawą funkcjonowania spółdzielni, 

co ciekawe, zachowały do obecnych czasów pewien stopień 
aktualności.

Wiek XIX to okres, w którym miała miejsce rewolucja przemy-
słowa, która z kolei napędzała rozwój myśli społeczno–eko-
nomicznych. Poglądy poszczególnych filozofów kładących 
mentalne podwaliny pod kształtujące się społeczeństwo 
miały swoje odzwierciedlenie w rozwoju myśli i idei spół-
dzielczości.

Nurt liberalny postrzegał spółdzielnie jako instytucje mini-
malizujące konflikty i ułatwiające współdziałanie ludzi, po-
nieważ uwzględniały one interesy członków różnych grup. 
Tak zwana klasa średnia, czyli przedsiębiorcy, kupcy, rze-
mieślnicy i rolnicy mogli, w oparciu o spółdzielnie, umac-
niać swoją pozycję i rozwijać firmy bądź gospodarstwa, da-
jąc przy tym szansę najbiedniejszym, poprzez zwiększanie 
zatrudnienia, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu 
zamożności całego społeczeństwa. Spółdzielnie tworzo-
ne zgodnie z tymi poglądami powstawały od połowy XIX 
wieku głównie w Niemczech, a ich inicjatorem był prawnik 
z Saksonii Herman Schulze-Delitzsch. Instytucje powstałe 
dzięki jego działalności określane są najczęściej jako banki 
ludowe. Na ziemiach polskich natomiast, zwłaszcza w Wiel-
kopolsce, powstawały wzorowane na nich banki spółdziel-
cze czy spółdzielnie rolniczo-handlowe nazywane popular-
nie „Rolnikami”. Zasady przez nie wypracowane opierały się 
na takich wartościach jak:
1) samopomoc,
2) samozarządzanie,
3) nieograniczona i solidarna odpowiedzialność członków,
4) dobrowolność zrzeszania się.

Przestrzegano w nich również reguły dysponowania na wal-
nym zgromadzeniu tylko jednym głosem przez każdego 
członka oraz otwartych drzwi dla każdego zainteresowane-
go przystąpieniem do spółdzielni.

Spółdzielnie wyrosłe na gruncie innego nurtu nauki ekono-
miczno-społecznej nawiązywały do idei solidaryzmu chrze-
ścijańskiego. Ich wewnętrzne stosunki oparte były o chrze-
ścijańskie przykazania miłości bliźniego i solidarności. 
Jednym z inicjatorów tego powstałego w połowie XIX wie-
ku w Niemczech nurtu był działacz samorządowy Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, który stworzył system wiejskich, współ-
pracujących ze sobą spółdzielni oszczędnościowo-pożycz-
kowych. Ich model również został przeniesiony na polskie 
ziemie, zwłaszcza do Galicji, za sprawą Franciszka Stefczyka. 
Zasady, jakie przyświecały funkcjonowaniu tych instytucji, 
były następujące:
1) zasada sąsiedztwa, wyrażająca się w myśli jedna wieś – 

jedna spółdzielnia,
2) zasada solidarności członków,
3) zasada nierozdzielania nadwyżek, lecz akumulowania 

ich w specjalnych funduszach,
4) zasada honorowego zarządu,
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Ciąg dalszy na str. 6

5) zasada uniwersalności, czyli łączenia w jednej spółdzielni 
wszystkich kierunków działania ważnych dla członków.

Wszystkie wyżej wymienione zasady nie stanowiły prawa, 
lecz raczej zbiory pozytywnych reguł postępowania podobne 
do obecnych kodeksów dobrych praktyk, które odpowiednio 
dostosowane do charakteru i potrzeb poszczególnych spół-
dzielni były następnie wpisywane do ich statutów. Nawet 
powstały w 1895 r. Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, 
jako organizacja łącząca spółdzielców z całego świata, mimo 
iż wśród swoich celów umieścił obronę zasad spółdzielczych, 
przez długi czas nie podejmował próby ich kodyfikacji. Taka 
potrzeba pojawiła się w dwudziestoleciu międzywojennym, 
kiedy to zaczęły rozwijać się podmioty niebędące spółdziel-
niami, ale używające ich nazwy celem osiągnięcia doraźnych 
korzyści. Ostateczny, powszechnie obowiązujący spis mię-
dzynarodowych zasad spółdzielczych znanych jako „Zasady 
Paryskie”, przyjęto w Paryżu w roku 1937 na XV Kongresie 
Międzynarodowego Związku Spółdzielczego. Ich projekt 
opracował Specjalny Komitet ds. Obecnego Stosowania Za-
sad Roczdelskich, w którego skład wchodził wybitny dzia-
łacz spółdzielczy, prezes Związku Spółdzielni Spożywców 
RP „Społem” Marian Rapacki. Zasad było siedem i dzieliły się 
na obligatoryjne i fakultatywne. Do pierwszej grupy zaliczały 
się zasady:
1) otwartego członkostwa,
2) demokratycznego zarządu,
3) podziału zysku proporcjonalnie do wielkości obrotów ze 

spółdzielnią,
4) ograniczonego oprocentowania udziałów.

Drugą grupę stanowiły zasady:
1) neutralności politycznej,
2) narodowościowej i religijnej,
3) sprzedaży tylko za gotówkę oraz obowiązku pracy spo-

łeczno-wychowaczej.

W rzeczywistości były one zmodyfikowaną wersją Zasad 
Roczdelskich, odnosząc się głównie do działalności spółdziel-
ni spożywców, które w ówczesnym ruchu spółdzielczym od-
grywały dominującą rolę.

Zakończenie II wojny światowej przyniosło ze sobą nową 
sytuacją gospodarczą i polityczną na świecie, co wiązało 
się ze wzrostem znaczenia innych pionów spółdzielczo-
ści tj. spółdzielczości mieszkaniowej, rolniczej oraz pracy, 
a to z kolei stwarzało konieczność opracowania nowych 
zasadach opartych na wartościach rosnącego w siłę ruchu 
spółdzielczego. Wiele z branż spółdzielczych zaczęło opra-
cowywać swoje własne katalogi zasad, na których opierały 
swoją działalność. Tak stało się w przypadku spółdzielczości 
mieszkaniowej, gdzie zaczęły obowiązywać takie zasady jak: 
prawo członka do otrzymania mieszkania, zasada wnoszenia 
wkładów majątkowych przez członków i uzależnienia otwar-
tości członkostwa od możliwości dostarczenia członkowi 
mieszkania.

Następny, XXIII Kongres Międzynarodowego Związku Spół-
dzielczego, który odbył się w roku 1966 w Wiedniu uchwa-
lił kolejne zasady spółdzielcze, które znane są jako „Zasady 
Wiedeńskie”. W założeniu miały one uniwersalny charakter 
i odnosiły się do wszystkich typów spółdzielczości, niezależ-

nie od ustroju politycznego panującego w danym kraju. Były 
to następujące zasady:
1) dobrowolnego i dostępnego dla wszystkich członko-

stwa,
2) demokracji spółdzielczej,
3) ściśle określonego oprocentowania kapitału udziało-

wego,
4) sprawiedliwego podziału czystej nadwyżki bądź jej 

przeznaczania na wspólne cele,
5) prowadzenia działalności społecznej i edukacyjnej,
6) współpracy między spółdzielniami.

Dodatkowo uzupełniono szczegółowe reguły dla konkret-
nych branż. Dla spółdzielczości mieszkaniowej wprowadzo-
no zasadę obowiązku wnoszenia przez członków wkładów 
finansowych na mieszkanie. Ograniczała ona co prawda za-
sadę otwartych drzwi, ale tworzyła przy tym realia bliższe 
rzeczywistości ekonomicznej.

