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Wszystkim mieszkańcom
życzymy udanego,
beztroskiego wypoczynku,
ciekawych podróży,
wspaniałych przygód
oraz samych słonecznych dni
i radosnych chwil
Rada Nadzorcza,
Zarząd
i Pracownicy Spółdzielni

NADZÓR
NAD PARKOWANIEM
W NOWEJ ODSŁONIE
– RAPORT
W styczniu bieżącego roku wróciliśmy do nadzoru
nad parkowaniem na prywatnych terenach Spółdzielni. Obecnie odbywa się on na nieco odmiennych
zasadach niż poprzednio. Mianowicie do roku 2021,
kiedy to zaskarżono postanowienia zawartej z Park
Partner Sp. z o.o. umowy, dotyczące możliwości zakładania blokad celem wyegzekwowania opłaty
lub odholowania pojazdu, Spółdzielnia nie ponosiła
kosztów z tytułu prowadzonego przez firmę patrolowania terenów.
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PODSUMOWANIE
WALNEGO
ZGROMADZENIA
W dniach 31 maja, 1, 2 oraz 8 czerwca odbyły się obrady najwyższego statutowego organu Spółdzielni
Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach
– Walnego Zgromadzenia, kolejno dla członków posiadających prawa do lokali usytuowanych w budynkach przy ulicach: Granicznej, Sowińskiego, Sikorskiego i Paderewskiego.
Z uwagi na odwołanie obostrzeń wynikających z obowiązującego na terenie RP stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2, które
obowiązywały nieco ponad dwa lata, Walne Zgromadzenie
mogło zostać zwołane w ustawowo przewidzianym terminie.
Frekwencja była zdecydowanie niższa niż przed rokiem i wyniosła łącznie pięćdziesięciu sześciu członków, w tym do protokołu zgłoszone zostało jedno pełnomocnictwo. Zgodnie
z postanowieniami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz Statutu Spółdzielni, Zgromadzenie zostało prawidłowo
zwołane, było ważne i zdolne do podejmowania uchwał.
W otrzymanych zawiadomieniach, rozesłanych co najmniej
21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, członkowie Spółdzielni zostali poinformowani o porządku obrad oraz o możliwości zapoznania się
z materiałami dotyczącymi spraw rozpatrywanych przez jej
najwyższy organ.
Ciąg dalszy na str. 4

REKLAMA

Wyeliminowanie tych postanowień z umowy spowodowało
konieczność zapłaty wynagrodzenia za wykonywane przez
ww. firmę czynności. Obecnie w ramach płatnego nadzoru
firma patrolująca sprawdza, czy zaparkowane na terenach
Spółdzielni samochody posiadają wyłożone w widocznym
miejscu, wydane przez Spółdzielnię identyfikatory uprawniające ich właścicieli do parkowania. W przypadku stwierdzenia braku identyfikatora pracownik patrolujący spisuje dane
pojazdu, a jego właścicielowi wystawia wezwanie do zapłaty
widniejącej na tablicach informacyjnych kwoty opłaty.
Ciąg dalszy na str. 2
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NADZÓR NAD PARKOWANIEM
W NOWEJ ODSŁONIE – RAPORT
Ciąg dalszy ze str. 1

Kilkumiesięczne obserwacje działań wykonywanych przez
firmę patrolującą potwierdzają skuteczność nowej formy
obrony interesów Członków Spółdzielni, która stanowi efektywną metodę niedopuszczenia, by osoby nieuprawnione
(osoby przyjeżdżające do pracy w okolicznych instytucjach,
urzędach, mieszkańcy zasobów spoza spółdzielni itp.) nie
zajmowały miejsc postojowych położonych na terenach będących własnością Spółdzielni i jej Członków.
Należy podkreślić, że czynności patrolujące wykonywane
są w różnych godzinach ustalanych z pracownikami Spółdzielni. Oczywiście patrole działają najczęściej w porach największego narażenia na przyjazd aut nieuprawnionych, czyli
w godzinach pracy okolicznych firm i instytucji. Niemniej
jednak nadzór odbywa się również we wczesnych godzinach
porannych, tak aby zaobserwować parkujące pojazdy, zanim
ich właściciele wyruszą do pracy na pierwszą zmianę, a także w godzinach popołudniowych oraz w weekendy. Dzięki
temu mamy pełne spektrum tego, co dzieje się na naszych
terenach, a zbierane informacje służą planowaniu działań,
które pozwalają lepiej i skuteczniej chronić nasze zasoby
przed nieuprawnionym parkowaniem.
REKLAMA