Tempo zmian społecznych i ekonomicznych oraz zupełnie 
nowa rzeczywistość polityczna sprawiły, że wypracowane 
wcześniej zasady szybko traciły na swojej aktualności, dla-
tego już pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku 
w światowym ruchu spółdzielczym rozpoczęła się debata 
nad koniecznością stworzenia zasad adekwatnych do po-
trzeb zbliżającego się XXI stulecia. Efektem tej dyskusji, w któ-
rą zaangażowanych było wielu znakomitych uczonych i prak-
tyków, było przyjęcie nowego zapisu powszechnych zasad 
spółdzielczych w dokumencie zatytułowanym Deklaracja 
Spółdzielczej Tożsamości. Miało to miejsce dokładnie sto lat 
po pierwszym kongresie spółdzielczym, w roku 1995 w Man-
chesterze, w trakcie trwania XXXI Kongresu Międzynarodo-
wego Związku Spółdzielczego. Co istotne, po raz pierwszy 
w dokumencie tej rangi określono definicje spółdzielni, a za-
warte tam zasady wcale tak bardzo nie odbiegają swoimi za-
łożeniami od tych, stworzonych w Rochdale.

Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości nie jest dla spółdziel-
ni zbiorem szczegółowych wytycznych, ponieważ zasady 
w niej zawarte sformułowane są w dużym stopniu ogólności 
i to same spółdzielnie muszą decydować o tym, jak wprowa-
dzać je w życie, kierując się swymi potrzebami i lokalnymi 
uwarunkowaniami. Mimo to, określają one jednak minimum, 
które spółdzielnia musi spełnić, jeżeli chce zachować swoją 
tożsamość.

Poniżej prezentujemy Deklarację Spółdzielczej Tożsamo-
ści Międzynarodowego Związku Spółdzielczego wraz 
z krótkim omówieniem poszczególnych jej części.

Definicja:
„Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które 
zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich 
wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych 
i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie 
kontrolowane przedsiębiorstwo”.

Definicja ta nawiązuje do powszechnie uznanego przez na-
ukę bimodalnego modelu spółdzielni, co oznacza, że spół-
dzielnia jest zarówno i zrzeszeniem i przedsiębiorstwem. 
Powstaje pierwotnie jako zrzeszenie ludzi mających pewne 
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określone potrzeby, np. zapewnienie sobie artykułów kon-
sumpcyjnych, obsługi finansowej, mieszkań, jednakże aby 
mogła te potrzeby zaspokoić, musi rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, co skutkuje nałożeniem się przed-
siębiorstwa na powstałe zrzeszenie.

Wartości:
„Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach sa-
mopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, 
sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założy-
cieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają 
wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności 
społecznej i troski o innych”.

Zasady
Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy pomocy których 
spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki.

1. Zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa

„Spółdzielnie są organizacjami dobrowolnymi, otwartymi dla 
wszystkich osób, które są zdolne do korzystania z ich usług 
oraz gotowe są ponosić związaną z członkostwem odpowie-
dzialność, bez jakiejkolwiek dyskryminacji z powodu płci, 
przynależności społecznej, rasowej, politycznej czy religijnej”.

Zasada ta jest fundamentalnym zapisem wskazującym, że do-
browolne członkostwo spółdzielni powinno być oparte na ja-
snej regule tzw. „otwartych drzwi”, czyli równych uprawnień, 
jak również i obowiązków wszystkich członków spółdzielni 
wobec siebie.

2. Zasada demokratycznej kontroli członków

„Spółdzielnie są demokratycznymi organizacjami kontrolo-
wanymi przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą 
w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji. Męż-
czyźni i kobiety pełniący funkcje przedstawicielskie z wyboru 
są odpowiedzialni wobec członków. W spółdzielniach szcze-
bla podstawowego członkowie mają równe prawa głosu (je-
den członek – jeden głos), zaś spółdzielnie innych szczebli 
również zorganizowane są w sposób demokratyczny.”

Sformułowanie „jeden członek – jeden głos” najlepiej charak-
teryzuje odmienność spółdzielni wobec spółek prawa han-
dlowego opartych o kapitał.

3. Zasada ekonomicznego uczestnictwa członków

„Członkowie uczestniczą w sposób sprawiedliwy w tworzeniu 
kapitału swojej spółdzielni i demokratycznie go kontrolują. 
Co najmniej część tego kapitału jest zazwyczaj wspólną wła-
snością spółdzielni. Jeżeli członkowie otrzymują jakąś rekom-
pensatę od kapitału wniesionego jako warunek członkostwa, 
jest ona zazwyczaj ograniczona. Członkowie przeznaczają 
nadwyżki na jeden lub wszystkie spośród następujących ce-
lów: na rozwój swojej spółdzielni, jeśli to możliwe przez stwo-
rzenie funduszu rezerwowego, z którego przynajmniej część 
powinna być niepodzielna; na korzyści dla członków propor-
cjonalnie do ich transakcji ze spółdzielnią; na wspieranie in-
nych dziedzin działalności zaaprobowanych przez członków”.

W myśl tej zasady uzyskane przez członków nadwyżki, prze-
znaczane są na dalszy rozwój spółdzielni, wspieranie działal-
ności członków, ich rozwój oraz dzielone na wszystkich człon-
ków spółdzielni.

4. Zasada autonomii i niezależności

„Spółdzielnie są autonomicznymi organizacjami wzajem-
nej pomocy, kontrolowanymi przez swoich członków. Jeżeli 
zawierają porozumienia z innymi organizacjami, włączając 
w to rządy, lub pozyskują swój kapitał z zewnętrznych źródeł, 
to czynią to tylko na warunkach zapewniających demokra-
tyczną kontrolę przez swoich członków oraz zachowanie swo-
jej spółdzielczej autonomii”.

Powyższa zasada stanowi rozwinięcie drugiej zasady, stąd też 
nazywana jest zasadą samorządności. W swej treści zdecydo-
wanie przeciwstawia się jakiemukolwiek podporządkowaniu 
spółdzielni władzom państwowym.

5. Zasada kształcenia, szkolenia i informacji

„Spółdzielnie zapewniają możliwość kształcenia i szkolenia 
swoim członkom, osobom pełniącym funkcje przedstawiciel-
skie z wyboru, menedżerom i pracownikom tak, aby mogli 
oni efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni. Infor-
mują one ogół społeczeństwa – a zwłaszcza młodzież i osoby 
kształtujące opinię społeczną – o istocie spółdzielczości i ko-
rzyściach z nią związanych”.

Zasada ta, jakże potrzebna w czasach Pionierów z Rochdale, 
kiedy większość członków społeczeństwa, patrząc z obec-
nej perspektywy, było analfabetami, jest również aktualna 
w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o kraje tzw. trzeciego 
świata. Podkreśla ona, że członkowie spółdzielni, chcąc efek-
tywnie uczestniczyć w jej działalności, muszą mieć elemen-
tarną wiedzę na temat jej funkcjonowania. Owa wiedza musi 
sięgać zakresu podstaw ekonomii, rachunkowości, prawa, 
a także różnych spraw praktyczno-technicznych. Wskazuje 
również na istotną kwestię potrzeby szerzenia wiedzy o dzia-
łalności spółdzielczej, aby obalić mit, z jakim mamy do czy-
nienia obecnie np. w Polsce, polegający na bezpodstawnym 
kojarzeniu ruchu spółdzielczego wyłącznie z okresem PRL-u, 
podczas gdy jego historia sięga daleko wstecz.

6. Zasada współpracy pomiędzy spółdzielniami

„Spółdzielnie w najbardziej efektywny sposób służą swoim 
członkom i umacniają ruch spółdzielczy poprzez współpracę 
w ramach struktur lokalnych, krajowych, regionalnych i mię-
dzynarodowych”.