Analiza dotychczasowych doświadczeń pozwala na sformułowanie kilku interesujących wniosków.
Przede wszystkim należy sobie uświadomić, że Spółdzielnia
nie posiada takiej ilości miejsc postojowych, która gwarantowałaby możliwość zaparkowania wszystkim mieszkańcom,
usługodawcom, ich klientom itd. Usługa nadzoru nad parkowaniem tego faktu nie zmieni, ani nie spowoduje zwiększenia powierzchni terenów leżących w naszych zasobach. Nieproporcjonalna liczba samochodów w stosunku do miejsc
parkingowych to bolączka naszej cywilizacji oraz zmora dręcząca mieszkańców i zarządców większości, o ile nie wszystkich, osiedli w miastach.
Warto przy tym podkreślić, że wszędzie tam gdzie była możliwość zwiększenia ilości miejsc postojowych, sukcesywnie
realizowaliśmy nowe utwardzenia. W planach mamy dalsze
realizacje zagospodarowania terenów, m.in. przy ul. Granicznej 61-61B, które pozwolą stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe.
Kolejne spostrzeżenie dotyczy kwestii identyfikatorów.
Po raz kolejny przypominamy, że samochód uprawniony
do parkowania na terenach Spółdzielni to taki, który posiada właściwy, wydany przez jej pracowników identyfikator.
Rejestracja z literami „SK” nie jest w tym wypadku żadnym
wyznacznikiem uprawnienia. Z tego względu apelujemy
do Państwa, aby identyfikatory umieszczone były w widocznym miejscu, najlepiej na przedniej szybie Waszych aut.
Dbajmy również o to, aby identyfikatory były czytelne, a numery na nich umieszczone zgodne z numerami widniejącymi
na rejestracji pojazdu. W przypadku uszkodzenia, zgubienia
identyfikatora, bądź kiedy stanie się on mało czytelny (wyblaknie) prosimy o zgłoszenie się do Spółdzielni celem uzyskania nowego dokumentu. Czasem znajdujecie Państwo
za wycieraczkami swoich aut karteczki z prośbą o kontakt
z nami. Najczęściej sprawa dotyczy nieczytelnego identyfikatora, bądź nieaktualnych danych na nim napisanych. Nowy
identyfikator wydawany jest również w sytuacji zmiany samochodu lub zmiany najemcy lokalu mieszkalnego. Dbajmy
zatem o czytelność identyfikatorów, aktualizujmy je na bieżąco, a unikniemy wielu niepotrzebnych konfliktów i nieporozumień.
Wyrażamy przy tym nadzieję, że jako świadomej społeczności spółdzielczej, wszystkim nam zależy na wspólnym dobru,
jakim w tym przypadku jest ochrona naszej własności.
Pilnujmy więc, aby identyfikatory nie dostały się do osób nieuprawnionych, jak może stać się np. wówczas, kiedy nie odbierzemy ich od osób kończących najem, bądź udostępnimy
identyfikator z napisem „gość” osobom postronnym.

Kontakt: Dział Organizacyjno-Pracowniczy
tel. 32 351 17 22
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Sławomir Kwiecień

Z PRAC RADY NADZORCZEJ
We wrześniu ubiegłego roku zakończyła pracę Rada Nadzorcza X kadencji (2018-2021). Walne Zgromadzenie,
obradujące w częściach w dniach 21, 22, 23, i 29 września 2021 r., dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej
XI już kadencji, która przypada na lata 2021-2024.
Nowo wybrana Rada rozpoczęła działalność w październiku
ubiegłego roku i do momentu zamknięcia bieżącego wydania
Biuletynu odbyła 8 protokołowanych posiedzeń. Miały one
miejsce 20 października 2021 r., 24 listopada 2021 r., 15 grudnia
2021r., 19 stycznia br., 9 lutego br., 30 marca br., 20 kwietnia br.,
18 maja br. Wszystkie posiedzenia zorganizowane były w siedzibie Spółdzielni i odbywały się przy zachowaniu obostrzeń
wynikających z obowiązującego do 16 maja br. na terenie kraju stanu epidemii wynikającej z rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2.
Realizując swoją nadzorczą funkcję Rada rozpatrzyła i oceniła
jako prawidłowe wykonanie Planu gospodarczo-finansowego
Spółdzielni za trzy kwartały roku 2021 r. W ramach tych samych
kompetencji Rada, na ostatnim posiedzeniu ubiegłego roku,
dokonała wnikliwej analizy projektu, a następnie przyjęła Plan
gospodarczo-finansowy Spółdzielni na rok 2022.
Dodatkowo w minionym roku Rada pozytywnie oceniła podejmowane przez Zarząd działania zmierzające do zminimalizowania wskaźnika zaległości w opłatach za lokale mieszkalne
i użytkowe.
Ponadto, korzystając z kompetencji wynikających z funkcji
kontrolnej, Rada szczegółowo sprawdziła, pod względem formalnym i merytorycznym, stosowane przez Spółdzielnię postępowania przy udzielaniu zamówień stwierdzając, że wszystkie
zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami obowiązującego
w tym zakresie regulaminu.
Rada pozytywnie przyjęła również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dokonanej kontroli i oceny przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków. Komisja zweryfikowała i bez żadnych zastrzeżeń oceniła zagadnienia związane w szczególności
z: czynnym i biernym prawem wyborczym, dostępem do informacji dotyczących prac i decyzji podejmowanych przez organy Spółdzielni, realizacją wniosków o przeniesienie własności
lokali czy korzystania z prowadzonej działalności społeczno-kulturalnej.
Oprócz tego, Rada wysłuchała propozycji Zarządu na zorganizowanie skromnej (z powodu obowiązującego stanu epidemii)
uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Spółdzielni, polegającej na wręczeniu zasłużonym działaczom i pracownikom odznaczeń przyznanych przez Krajową Radę Spółdzielczą. Rada
Nadzorcza zaaprobowała propozycję oraz planowany termin
tego wydarzenia.
Rok 2021 zakończył się przyjęciem przez Radę planu jej pracy
na I półrocze 2022 roku.
W roku bieżącym Rada, po dokonaniu analizy aspektów finansowych i gospodarczo-ekonomicznych, wyraziła zgodę
na zaciągnięcie przez Spółdzielnię pożyczki preferencyjnej
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach na sfinansowanie termomodernizacji
budynku mieszkalnego przy ul. Sowińskiego 43-45.
Korzystając ze swych kompetencji nadzorczo-kontrolnych,
Rada zapoznała się z informacjami Zarządu na temat:
• zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe;
• wyników rozliczenia zużycia wody za II półrocze 2021 r.;

• rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za okres
od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Zostały one przyjęte bez zastrzeżeń. Rada przeanalizowała
również stanowisko Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi (GZM) i podjęła decyzje o przyjęciu:
• wykonania Planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni
za 2021 rok;
• wykonania Planu gospodarczo-finansowego Spółdzielni
za I kwartał 2022 roku.
Mając na uwadze doniosłość wydarzenia, jakim są obrady Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza przygotowała się do posiedzeń odbywanych przez najwyższy organ Spółdzielni decydując o podziale członków Spółdzielni na poszczególne części
Walnego Zgromadzenia oraz ustaleniu, w porozumieniu z Zarządem, terminów i porządku obrad Walnego Zgromadzenia
w częściach. Ponadto Rada zapoznała się, pozytywnie oceniła
oraz przyjęła:
• sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2021 rok wraz
z opinią i raportem biegłego rewidenta;
• sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni
za 2021 rok;
• sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok.
Oprócz tego członkowie Rady wysłuchali przedstawionego
przez lustratora podsumowania przeprowadzonej lustracji
pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2021, jednogłośnie
przyjmując jej wyniki.
Kilkukrotnie Rada przeprowadziła dyskusję poruszając kwestię
płatnego nadzoru nad parkowaniem na terenach należących
do Spółdzielni. Zobowiązała przy tym Zarząd do przedstawienia informacji na temat realizacji zawartej przez Spółdzielnię
z firmą Park Partner Sp. z o.o. umowy dotyczącej ww. nadzoru.
Dokument taki przedstawiony został na marcowym posiedzeniu Rady. Po szczegółowej analizie członkowie Rady uzgodnili, że również oni będą zgłaszać incydenty nieuprawnionego
parkowania, a w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, będą
wnioskowali o przeprowadzenie kontroli przez pracowników
firmy patrolującej również w niedziele.
Poza tym, na poszczególnych posiedzeniach Rady poruszano
zagadnienia związane z bieżącą działalnością Spółdzielni dot.
m.in.: wysokości prognozowanych zaliczek na poczet kosztów rozliczenia centralnego ogrzewania za rok 2022, zagospodarowania terenu przy budynku położonym przy ul. Granicznej 61-61B. Członkowie Zarządu udzielili stosownych
wyjaśnień i informacji we wszystkich omawianych kwestiach.
Z uwagi na spadek ogólnej liczby zachorowań oraz odwołanie
stanu epidemii postanowiono przywrócić dyżury Rady Nadzorczej pełnione przez członków jej Prezydium. Odbywają się
one w pierwszą środę miesiąca (za wyjątkiem lipca i sierpnia)
w godzinach od 16.00 do 17.00 w siedzibie Spółdzielni, w pokoju 103.
Dorota Pysz-Baran
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PODSUMOWANIE
WALNEGO ZGROMADZENIA
Ciąg dalszy ze str. 1