Powyższa zasada również znana jest od początku istnienia 
spółdzielczości. Głosi ona konieczność zachowania spółdziel-
czej solidarności przypominając, że pojedyncza spółdzielnia, 
będąca często bardzo małą jednostką, sama nie zdziała wiele 
i dopiero współpraca, zarówno gospodarcza, jak i polityczna 
spółdzielni na wszystkich szczeblach stanowi o ich sile. W imię 
tej zasady działają związki spółdzielcze o różnym charakterze, 
a także najważniejsze ogólnoświatowe organizacje spółdziel-
cze, jak Międzynarodowy Związek Spółdzielczy.
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7. Zasada troski o społeczną lokalność

„Spółdzielnie pracują na rzecz właściwego rozwoju społecz-
ności lokalnych, w których działają, poprzez prowadzenie po-
lityki zaaprobowanej przez swoich członków”.
Zasada ta zobowiązuje spółdzielnie do dbania o rozwój spo-
łeczności lokalnej, na terenie której działają. Nie była znana 
wcześniej, pojawiła się po raz pierwszy, zgodnie z duchem 
czasów, dopiero w sformułowaniu z Manchester i wiąże się 
z coraz większym i powszechniejszym uznaniem roli, jaką 
przypisuje się spółdzielniom w rozwoju społeczności lokal-
nych.

Jak istotne znaczenie dla spółdzielczości mają wartości i zasa-
dy wyrażone w Deklaracji świadczy fakt, iż do tego dokumen-
tu, a przede wszystkich do definicji spółdzielni w niej zawartej, 
nawiązuje wiele sformułowań zawartych w aktach prawnych 
dotyczących spółdzielczości różnych krajów.

Sławomir Kwiecień
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ZAKOŃCZYŁA SIĘ JESIENNA 
AKCJA ODSZCZURZANIA

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku 
na terenie Miasta Katowice” powszechne akcje deratyzacyjne 
organizowane są dwukrotnie w ciągu roku, w okresie wiosen-
nym i jesiennym. Ich podstawowym celem jest zmniejszenie 
populacji gryzoni, zwłaszcza szczurów. Zwierzęta te są bo-
wiem niebezpieczne i  mogą stanowić poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi, ponieważ mogą przenosić różne choroby 
zakaźne (tj. gorączka krwotoczna z  zespołem nerkowym, 
szczurza gorączka, choroba Weila, histoplazmoza, hymenole-
pioza, tyfus plamisty). Warto podkreślić, że do zakażenia może 
dojść nie tylko poprzez ugryzienie przez szczura, ale również 
przez spożycie zakażonego wcześniej przez zwierzę pokarmu 
lub wody.

Z tego względu, na podstawie Zarządzenia nr 852/2020 Pre-
zydenta Miasta Katowice, w dniach od 14 września do 5 paź-
dziernika br. na terenie miasta, w tym również zasobów 
Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego, przeprowa-
dzona została akcja odszczurzania. W jej wyniku stwierdzono, 
że na terenie naszego osiedla nie ma przedstawicieli tego ga-
tunku, stąd wniosek, że w tym zakresie możemy być spokojni 
o nasze zdrowie.

Beata Gongor

APEL
Dział ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Katowicach w związku ze zbli-
żającym się okresem zimowym zwraca się z prośbą  do 
wszystkich mieszkańców Katowic o zachowanie szcze-
gólnej czujności wobec zauważonych osób bezdom-
nych na klatkach,  korytarzach, w piwnicach, strychach 
oraz innego typu pomieszczeniach niemieszkalnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat osób wymaga-
jących pomocy do:
   
1. Straży Miejskiej, tel. 986,
2. Policji, tel. 997,
3. Działu ds. Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, ul. Morcinka 19a w  poniedział-
ki od 7.30 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.30  do 
15.30, tel. 32 209-00-09 lub całodobowo do Schro-
niska dla Bezdomnych Mężczyzn, ul. Krakowska 138, 
tel. 32 202-38-73 oraz Schroniska dla Kobiet i Kobiet  
z Dziećmi, ul. Orkana 7A, tel. 32 203-12-60.

Osoby bezdomne z terenu miasta Katowice mogą uzy-
skać schronienie w następujących placówkach:

Doraźnie dla mężczyzn:

 • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, 
ul. Obrońców Westerplatte 130A

 • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, 
ul. Obrońców Westerplatte 130B

 • Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn, 
ul. Bracka 18

Doraźnie dla kobiet:
 • Schronisko dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, 

ul. Orkana 7A

całodobowo dla mężczyzn po uprzednim wydaniu 
decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Po-
mocy 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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SEZON GRZEWCZY – TRUDNE POCZĄTKI 
Powiedzenie mówi: „początki są zawsze trudne” i tak jest również w przypadku sezonu grzewczego. Co roku, 
na początku sezonu grzewczego, większość  zgłoszeń kierowanych do Działu Remontowego Spółdzielni do-
tyczy problemów z funkcjonowaniem centralnego ogrzewania.

Najczęściej mieszkańcy zgłaszają szumy 
w instalacji c.o., letnie lub zimne grzej-
niki mimo pełnego otwarcia zaworów. 
Takie objawy mogą być skutkiem za-
powietrzenia grzejników. Do takich sy-
tuacji dochodzi przeważnie na górnych 
kondygnacjach, gdy do instalacji dosta-
nie się powietrze. Niestety nie ma spo-
sobu na całkowite zabezpieczenie in-
stalacji przed zapowietrzaniem, gdyż 
w trakcie jej eksploatacji powietrze ła-
two dostaje się do niej wraz z wodą pod-
czas uzupełniania zładu. Najlepiej, aby 
uzupełnianie wody w instalacji c.o. pod-
czas eksploatacji zdarzało się jak najrza-
dziej. Jednakże w naszej rzeczywistości 
nie jest to możliwe, ponieważ dość czę-
sto dochodzi do wymiany grzejników 
w  mieszkaniach. Zdarzają się również 
przecieki lub awarie, a wtedy uzupełnie-
nie wodą zładu jest konieczne.

Inną przyczyną występowania „zim-
nych” grzejników może być regulacja 
pogodowa tzw. „pogodówka”. W skró-
cie mówiąc jest to regulator ogrzewa-
nia, który po wystąpieniu zewnętrz-
nych temperatur powyżej +14oC 
stopniowo przymyka dopływ ciepła 
do węzła. Dlatego też może dojść 
do sytuacji, że w przypadku wysokich 
temperatur na zewnątrz, pomimo roz-
poczętego sezonu grzewczego, grzej-

niki nie będą grzać.

O ile nie mamy żadnego wpływu na wa-
runki pogodowe, to na uniknięcie zapo-
wietrzenia grzejników już tak. Dlatego 
też apelujemy do mieszkańców o uważ-
ne śledzenie daty napełniania zładu 
w nowym sezonie grzewczym i zasto-
sowanie się do zaleceń Spółdzielni. 
Pamiętajmy o tym, by w dniu rozruchu 
instalacji zostawiać zawory grzejnikowe 
otwarte. Pozwoli nam to uniknąć pro-
blemów z centralnym ogrzewaniem.

Zapowietrzanie się grzejników i częste 
działanie „pogodówki” dotyczą raczej 
początkowego okresu sezonu grzew-
czego, w miarę upływu czasu, wraz 
z pojawieniem się niskich temperatur 
problemy te zanikają.