Były one opublikowane w specjalnym – sprawozdawczym –
wydaniu Biuletynu Informacyjnego, a także, wraz z projektami uchwał, udostępnione do wglądu w siedzibie Spółdzielni
oraz na jej stronie internetowej. Podkreślić należy, że zgodnie
z obowiązującym prawem, wszystkie projekty uchwał głosowane były na każdym Zebraniu w takiej samej kolejności.
Walne Zgromadzenie podjęło osiem, kluczowych z punktu
widzenia pracy Spółdzielni, uchwał. Obecni na Zebraniach
członkowie zdecydowali o:
• zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,
• zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego Spółdzielni
za 2021 rok,
• przyjęciu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok,
• udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu.
Przychylając się do propozycji Zarządu postanowiono zysk
w kwocie 262 155,01 zł z własnej działalności gospodarczej
Spółdzielni przeznaczyć w całości na pokrycie wydatków
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
w zakresie obciążającym członków Spółdzielni.
Zebranym zostały przedstawione (w skrócie) wyniki przeprowadzonej w 2022 roku lustracji pełnej działalności Spółdzielni za lata 2019-2021. Zebranie przyjęło je następnie podejmując stosowną uchwałę w tej materii.
Szczegóły głosowań nad podjętymi uchwałami dostępne
są w protokole Zarządu podsumowującym przebieg odbytego w czterech częściach Walnego Zgromadzenia, który
dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na jej stronie internetowej.
Obecni na zebraniach członkowie Spółdzielni dosyć chętnie angażowali się w prowadzoną dyskusję, zadając członkom Zarządu liczne pytania, prezentując swoje stanowiska
w omawianych sprawach, a także zwracając uwagę na aktualnie pojawiające się problemy w szeroko pojętym życiu
i funkcjonowaniu naszej spółdzielczej społeczności. Zgłoszono m.in. następujące problemy:
• nieczystości pozostawianych przez wszechobecne na terenie zasobów Spółdzielni gołębie;
• zanieczyszczania i zagracania korytarzy lokatorskich;
• palenia papierosów na balkonach;
• zakłócania ciszy nocnej.
Zebrani prosili również o przedstawienie:
• podsumowania pięciomiesięcznego funkcjonowania
kontrolowanego parkowania w nowej formule;
• informacji związanych z tegoroczną odsłoną miejskiego
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).
Niezmiennie zapraszamy na kolejne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w roku 2023.
Zarząd Spółdzielni
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PRACE REMONTOWE
Aktualnie prowadzone są następujące prace:
I. BUDOWLANE
1. Termomodernizacja budynku przy ul. Sowińskiego 43-45. Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEBDA” Paweł Hebda, Os. Rzeka 376B, 34-451 Tylmanowa, tel.: 18 262 53 58. Przewidywany termin
zakończenia robót: 15.06.2023 r.
2. Remont i uporządkowanie terenu, ciągów pieszych,
zieleni i miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie budynku biurowo-usługowego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej przy
ul. Paderewskiego 63-65 w Katowicach. Wykonawcą robót firma: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Espri” Sp. z o.o., tel. 32 265 61 59. Przewidywany termin zakończenia robót: 30.09.2022 r.
3. Roboty drogowe polegające na remoncie i naprawie chodników, dróg osiedlowych, parkingów. Wykonawcą robót jest firma: Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „Espri” Sp. z o.o., tel. 32 265 61 59.
II. CENTRALNE OGRZEWANIE
1. Wymiana poziomów centralnego ogrzewania
w piwnicach w budynku przy ul. Sowińskiego
9-11. Wykonawcą robót jest firma: FHU „HEBDA”
Paweł Hebda, Os. Rzeka 376B, 34-451 Tylmanowa,
tel. 18 262 53 58.
III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wymiana szeregowej instalacji domofonowej
na równoległą wraz z wymianą osprzętu w budynku przy ul. Sikorskiego 36. Wykonawcą robót
jest firma: ELTECH Sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Żelazna 6, tel. 32 771 47 77. Termin zakończenia robót:
29.07.2022 r.
2. Wymiana szeregowej instalacji domofonowej
na równoległą wraz z wymianą osprzętu w budynkach przy ul. Sowińskiego 29, 31, 33, 35. Wykonawcą robót jest firma: ELTECH Sp. z o.o., Ruda Śląska,
ul. Żelazna 6, tel. 32 771 47 77. Termin zakończenia
robót: 31.10.2022 r.
Informujemy, że wszelkie sprawy związane z centralnym ogrzewaniem należy zgłaszać do Działu Remontowo-Konserwacyjnego Spółdzielni –
od godz. 7.00 do godz. 15.00, tel. 32 351 17 72 (73),
natomiast po godzinie 15.00 i w dni wolne i świąteczne całodobowo – do Pogotowia Technicznego
Spółdzielni, tel. 607 614 081.