Przyczyna „zimnych” grzejników może 
się też wiązać z wymianą grzejnika przez 
sąsiada w tym samym pionie mieszkań 
– wtedy jest spuszczana woda z pionu 
grzewczego i instalacja przestaje grzać. 
Po wykonaniu prac i napełnieniu pionu 
wodą wszystko wraca do normy. W tym 
przypadku warto zwrócić uwagę, że wy-
miana grzejników w okresie zimowym 
choć jest możliwa, to wiąże się z uciążli-
wościami dla innych mieszkańców.
Kolejny problem dotyczy zimnych 

pionów łazienkowych. Nasze insta-
lacje są najczęściej tak zbudowane, 
że na ostatniej kondygnacji łazienki 
są wyposażone w grzejniki z zaworami. 
Na pozostałych kondygnacjach łazienki 
ogrzewane są poprzez przebiegające 
przez nie rurki instalacji c.o. Zamknięcie 
zaworu przy grzejniku na ostatniej kon-
dygnacji skutkuje tym, że mieszkańcy 
w całym pionie mają zimno w łazien-
kach. Apelujemy i prosimy użytkowni-
ków mieszkań z ostatnich kondygnacji, 
aby nie zakręcali zaworów przy tych 
grzejnikach. Grzejniki łazienkowe nie 
są wyposażone w podzielniki i tym sa-
mym pozostawienie odkręconych za-
worów nie wpływa na koszt centralnego 
ogrzewania obciążający te mieszkania. 
Powodem odstąpienia od montażu 
podzielników na tych kaloryferach była 
konieczność zapewnienia ogrzewania 
łazienek na wszystkich kondygnacjach.

Zdecydowanie rzadszymi przyczynami 
„zimnych” grzejników są awarie – za-
równo na instalacjach Spółdzielni, jak 
i na sieci ciepłowniczej dostawcy ciepła. 
O awariach informujemy na bieżąco 
na stronie internetowej oraz w ogłosze-
niach wywieszanych na klatkach.

Anna Secemska

PRACE REMONTOWE
Poniżej przedstawiamy zestawienie  aktualnie prowadzonych prac.

ROBOTY BUDOWLANE:
1. Termomodernizacja budynku przy ulicy Granicz-

nej 53, 53A, 53B, 53C. Wykonawcą robót jest firma: 
FHU „HEBDA” Paweł Hebda, Os. Rzeka 376B, 
34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 53 58. Przewidywany 
termin zakończenia robót: 20 grudnia 2020 r. 

2. Termomodernizacja budynku przy ulicy Sowińskie-
go 13-15.  Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEB-
DA” Paweł Hebda, Os. Rzeka 376B, 
34-451 Tylmanowa, tel. 18 262 53 58. Przewidywa-
ny termin zakończenia robót: 31 grudnia 2021 r. 

3. Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami 
przy ul. Granicznej 49-49A oraz 53-53C (Etap 1). 
Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych „espri” Sp. z o. o. ul. Wio-
senna 47, 41-253 Czeladź, tel. 32 265 58 07.

Informujemy, że   wszelkie sprawy związane z central-
nym ogrzewaniem należy zgłaszać do Działu Remon-
towo-Konserwacyjnego Spółdzielni – od godz. 7.00 do 
godz. 15.00, tel. 32 351-17-72 (73),  natomiast po godz. 
15.00 i w dni wolne i świąteczne całodobowo – do Po-
gotowia Technicznego Spółdzielni, tel. 607-614-081.
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Miło nam poinformować, że na początku li-
stopada br. zostały zakończone prace przy 
budowie nowego placu zabaw „DINOPARK” 
przy ul. Sikorskiego 42 w Katowicach. In-
westycja została zrealizowana w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, a inwestorem był 
Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. 

NOWY PLAC ZABAW „DINOPARK”
W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI

Teren placu zabaw wraz z infrastrukturą został 
przekazany Spółdzielni i teraz my jesteśmy jego 
gospodarzem. Znalazło się na nim kilka nowych 
urządzeń zabawowych, niewystępujących na in-
nych placach zabaw będących w naszych zaso-
bach. Przedmiotowy plac zabaw ma charakter 
integracyjny, co powoduje, że wszystkie dzieci 
znajdą coś dla siebie. Znajdują się tam atrakcyj-
ne wielofunkcyjne urządzenia zabawowe, duża 
karuzela integracyjna, domek integracyjny, huś-
tawki, kiwaki, trampolina, piaskownica, gry po-
dwórkowe tj. labirynt spaghetti, klasy i alfabet 
wąż oraz gry tablicowe. Całość jest ogrodzona, 
wyposażona w ławki i kosze na śmieci oraz do-
pełniona nawierzchnią syntetyczną nowego typu 
(antypoślizgową i przepuszczalną dla wody), na-
wierzchnią brukowaną i trawiastą. Nowy plac za-
baw zostanie otwarty dla wszystkich w okresie 
wiosennym przyszłego roku i mamy ogromną 
nadzieję, że zostanie ciepło przyjęty przez dzieci.

Tomasz Kowal 
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W  nieocenionej biografii histo-
rycznej Adama Zamoyskiego 
zatytułowanej „Paderewski” au-
tor wyraził ważną opinię o  ży-
ciowych motywacjach artysty, 
wirtuoza fortepianu i  kompo-
zytora, który potem został poli-
tykiem i premierem odrodzonej 
Polski. Oto ona: Ignacy Pade-
rewski był polskim szlachcicem 
z krwi i kości, który, nie bacząc 
na sławę, bogactwo i zaszczyty, 

uznanie całego świata, chciał być jak jego ojciec Jan i przod-
kowie – po prostu ziemianinem z dworem i ziemią, którą bę-
dzie uprawiał. Miał marzenie, związane z losami jego rodziny 
na Podolu, być może powodowane kompleksem utracenia 
dworu i  majątku ziemskiego przez ojca, który został go po-
zbawiony przez rosyjski reżim carski za udział w  powstaniu 
styczniowym. To była przez całe życie motywacja pianisty, aby 
zarobione pieniądze na koncertowaniu przeznaczyć na za-
kup dworu i majątku rolnego, aby mieć swoją ziemię. Ziemia, 
dwór, park, w którym można sadzić drzewa, obserwować żni-
wa i cztery pory roku na wsi. Ignacy chciał też ofiarować ojcu, 
Janowi Paderewskiemu, dwór polski, aby wynagrodzić mu 
lata pracy jako zarządcy majątków ziemskich u  innych... Nie 
udało się – gdy Paderewski kupił dwór, niedługo potem ojciec 
zachorował i zmarł.

Trzy dwory w Polsce
Paderewski, posiadając wspaniałą rezydencję – willę w Riond-
-Bosson k. Morges w Szwajcarii, nad Jeziorem Genewskim – 
kupił w Polsce (wówczas jeszcze w czasie zaborów) trzy mająt-
ki ziemskie z dworami i parkami: w Kąśnej Dolnej k. Ciężkowic 
(powiat tarnowski), kupiony w 1897 r., a wcześniej Biurków k. 
Krakowa i Rozprzę k. Piotrkowa. Mało się nimi nacieszył.

Kąśna Dolna i Ciężkowice to urokliwy zakątek Polski, otoczony 
wzgórzami – są położone niedaleko Tarnowa i wydały się ar-
tyście i jego żonie Helenie wymarzonym miejscem do wypo-
czynku i polskiego życia wiejskiego. Było to daleko nie tylko 
od Warszawy, ale i od Paryża, gdzie Paderewski miał mieszka-
nie i stały adres. Zapraszał do wyremontowanego przez siebie 
dworu w Kąśnej przyjaciół z całego świata, pisząc, że „jest po-
łożony niedaleko, tylko 33 godziny jazdy pociągiem z Paryża”.

Chciał być ziemianinem. Jest to podobne uczucie do mitu 
„prawdziwego Anglika”. Anglik to w wyobrażeniu angielskim 
wcale nie londyńczyk, ale człowiek wiejski, bogaty czy biedny, 
z pałacem lub skromnym domkiem, ale własnym, dziedziczo-
nym od pokoleń. Ziemiaństwo to mit... a mity żyją wiecznie.

Jako dobry gospodarz Ignacy Paderewski wykazał się wielkimi 
ambicjami, aby przekształcić Kąśną Dolną nie tylko w piękny 
dwór otoczony parkiem i starymi drzewami, ale też we wzoro-
wy i nowoczesny majątek ziemski. Artysta, obdarowany też – 

jak widać – zmysłem ekonomicznym, uruchomił obok we wsi 
tartak i mleczarnię. W tym celu kupił maszyny rolnicze i spro-
wadził z Anglii stado krów rasy szkockiej oraz owce z hodow-
li królowej Wiktorii. W roku 1898 zastosował turbinę wodną, 
wykorzystując siłę niewielkiej rzeki do wytwarzania energii 
elektrycznej. Poddał też melioracji okoliczne pola.

Paderewski sukcesywnie powiększał swój majątek ziemski, 
dokupując grunty od sąsiadów. W ten sposób dwór w Kąśnej 
wkrótce był otoczony areałem ponad 100 hektarów ziemi or-
nej. A zaczynał od 16 ha parku otaczającego dom. W miastecz-
ku Ciężkowice od czasu do czasu koncertował w tzw. Domu 
Ludowym dla mieszkańców okolicy i  ufundował dzwon dla 
miejscowego kościoła, który zamówił i  opłacił. Dzwon Igna-
cy bije pięknie do dziś w Ciężkowicach, głosząc chwałę bożą 
i  szczodrego kompozytora. Założył także winnicę – krzewy 
sprowadził z Francji. Kosztowało to oczywiście mnóstwo pie-
niędzy, ale takie były jego ambicje!

Paderewski nie mógł spędzać wiele czasu w dworze w Kąśnej, 
gdyż miał obowiązki i program koncertowy w całej Europie 
i na świecie. Dlatego w Kąśnej osadził zarządcę do gospoda-
rowania i  pomnażania kosztownej inwestycji. Niestety, jak 
to często bywa, wszelki dobytek – bez doglądającego go wła-
ściciela – popada w niedostatek. Majątek ziemski nie przyno-
sił zysków, tylko straty. Po kilku latach, na skutek interwencji 
żony Heleny, Paderewski musiał Kąśną Dolną sprzedać.

Tak samo stało się z dwoma innymi dworami, które wcześniej 
kupił – w Rozprzy i Biurkowie. Odsprzedał je ze stratą. Zawie-
dli artystę zwłaszcza plenipotenci i  zarządcy tych majątków 
rolnych, którzy źle zarządzali lub na boku ciągnęli zyski z go-
spodarstwa Paderewskiego, który przecież ciągle był daleko, 
koncertując gdzieś w świecie, a oni to wykorzystywali.

Pamięć o  Paderewskim jest ciągle pielęgnowana w  dworze 
w  Kąśnej Dolnej i  w  Ciężkowicach. Miejscowy plantator od-
tworzył dawną winnicę pianisty, sprowadził z Kalifornii szczep 
winny Paderewski i  produkuje dzisiaj dobre wino czerwone 
i różowe o nazwie Manru. Tytuł jedynej opery Paderewskiego 
posłużył za nazwę wina dla dzielnego winiarza Marka Zwole-
nika, który na nasłonecznionych stokach otaczających dwór 
Paderewskiego produkuje wino rzadkiej marki. W  samym 
dworze znajduje się obecnie jedyne w Polsce muzeum Igna-
cego Paderewskiego i Dom Pracy Twórczej. Odbywają się tam 
częste koncerty – wykonywane na fortepianie mistrza (od-
szukanym z wielkim trudem). Muzeum jest oczkiem w głowie 
lokalnych władz w  Ciężkowicach. Niedawno na tamtejszym 
rynku postawiono udany pomnik I.J. Paderewskiego.

Milioner Paderewski
Nie jest powszechnie wiadome, że Ignacy Jan Paderewski 
był w swojej epoce końca XIX wieku i początku XX najbogat-
szym artystą żyjącym na świecie. Jego biograf Adam Zamoy-
ski podaje nawet konkretne kwoty, jakie wirtuoz otrzymywał 

ZDUMIEWAJĄCY PADEREWSKI
Był jednym z najwybitniejszych Polaków, a na pewno jednym z najbardziej znanych na świecie. To dzięki jego 
staraniom prezydent USA Woodrow Wilson w 13. punkcie ultimatum do traktatu wersalskiego zażądał niepod-
ległości dla Polski.
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za swoje tournée w Ameryce. Prof. Zbigniew Lewicki, wybitny 
amerykanista, koryguje je na dzisiejszą wartość dolara, twier-
dząc, że gigantyczne jak na owe czasy sumy należy pomno-
żyć przez 18 albo 20 (tak bowiem postępowała dewaluacja 
waluty amerykańskiej od 1891 r. do dzisiaj). Otóż okazuje się, 
że Ignacy Paderewski otrzymywał od firmy Steinway (produ-
cent fortepianów i organizator koncertów w USA) honoraria, 
które przyprawiają o zawrót głowy! Na przykład pierwsze to-
urnée Paderewskiego w roku 1891 przyniosło mu „skromny” 
jeszcze dochód dzisiejszych 1,9 mln dolarów – tylko z koncer-
tów w 60 miastach, a do tego artysta zarobił dodatkowe sumy 
z okazjonalnych recitali dla milionerów i ze sprzedaży wydaw-
nictw nutowych własnych kompozycji. Jego słynny Menuet 
G-dur został wydany w USA w ponad milionie egzemplarzy. 
Kompozycje Paderewskiego były modne i  wkrótce grała 
je na pianinie każda amerykańska uczennica. Obok w ramce 
stało zdjęcie pięknego pianisty z gigantyczną grzywą blond 
włosów na głowie, do którego wzdychały panny i  mężatki. 
Drugie tournée polskiego artysty po USA w 1892 r. (88 kon-
certów) przyniosło mu dochód (w  dzisiejszej wartości) 3,2 
mln dolarów, nie licząc tantiem ze sprzedaży nut, a po trzecim 
tournée w roku 1895 Paderewski otrzymał 5,6 mln dolarów. 
W dzisiejszym świecie muzyki poważnej (a nie pop) jest to nie-
osiągalne dla nikogo. Któż bowiem, jaki pianista jest w stanie 
w Ameryce zagrać 93 koncerty w roku, jak Paderewski, wypeł-
nić sale koncertowe i otrzymać taką gigantyczną sumę tylko 
ze sprzedaży biletów? Musimy pamiętać, że w tamtych cza-
sach nie było telewizji, radia, przemysłu płytowego, a artyści 
nie otrzymywali pieniędzy z  reklam. Były już znane reklamy 
prasowe, w których reklamowano np. szampon do mycia wło-
sów Padrooski albo maść na wszystko i pocztówki, ale Pade-
rewski przecież nie otrzymywał z tego ani grosza.

Filantrop, który rozdał połowę majątku
Ignacy Paderewski był szlachetnym człowiekiem, skorym 
do pomocy innym, zawsze ożywionym uczuciami patriotycz-
nymi. Pomagał więc niezamożnej Polonii amerykańskiej, or-
ganizacjom studenckim, biednym artystom w USA i w Polsce. 
Gdy budowano w Nowym Jorku ok. 1895 r. Łuk Waszyngtona, 
który do dzisiaj jest zabytkiem Manhattanu, pokrył połowę 
kosztów jego budowy. Fundował także pomniki bohaterów 
Polski – pomnik Pułaskiego w Waszyngtonie k. Białego Domu, 
a w Chicago pomnik Kościuszki. W swoim domu w Szwajca-
rii przyjmował i uczył młodych pianistów z Polski, dla których 
fundował stypendia. W 1900 r. był udziałowcem budowy luk-
susowego hotelu Bristol w Warszawie, aby podnieść standard 
hotelarstwa w  Polsce. Gdy Paderewski objął tekę premiera 
rządu wolnej Polski w 1919 r., został fundatorem niezależnego 
dziennika „Rzeczpospolita” i był jego założycielem. Doprawdy, 
ten człowiek – pochłonięty przecież swoją pracą i karierą, jak 
każdy pianista, który musi pilnować terminów i  ciągle jest 
w podróży – jakoś znajdował czas na działalność charytatyw-
ną i nie był głuchy na potrzeby innych. Ukoronowaniem jego 
szlachetnej działalności patriotycznej okazało się wydarzenie 
z 1910 r. Był sprawcą największej w owym czasie uroczysto-
ści, która zgromadziła 150 tys. Polaków z  trzech zaborów: 
przekazał rodakom symbol zwycięstwa króla Jagiełły i  pol-
skiego rycerstwa nad Krzyżakami. W 500. rocznicę bitwy pod 
Grunwaldem – 15 lipca 1910 r. – Ignacy Paderewski odsłonił 
spiżowy pomnik króla otoczonego rycerzami, na pl. Matejki 
w Krakowie. Pomnik ten ufundował z własnej kieszeni – w Pa-
ryżu był inicjatorem projektu, wybrał rzeźbiarza Antoniego 

Wiwulskiego, zlecił mu odlanie pomnika z brązu i dopilnował 
przewiezienia dzieła koleją do Krakowa.