KOLEJNE EDYCJE ZIELONEGO
I OBYWATELSKIEGO BUDŻETU
Już po raz dziewiąty mieszkańcy mieli możliwość w maju br. złożyć wnioski na projekty lokalne i ogólnomiejskie w ramach katowickiego Budżetu Obywatelskiego, które ponownie stało się dostępnym narzędziem
do współdecydowania o wydatkowaniu pieniędzy na potrzeby swojej dzielnicy lub miasta.
Złożono 323 projekty, wśród nich
12 przypadło na zadania lokalne dotyczące dzielnicy Osiedle Paderewskiego
– Muchowiec. Znalazły się wśród nich:
• Ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Dolinie Trzech Stawów
• Bezpieczna droga do parku – czyli
montaż radarowego wyświetlacza
prędkości na ul. Szeptyckiego (pomiędzy ul. Pułaskiego a ul. Paderewskiego)
• Zajęcia plastyczne oraz planszówki
w Bibliotece nr 23
• Stojaki rowerowe dla przedszkolaków – z Miejskiego Przedszkola nr 55
• Budowa chodnika dla pieszych
– przy ul. Sowińskiego wzdłuż
budynków od nr 9-11, obok nr 5, do
budynku 5A
• Montaż oświetlenia na drodze od
Wodnego Placu Zabaw do przystani
Kajakowej w Dolinie 3 Stawów
• Kompleksowa przebudowa terenu
wokół Oddziału Żłobka Miejskiego
przy ul. Szeptyckiego 1
• Naukowcy w akcji – podaruj dzieciom kreatywną i bezpieczną przestrzeń do zabawy – czyli budowa
naukowego placu zabaw na terenie
Szkoły Podstawowej nr 12
• Remont strefy aktywności w Przedszkolu Miejskim nr 87

• Radosna Dolina – plac zabaw dla
maluszków
• Lotny Dom Kultury na os. Paderewskiego
Na poszczególne projekty będzie
mogło zagłosować – pomiędzy 10 a
23 września br. – 11 380 zameldowanych mieszkańców naszej dzielnicy.
Każdy głos jest cenny, gdyż w tegorocznej odsłonie Budżetu Obywatelskiego
pula środków przypadająca na teren
Osiedla Paderewskiego – Muchowiec
to 561 554,00 zł. Maksymalna wartość
pojedynczego projektu może natomiast wynieść 336 932,00 zł.
Zachęcamy również do głosowania
na projekty ogólnomiejskie, w ramach
których znalazły się zadania m.in. dotyczące Doliny Trzech Stawów takie jak:
• Tor do jazdy na rowerze, hulajnodze
i rolkach – PUMPTRACK
• Radosna Dolina - plac zabaw dla
starszaków
• Zewnętrzny kort do squasha na 3
Stawach
Po raz trzeci ruszyła także edycja tzw.
Zielonego Budżetu miasta Katowice,
czyli konsultacji społecznych, mających na celu zdiagnozowanie potrzeb
mieszkańców w zakresie szeroko po-

jętej ekologii i ochrony środowiska.
W tym roku do rozdysponowania jest
ponownie 3 mln zł, z czego na Osiedle
Paderewskiego – Muchowiec przypada
pula 104 472,00 zł, z zastrzeżeniem, że
maksymalna wartość pojedynczego
zadania może wynieść maksymalnie
62 683,00 zł.
Na moment drukowania bieżącego
wydania Biuletynu Informacyjnego nie
były jeszcze znane projekty Zielonego
Budżetu 2022 składane przez mieszkańców do Urzędu Miasta pomiędzy
23 maja a 15 czerwca br. Ogłoszenie
ostatecznych wyników i informacji
o wyborze zadań do realizacji nastąpi
30 września 2022 r.
W ramach pierwszych dwóch edycji Zielonego Budżetu wykonano na terenie
naszej dzielnicy m.in. kolorowe nasadzenia wzdłuż ul. Sikorskiego i w Dolinie
Trzech Stawów, gdzie również utworzono łąkę kwietną.
Jeszcze więcej informacji dotyczących
zarówno Zielonego, jak i Obywatelskiego Budżetu 2022 można uzyskać w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu
Miasta (Rynek 13, tel. 32 259 31 42) lub
na stronie www.bo.katowice.eu.
Grażyna Adamczyk

ZGNIATAJ, TO ŁATWE!
Wraz z nadejściem ciepłych dni zwiększa się ilość odpadów komunalnych, które w prosty sposób można
wyselekcjonować do odpowiednich kontenerów.
Napoje w puszkach, kartonach, szklanych czy plastikowych butelkach są kupowane w znacznie większej ilości niż
w chłodnych porach roku. Dlatego tym bardziej zachęcamy
do zwiększonego i ekonomicznego recyklingu. Pamiętajmy,
że zwiększona ilość spożywanych napojów, a co za tym idzie
wyrzucanych opakowań, powoduje szybsze zapełnianie pojemników. Dlatego tak istotnym jest, abyśmy zgniatali puszki, kartony czy też plastikowe butelki przed wyrzuceniem ich
do kontenerów, ponieważ tym działaniem sprawimy, że więcej się do nich zmieści.
Grażyna Adamczyk
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PAPIEROS I GRILL NA BALKONIE.
ZAKAZ, CZY „WOLNOĆ TOMKU W SWOIM DOMKU?”
Już ponad 11 lat obowiązuje w naszym kraju zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych. Przystanki
komunikacji miejskiej, pociągi, lokale gastronomiczne czy też miejsca przeznaczone na wypoczynek i rekreację stały się wolne od niegdyś wszechobecnego dymu i nieprzyjemnego zapachu. Osoby niepalące odczuwają
wysoki dyskomfort, kiedy muszą przebywać wśród ludzi, którzy oddają się swojemu tytoniowemu nałogowi,
z tego względu zakaz taki jest ze wszech miar potrzebny i społecznie akceptowany.
Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku palenia papierosów na balkonie. W polskim prawie nie ma przepisu,
który bezpośrednio zakazywałby tego
rodzaju czynności, dlatego też sąsiedzi palą papierosy na balkonach bez
żadnego skrępowania, przez co dym
papierosowy przedostaje się do innych
mieszkań, co jest niezwykle uciążliwe,
zwłaszcza dla osób z małymi dziećmi
oraz dla seniorów. Czasem pojawiają się argumenty mające nas przekonać o tym, że każdy może korzystać
ze swojej własności w dowolny sposób, ponieważ jest to ważny element
naszych
swobód
obywatelskich.
W przypadku palenia na balkonach
należy pamiętać, że prawo własności
ma swoje granice określone chociażby w Kodeksie cywilnym. Art. 144 tej
ustawy wskazuje bowiem, że „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego
prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały
korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną
miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.” Ponadto wskazać należy, że w polskim prawie funkcjonuje pojęcie dóbr
osobistych. Są to pewne wartości uznawane powszechnie
w społeczeństwie, które są chronione prawem. Jednym z nich
jest zdrowie. W orzeczeniach sądów dotyczących konieczności znoszenia dymu papierosowego zazwyczaj jest mowa
o tym, że przymusowe przebywanie w takim środowisku
przez osobę niepalącą skutkuje naruszeniem właśnie tego
dobra osobistego.
Oprócz tego obowiązuje również ustawa o ochronie zdrowia
przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie z art. 3 pkt 1 tej ustawy ochrona zdrowia przed
następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej,
do której należy m.in. ochrona prawa osób niepalących do życia
w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą
nowatorskich wyrobów tytoniowych.
Istnieje jeszcze jeden istotny aspekt palenia papierosów
na balkonach, który wielce oburza i bulwersuje naszych
mieszkańców. Otóż docierają do nas skargi, że palący wyrzucają niedopałki bezpośrednio za balkon, zamiast gasić
je w zamykanych popielniczkach. A przecież takie działanie
wiąże się z poważnym zagrożeniem. Żarzący się tytoń upada-
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jąc na balkon lub parapet sąsiada może spowodować pożar,
zanieczyścić balkon, bądź zniszczyć pozostawione na nim
do wyschnięcia pranie czy inne rzeczy. Niektórym mieszkańcom takie niedopałki spadają prosto pod nogi, na głowę, kiedy akurat mają nieszczęście przechodzić w pobliżu budynku
balkonowego palacza. Poza tym notorycznie zaśmiecane
niedopalonymi resztkami trawniki i chodniki wyglądają mało
estetycznie.
W tym miejscu po raz kolejny przypominamy o obowiązującym w naszej Spółdzielni „Regulaminie Porządku Domowego”, który zawiera stosowne postanowienia oraz zakazy
w omawianej sprawie:
1. §4 ust. 1: „Użytkownicy lokali są zobowiązani dbać
o czystość i porządek zarówno wewnątrz budynków,
jak i na terenach wokół budynków”.
2. §4 ust. 3: „Zabrania się wyrzucania przez okna, balkony
i balkono-loggie niedopałków papierosów (…)”.
Równie uciążliwym, co dym powstający z palenia tytoniu
na balkonach, jest ten wydobywający się z grilla podczas
smażenia różnego rodzaju potraw. Na szczęście na naszym
osiedlu nie obserwujemy tego typu problemu, nie zaszkodzi
jednakże, ku przestrodze, napisać o tym parę słów.
Podobnie jak w przypadku palenia papierosów nie ma w polskim prawie przepisu bezpośrednio zakazującego grillowania
na balkonie. Nie oznacza to jednak, że prawo jest w tym przypadku bezsilne. Wprost przeciwnie, istnieje wiele przepisów,
które pośrednio zakazują tego typu „rozrywki”.
Ciąg dalszy na str. 8