Cóż, to wszystko zrobił ten „niezorganizowany” artysta, wiecz-
nie zapracowany, ćwiczący po 8 godzin dziennie na forte-
pianie, który – będąc premierem rządu – zyskał w Warszawie 
opinię bałaganiarza. Oczywiście w  ustach i  opiniach swoich 
rodaków, często niechętnych mu, jak np. minister Władysław 
Grabski. Za granicą, a zwłaszcza w USA, Paderewski miał opi-
nię geniusza, był pierwszym celebrytą rodzącego się XX wie-
ku. Wielcy tego świata słuchali tego, co miał do powiedzenia. 
Był polską gwiazdą w świecie nie tylko kultury i sztuki, ale tak-
że elit politycznych i finansowych.

Zręczny dyplomata i przyjaciel prezydenta Wilsona
Paderewski umiał wykorzystać swoją sławę dla interesu po-
litycznego Polski. Przewidział, że Stany Zjednoczone zostaną 
mocarstwem po I wojnie światowej (bo przed nią na pewno 
nim nie były – USA posiadały tylko korpus ekspedycyjny woj-
ska na granicy z Meksykiem pod dowództwem gen. Pershin-
ga, liczący zaledwie 30 tys. żołnierzy). Stany Zjednoczone nie 
miały wrogów obok swoich granic, nie potrzebowały więc 
wielkiej armii, a konstytucja zabraniała uczestnictwa w obcych 
wojnach. Jednak akty zbrodni niemieckich w czasie I wojny – 
np. zatapianie przez łodzie podwodne statków pasażerskich 
na oceanie – wzbudziły gniew w Amerykanach i popchnęły 
USA do wojny w obronie wartości europejskich. Amerykanie 
uruchomili gigantyczny przemysł wojenny, zbudowali czołgi, 
łodzie podwodne i broń, działa i karabiny. Wyposażyli armię 
brytyjską w  amunicję, bo Anglicy w  roku 1916 nie mieli już 
z czego strzelać do Niemców. W końcu Ameryka przerzuciła 
statkami 1,1 mln żołnierzy do Europy i  rozstrzygnęła o zwy-
cięstwie na froncie. Wreszcie armia pruska padła i podpisano 
bezwarunkowe zawieszenie broni. Rosja upadła wcześniej 
i została opanowana przez bolszewików. Skorzystała na tym 
Polska. Gdy Paderewski poznał prezydenta Woodrowa Wilso-
na, był tak sławnym artystą, że to prezydent USA był zaszczy-
cony, że spotkał znakomitego muzyka. Wilson niezwłocznie 
zaprosił Paderewskiego do Białego Domu. Trwała I  wojna 
światowa, był 1916 rok i ważyło się wtedy, czy Ameryka przy-
stąpi do wojny. Z  pomocą najważniejszego doradcy ds. za-
granicznych płk. House’a Paderewski przedstawił efektownie 
prezydentowi swoją wizję odrodzenia Polski i uciemiężonych 
narodów Europy Wschodniej.

Prezydent Wilson, idealista, będąc pod wielkim wrażeniem 
jego wizji, poprosił Paderewskiego o opracowanie planu ładu 
pokojowego w  Europie Środkowej po wojnie. Ignacy Pade-
rewski sporządził nawet przyszłą mapę Polski, oczywiście, ma-
jąc na myśli Królestwo Polski przed zaborami. Mimo że było 
to nierealne, zrobiło wrażenie. Jak twierdzi wybitny angielski 
historyk polskiego pochodzenia Adam Zamoyski, każda epo-
ka potrzebuje swojego lidera, symbolu, a  kraj – przywódcy. 
Takim mężem opatrzności dla Polski stał się Ignacy Paderew-
ski. Był sławny, powszechnie go podziwiano i szanowano, dla-
tego budził zaufanie. Tylko taki człowiek mógł reprezentować 
Polskę i polskie interesy w Wersalu podczas konferencji poko-
jowej. Naczelnik Józef Piłsudski powierzył Ignacemu Paderew-
skiemu rolę przewodniczącego polskiej delegacji.

Źródło: Rzeczpospolita.
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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

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

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

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.

Naprawa pralek, solidnie z gwarancją
tel. 32 251-96-63, 502-551-093

Piecyki gazowe (Junkersy, Vailanty) – naprawa,
hydraulika, tel. 606-344-009

Chemia, matematyka
tel. 609-313-634

Strony internetowe
tel. 510-375-368

Tapicer, solidnie: 603-601-168



WYBRANE LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

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

ul. Paderewskiego 6 (parter, p. nr 5), 40-282 Katowice,
tel. 605 406 905, 601 633 583 oraz 32 351 17 21

e-mail: bon@smpaderewski.pl

www.smpaderewski.pl
nieruchomosci-online.pl  •  otodom.pl  •  morizon.pl  •  domiporta.pl

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

(od 1998 r. na rynku nieruchomości)

107,69 m2

Z DUŻĄ WITRYNĄ

Największy w obecnej ofercie lokal użytkowy położony jest w parterze bu-
dynku mieszkalnego przy ul. Granicznej 49B. Składa się z kilku pomieszczeń, 
z węzłami sanitarnymi i zapleczem socjalnym. 
Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego 
ogrzewania. Wejście bezpośrednie. 
W lokalu może być prowadzona działalność usługowa, handlowa, mogą być 
biura lub gabinety.

44,36 m2

NA HANDEL, USŁUGI LUB BIURO

Ten średniej wielkości lokal użytkowy położony jest w parterze budynku 
mieszkalnego przy ul. Granicznej 53A.
Wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego 
ogrzewania (nowe grzejniki), z własnym węzłem sanitarnym.
Bezpośrednie wejście do lokalu od strony zachodniej (nowe drzwi).

65,00 m2

NA HANDEL, USŁUGI LUB BIURO

Oferujemy do wynajęcia atrakcyjny lokal użytkowy w poszukiwanej lokalizacji 
– usytuowany w Pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Paderewskiego 63.
Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, elektryczną i wod-
no-kanalizacyjną, z własnym węzłem sanitarnym. Wejście do lokalu bezpośred-
nie – przeszklone drzwi z dużą witryną. Okna na trzy strony świata. Na pod-
łogach płytki ceramiczne, podwieszane sufity z oświetleniem halogenowym, 
łazienka w płytkach z kabiną prysznicową. Duże możliwości aranżacyjne.
Ostatnio w lokalu prowadzona była działalność handlowa – sklep modelarski, 
wcześniej kancelaria prawna oraz studio fitness.



KATOWICE, ul. Paderewskiego, 52,50 m2

2 POKOJE W NISKIEJ ZABUDOWIE, REWELACYJNA LOKALIZACJA

Polecamy Państwa uwadze ładne, funkcjonalne mieszkanie do wynajęcia, położo-
ne w kameralnym Zespole Domów Wielorodzinnych Przystań, w bezpośrednim są-
siedztwie Doliny Trzech Stawów.  
Mieszkanie składa się z salonu z dość dużym balkonem, sypialni, garderoby, ustaw-
nej kuchni, łazienki razem z wc i przedpokojem. 
Na podłogach eleganckie kafle i drewno, ściany gładkie, białe.
Indywidualne ogrzewanie dwufunkcyjnym piecem firmy Beretta (z 2019 r.).
Kuchnia w kwadracie, umeblowana, z kącikiem jadalnianym, wyposażona w ku-
chenkę gazowo-elektryczną i lodówkę.
Łazienka w ładnych płytkach ceramicznych, wyposażona w wannę, umywalkę,
wc-kompakt oraz pralkę.
W salonie stół z krzesłami, rozkładana sofa, regały i komoda.
W sypialni podwójne, wygodne łóżko.
Bardzo spokojne sąsiedztwo. 
Oprócz czynszu najmu Najemca ponosi koszty zużywanych mediów i opłatę komu-
nalną (śmieci). Wymagana kaucja zabezpieczająca.

Czynsz najmu: 1 500,00 zł

30,31 m2

NA GABINET FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY I NIE TYLKO!

Lokal użytkowy nr 180 położony jest w parterze budynku mieszkalnego przy 
ul. Sikorskiego 14.
Wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i centralnego 
ogrzewania; z bezpośrednim wejściem i witryną. Estetyczny, po remoncie przy-
stosowany do prowadzenia działalności w branży fryzjersko-kosmetycznej. 
Węzeł sanitarny poza lokalem we współużytkowaniu (wewnętrzne przejście).
W lokalu tym może być prowadzona działalność usługowa, ale również han-
dlowa.

MIESZKANIE DO SPRZEDAŻY LUB WYNAJĘCIA
KATOWICE, ul. Sowińskiego, 42,42 m2

Oferujemy do sprzedaży (opcjonalnie do wynajmu) dwupokojowe mieszkanie w do-
brym standardzie w jednej z najlepszych lokalizacji w Katowicach.
Osiedle Paderewskiego, na którym znajduje się nieruchomość, posiada wyjątkowo 
bogatą infrastrukturę i jest bardzo dobrze skomunikowane zarówno z centrum Kato-
wic, jak i z głównymi drogami wylotowymi (A4 i S86). W pobliżu centra handlowe Trzy 
Stawy i Belg oraz większość śląskich uczelni – Politechnika Śl., Akademia Muzyczna, 
Uniwersytety Śląski i Ekonomiczny oraz firmy IBM, Rockwell, kompleks Francuska Of-
fice Park, Sąd Okręgowy. Niewątpliwą zaletą tej lokalizacji jest też bezpośrednie są-
siedztwo rekreacyjnych terenów Doliny Trzech Stawów z parkiem wodnym dla dzieci, 
rolkostradą oraz licznymi alejkami spacerowymi i trasami rowerowymi.
Mieszkanie usytuowane jest na 9. piętrze, w zadbanym budynku po termomoder-
nizacji, z wyremontowaną klatką schodową wyposażoną w domofon. Na piętrach 
zamykane korytarze lokatorskie.
Na powierzchni 42,42 m2 poza dwoma pokojami mieści się oddzielna, widna kuch-
nia, łazienka razem z WC i przedpokój. Większy pokój z balkonem. Wszystkie okna 
pcv z zachodnią wystawą, z pięknym widokiem na otwartą przestrzeń i zieleń. Jasno 
i słonecznie. Na podłogach w pokojach i w przedpokoju panele, w kuchni płytki cera-
miczne. Ściany gładkie, malowane.
Kuchnia kompletnie umeblowana, wyposażona w sprzęt AGD (kuchenka gazowo-
-elektryczna, pochłaniacz, zmywarka, lodówka) oraz stół i krzesła.
Łazienka w ładnych płytkach wyposażona w kabinę prysznicową, wc-kompakt, umy-
walkę i pralkę. Woda ogrzewana piecykiem gazowym.
W dużym pokoju zestaw wypoczynkowy oraz stół, szafa, komoda, witryna, regał i lu-
stro. W mniejszym pokoju rozkładana sofa i trzydrzwiowa szafa. W przedpokoju szafa 
dwudrzwiowa i szafka na buty.
Do mieszkania przynależy piwnica. Miejsca parkingowe dla mieszkańców wokół bu-
dynku, z obowiązującym kontrolowanym systemem parkowania.
Większość wyposażenia w cenie. Szczegóły do uzgodnienia. Gorąco polecamy tę 
ofertę Państwa uwadze. Wymagana kaucja zabezpieczająca.

Czynsz najmu: 1 500,00 zł + media i opłata komunalna
Cena ofertowa: 276 000,00 zł

MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA – 2 pokojowe

2-POKOJOWE WYPOSAŻONE, W REWELACYJNEJ LOKALIZACJI ZAMIESZKAJ  LUB  ZAINWESTUJ



MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA – 3 pokojowe
CHORZÓW – AMELUNG, 44,20 m2

W NAJLEPSZEJ LOKALIZACJI 

Do wynajęcia sympatyczne, zadbane mieszkanie położone w Chorzowie przy 
ul.  Gwareckiej, w niskim, dobrze utrzymanym budynku. Mieszkanie składa się 
z trzech pokoi (w tym jednego przechodniego), kuchni, łazienki z wc oraz przed-
pokoju. Jest kompletnie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD. Na podłogach 
w dwóch pokojach panele, w trzecim wykładzina pcv. Na ścianach tynki struktural-
ne. Okna pcv, z zachodnią, słoneczną wystawą. Łazienka w płytkach ceramicznych 
z wanną. W przedpokoju zabudowana szafa. Kuchnia wyposażona w sprzęt agd 
i drobny sprzęt kuchenny.
Mieszkanie znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji, w cichym, zielonym, dobrze sko-
munikowanym miejscu (drogi wyjazdowe, przystanki autobusowe, kolej), z bogatą 
infrastrukturą – sklepy, przychodnie, szkoły, tereny sportowo-rekreacyjne (filia UŚ, 
Wyższa Szkoła Bankowa, MOSiR Skałka). Liczne miejsca parkingowe wokół budynku. 
Spokojne sąsiedztwo. 
Idealna oferta DLA STUDENTÓW lub dla pary (bez dzieci).
Oprócz czynszu najmu Najemcy ponoszą koszty zużywanych mediów. Wymagana 
kaucja zabezpieczająca.

Czynsz najmu: 1 250,00 zł

KATOWICE, ul. Sowińskiego, 50,14 m2

W POBLIŻU IBM

Oferujemy do wynajęcia ładne, ponad 50-metrowe mieszkanie położone w jednej 
z najlepszych lokalizacji w Katowicach.
Usytuowane na 5 piętrze w budynku po termomodernizacji, z wyremontowaną klat-
ką schodową, składa się z trzech oddzielnych pokoi, widnej kuchni, łazienki z WC 
i przedpokoju.
Jest kompletnie umeblowane i wyposażone.
Wszystkie okna pcv z zachodnią i południową wystawą. Duży pokój z balkonem. Jest 
jasne i słoneczne.
Łazienka z wanną, wyposażona w pralkę. Kuchnia umeblowana, z podstawowym 
sprzętem AGD. W pokojach i przedpokoju nowe, jasne panele. W każdym pokoju 
jest miejsce do spania, szafa, komoda. Zamykany korytarz lokatorski dla czterech 
mieszkań.
Sympatyczni i życzliwi sąsiedzi.
Atuty lokalizacyjne: bliskość centrum + dogodna komunikacja miejska, bogata infra-
struktura – wszystko w zasięgu ręki, wokół większość katowickich uczelni – Polit.Śl., 
U. Śl., A. Muz., UE; system kontrolowanych miejsc parkingowych dla mieszkańców, 
w sąsiedztwie A4 i węzeł Murckowski – nie tracisz czasu na przejazd przez miasto, 
sąsiedztwo terenów rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów, przestrzeń i dużo zieleni 
na Osiedlu.
Świetna oferta dla studentów i pracowników okolicznych firm.
Oprócz czynszu najmu Najemcy ponosić będą koszty zużywanych mediów i opłatę 
komunalną. Wymagana kaucja zabezpieczająca.