WYSTARCZY CHCIEĆ I DZIAŁAĆ JUŻ DZIŚ
Na początku pada pytanie: czyje są te rzeczy? Potem: dlaczego ktoś przetrzymuje je w części wspólnej budynku? Następnie: kto się na to zgodził? W końcu: dlaczego nikt z tym nic nie robi? Takimi pytaniami zaskakują
sprzedających mieszkanie zainteresowani kupujący lub najemcy lokali. Zastanawiają się dlaczego zamykane,
wspólne korytarze są zagracone w tak wielu miejscach.
Szafy, szafeczki, krzesełka, buty, suszarki
z praniem, wiadra z mopami, kartony,
narzędzia itp. są stałym elementem wystroju niektórych korytarzy. O ile wózki dziecięce, rowery, wózki inwalidzkie
są w korytarzach w miarę akceptowane
przez większość sąsiadów (gdyż ich gabaryty są na tyle duże, że trudno znaleźć na nie miejsce w mieszkaniach),
to na przechowywanie innych przedmiotów współużytkownicy korytarzy
zgadzają się już niechętnie. Jeśli bałaganiący korytarz nie chce współpracować z sąsiadami, wówczas kierują kroki
do Spółdzielni, od której oczekują szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu. Powołują się na spółdzielczy „Regulamin porządku domowego”, w którym
§ 7 pkt 6 zabrania „wykorzystywania
powierzchni zamykanych korytarzy
do przechowywania sprzętu, mebli
i innych przedmiotów”. Nie zgadzają się
z argumentacją zagracających, że korytarz, jako część wspólna nieruchomości,
może być wykorzystywany przez nich
na równi z pozostałymi współużytkownikami. Oczywiście sprzeciwiający się
zagracaniu mają rację, co potwierdza
art. 206 Kodeksu cywilnego wyjaśniający, że „każdy ze współwłaścicieli jest
uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej
w takim zakresie, jaki daje się pogodzić
ze współposiadaniem i korzystaniem
z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.”
Ustawa o własności lokali w art. 12 ust.
1 dodatkowo precyzuje, że „właściciel
lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie
z jej przeznaczeniem”. Korytarz jednak
nie służy do gromadzenia w nim przedmiotów. W tym przypadku korytarz stanowi ciąg komunikacyjny, na którym
zgromadzone sprzęty utrudniają z niego
korzystanie, zwłaszcza w chwili zagrożenia (np. pożaru), kiedy staje się również
drogą ewakuacyjną. Trudno nie zgodzić
się z faktem, że akcja ratownicza w ciemnym, zadymionym korytarzu, w obrębie którego składowane są przedmioty,
będzie utrudniona. Oczywistym jest,

że jakiekolwiek znajdujące się w nim
przedmioty stanowią zagrożenie dla prowadzącej czynności Straży Pożarnej oraz
wręcz narażają zdrowie i życie samych
ratujących, jak i ewakuowanych.
Dlatego też Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (…) zabronił
wykonywania czynności, które mogą
spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia
działania ratowniczego lub ewakuacji
w tym „składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej
służących ewakuacji lub umieszczanie
przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo
wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych” oraz „uniemożliwienie lub ograniczanie dostępu do wyjść
ewakuacyjnych albo okien dla ekip
ratowniczych”. Należy w tym miejscu
od razu podkreślić, że zagracanie drogi
ewakuacyjnej (korytarza), nawet w sposób niezmniejszający jej szerokości ani
wysokości w dalszym ciągu jest niedozwolone, gdyż na zagadnienie należy
spojrzeć całościowo i wziąć pod uwagę
wszystkie wyżej wymienione przepisy
razem.
Przytoczone uregulowania mają nie tylko przypomnieć, że samowola w postaci
zajmowania części wspólnej prywatnymi sprzętami jest prawnie zabroniona.
Ma również uzmysłowić – tak po ludzku
– że traktowanie korytarza jako przedłużenie swojego mieszkania utrudnia
innym jego współużytkowanie. Rozumiejąc sytuację osób zgłaszających się
o pomoc do Spółdzielni w rozwiązaniu
problemu z zaleganiem rzeczy w częściach wspólnych, każdorazowo staramy
się sprawę rozwiązać polubownie, pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi.
Przyznajemy, że nie zawsze jest łatwo
pogodzić zwaśnione strony. Czasami sytuacje wymagają od Spółdzielni regularnych, długofalowych działań, które dopiero po jakimś czasie przynoszą efekty