Czynsz najmu: 1 800,00 zł

KATOWICE, ul. Ordona, 43,40 m2

PIĘKNE I KOMFORTOWE MIESZKANIE W CENTRUM!

Oferujemy do wynajęcia piękne mieszkanie położone w sercu Katowic – w sąsiedz-
twie Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka oraz siedziby NOSPR. 
Mieszkanie usytuowane jest na 1 piętrze w budynku po termomodernizacji, z este-
tyczną klatką schodową wyposażoną w domofon.
Na ponad 43 m2 mieści się elegancki salon, dobrze wyposażona kuchnia (z oknem), 
sypialnia, łazienka z WC i przedpokój. Mieszkanie jest słoneczne, bardzo dobrze do-
świetlone, z południową wystawą okien.
Salon z balkonem. W drzwiach balkonowych i oknach sterowane elektrycznie ze-
wnętrzne rolety antywłamaniowe. Nowoczesna, funkcjonalna kuchnia z zabudowa-
nym sprzętem AGD – płyta indukcyjna, piekarnik, okap, zmywarka, pojemna lodówka 
z zamrażarką. W sypialni wygodne, dwuosobowe łóżko, pojemna szafa i komoda.
Łazienka w eleganckich płytkach z dużą kabiną typu walk in, designerską umywal-
ką i geberitem, wyposażona w pralkę. W przedpokoju bardzo pojemna szafa. Drzwi 
do mieszkania antywłamaniowe. Ładna stolarka wewnętrzna. Na podłogach parkiety 
i kafle. Całość bardzo nowoczesna, spójna stylistycznie i… po prostu bardzo ładna. 
Oprócz czynszu najmu Najemca ponosić będzie koszty zużywanych mediów i opłatę 
komunalną. Wymagana kaucja zabezpieczająca. Oferta godna polecenia pod każ-
dym względem.

Czynsz najmu: 1 700,00 zł



Zamieszczone w ogłoszeniach propozycje nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu ar. 66 Kodeksu Cywilnego

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

KATOWICE, ul. Floriana, 81,59 m2

POJEDYNCZE POKOJE DO WYNAJĘCIA

Oferujemy pojedyncze pokoje w trzypokojowym mieszkaniu usytuowanym 
na wysokim parterze zadbanego, wielorodzinnego budynku położonego 
na obrzeżach Osiedla Paderewskiego, w sąsiedztwie Doliny Trzech Stawów.
Oprócz trzech oddzielnych pokoi, w mieszkaniu jest obszerny przedpokój, duża, 
widna kuchnia z jadalnią, dodatkowy aneks kuchenny, łazienka razem z WC i do-
datkowa, oddzielna toaleta. Rozkładowe, dobrze doświetlone – z wschodnią i za-
chodnią wystawą okien. W oknach kraty zabezpieczające. Balkon na wschodnią 
stronę. Ściany gładkie, malowane. Na podłogach panele i dobrze utrzymana wy-
kładzina dywanowa.
Do dyspozycji najemców sprzęt AGD, w tym pralka Bosh, duża lodówka, kuchnia 
gazowo-elektryczna, mikrofalówka oraz drobne wyposażenie kuchenne i tzw. 
drobne agd. Łazienka i toaleta w estetycznych płytkach ceramicznych. W łazien-
ce kabina prysznicowa. W każdym pokoju sofa lub tapczan, szafa i komoda lub 
meblościanka, stolik, biurko – wg potrzeb. Kuchnia umeblowana ze stołem i krze-
słami. Mieszkanie odświeżone, schludne i czyste.
Oprócz czynszu najmu Najemcy ponoszą koszty zużywanych mediów oraz opłatę 
komunalną (za śmieci). Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Polecamy tę ofertę Państwa uwadze również ze względu na bardzo atrakcyjną 
lokalizację – blisko centrum i głównych dróg wyjazdowych, w sąsiedztwie bogata 
infrastruktura i większość śląskich uczelni.

Czynsz najmu za pokój: 550,00 zł

KATOWICE, ul. Graniczna, 57 m2

PRZESTRONNE W ŚRODKU OSIEDLA

Proponujemy do wynajęcia bardzo ładne mieszkanie położone w sercu Osiedla 
Paderewskiego.
Mieszkanie usytuowane jest na 9. piętrze w budynku po termomodernizacji, z es-
tetyczną klatką schodową wyposażoną w domofon. Na 57 m2 mieszczą się prze-
stronny salon z aneksem kuchennym, dwa oddzielne pokoje, łazienka, oddzielne 
WC i przedpokój. Ściany świeżo malowane, na podłogach nowe panele. Miesz-
kanie jest kompletnie umeblowane i wyposażone. Wszystkie pokoje słoneczne, 
dobrze doświetlone, z zachodnią wystawą okien. Salon z balkonem, wyposażony 
w skórzany komplet wypoczynkowy, stolik RTV, stolik kawowy oraz stół i krzesła.
Estetyczna kuchnia z zabudowanym sprzętem AGD – płyta, piekarnik, pochłaniacz, 
lodówka, zmywarka, itd. Pozostałe dwa pokoje wyposażone są w rozkładane sofy 
do spania, szafy i komody. Łazienka w eleganckich płytkach z dużą, narożną wan-
ną, wyposażona w pralkę. W ubikacji geberit i mała umywalka.
Oprócz czynszu najmu Najemca ponosić będzie koszty zużywanych mediów.
Wymagana kaucja zabezpieczająca.
Według nas to świetna oferta dla szerokiego grona potencjalnych najemców.

Czynsz najmu: 1 900,00 zł

KATOWICE, Załęska Hałda 63,61 m2

TRZY POKOJE, DWIE ŁAZIENKI, DO SPRZEDAŻY

Oferujemy do sprzedaży duże, trzypokojowe mieszkanie przystosowane do wynaję-
cia jako baza noclegowa pracowników zamiejscowych. Nieruchomość usytuowana 
jest w spokojnej, zielonej okolicy, jednocześnie dobrze skomunikowanej - przystan-
ki autobusowe w odległości 350 m i 500 m, a dla zmotoryzowanych bardzo dobry, 
szybki wyjazd na autostradę A4. W odległości 3 min pieszo stacja rowerowa i nowo-
czesny plac zabaw Załęska Hałda. 
Mieszkanie usytuowane jest na 1 piętrze, w niskim budynku z lat 30-tych, z zadbaną 
klatką schodową wyposażoną w domofon. 
Na ponad 60 m2 znajdują się trzy pokoje, aneks kuchenny i dwie łazienki. Na pod-
łogach panele i płytki ceramiczne. Łazienki w kafelkach, z kabinami prysznicowymi, 
wyposażone w pralkę. Mieszkanie jest dobrze doświetlone, rozkładowe – okna pcv, 
na dwie strony świata.
W aneksie kuchennym płyta indukcyjna, duża lodówka, miejsce na zmywarkę, pie-
karnik. W pokojach tapczany z kompletami pościeli (nowe), stoliki i krzesła. 
Nowoczesne ogrzewanie elektryczne. Trwają starania o wprowadzenie gazu do bu-
dynku. Do mieszkania przynależy duża piwnica. Miejsca parkingowe dla mieszkań-
ców przed budynkiem. 

Cena ofertowa: 275 000,00 zł