zadawalające wszystkich. Nie sztuką jest
usunąć zalegające przedmioty z korytarza, tym bardziej, że efekt byłby natychmiastowy. Tylko czy to rozwiąże konflikt
czy jednak go zaogni? Musimy pamiętać,
że skonfliktowane strony w dalszym ciągu są i najprawdopodobniej będą sąsiadami. Dlatego staramy się rozwiązywać
problemy, a nie je eskalować pomiędzy
współużytkownikami korytarza.
Żeby jednak nie trzeba było gasić pożarów tych prawdziwych, wynikających
z przechowywania łatwopalnych materiałów w korytarzach, jak i tych emocjonalnych, pomiędzy sąsiadami, prosimy o uczciwe spojrzenie obiektywnym
okiem na swoją wspólną przestrzeń
i zadanie sobie pytań: – Czy naprawdę
potrzebne mi są rzeczy, które zagracają wspólny korytarz? – Czy faktycznie
z nich korzystam? – Czy postawionej lata
temu szafy nie mógłbym już rozebrać?
– Bo i po co mi ona? – Kiedy ostatni raz
do niej zaglądałem/am? – Czy korytarz
to miejsce na buty całej rodziny? – A gdyby tak wszyscy wyłożyli przed mieszkaniem swoje obuwie? – Czy chciałbym,
aby moi goście musieli je slalomem omijać, idąc do mojego mieszkania? – Czy
naprawdę stół, który w międzyczasie wymieniłem/am na nowy, w dalszym ciągu
musi zawężać korytarz, w taki sposób,
że sąsiedzi mają problem wnieść swoje
nowe meble czy zakupy do mieszkania?
Pytań można by stawiać więcej, bo i różnych przykładów zagracenia jest wiele.
Jednak nie w tym rzecz, żeby je wymieniać, ale uświadomić sobie raz na zawsze, że zagracanie wspólnej przestrzeni
może sąsiadom bardzo przeszkadzać,
a wręcz utrudniać zamieszkiwanie. Fakt,
że w skrytości i obawie przed sąsiadami
zwracają się o pomoc do Spółdzielni tylko świadczy o tym, jak drażliwy i trudny
jest to temat wśród naszej społeczności.
A przecież może być łatwiej i prościej.
Wystarczy po prostu chcieć i zacząć działać już dziś, aby korytarz nie był kością
niezgody tylko wspólną, czystą i przyjazną przestrzenią.
Grażyna Adamczyk
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PAPIEROS I GRILL
NA BALKONIE
Ciąg dalszy ze str. 6

Mowa tu przede wszystkim o przepisach o ochronie przeciwpożarowej budynków, zgodnie z którymi zabronione jest
rozpalanie ognia w miejscu umożliwiającym zapalenie się
materiałów palnych, bądź obiektów sąsiednich. A w przypadku grilla węglowego mamy przecież do czynienia z otwartym
ogniem stanowiącym źródło niebezpieczeństwa. Aby zapaliła
się od niego np. firanka wystarczy chwila nieuwagi, albo podmuch wiatru. Z tego względu rozpalanie grilla na balkonie
uważa się za czynność niedozwoloną, za którą może, w skrajnych przypadkach, grozić odpowiedzialność karna, przewidująca karę pozbawienia wolności nawet do 10 lat (za sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób
albo mieniu w wielkich rozmiarach). Czynności mogących
spowodować pożar i jego rozprzestrzenianie się zakazuje
również Kodeks wykroczeń, grożąc osobie odpowiedzialnej
karą nagany, grzywny, a nawet aresztu.
Grillowanie na balkonie, w wyniku którego zadymiamy sąsiednie balkony i mieszkania, spełnia przesłankę ze znanego
nam już art. 144 Kodeksu cywilnego: „zakłócania korzystania
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę” i może
być podstawą do dochodzenia swoich roszczeń przez sąsiadów na drodze odpowiedzialności cywilnoprawnej.

REMONT

NIE MUSI BYĆ UCIĄŻLIWY
DLA SĄSIADÓW
Kuchnia, łazienka, sypialnia czy jadalnia, słowem
mieszkanie. Może czasami ciasne, ale własne. Jest
naszym azylem, oazą spokoju i bezpieczeństwa.
Przynajmniej takie powinno być dla każdego z nas.
Niestety ten spokój może być zakłócony przez sąsiadów, którzy nie przestrzegają ani ciszy nocnej ani
godzin, w których można przeprowadzać remonty
mieszkań.
Od kilku lat ilość remontowanych mieszkań na osiedlu jest
coraz większa. Nie ma budynku, w którym codziennie nie byłyby przeprowadzone mniej lub bardziej uciążliwe prace remontowe. Każdy rozumie, że co jakiś czas mieszkanie trzeba
odnowić lub wymienić w nim niezbędne instalacje, zwłaszcza
po wieloletnim eksploatowaniu. Jednak należy pamiętać, aby
robić to z poszanowaniem spokoju innych mieszkańców.

Czy rozsądnym rozwiązaniem będzie zatem używanie grilla
elektrycznego? Z punktu widzenia przepisów przeciwpożarowych możliwość rozstawienia i uruchomienia tego urządzenia zależy od tego, czy jego zewnętrzne części nagrzewają się
powyżej 100 stopni Celsjusza.
Natomiast Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
na swojej stronie internetowej wskazuje, że „w świetle obowiązującego prawa dozwolone jest użytkowanie grilli elektrycznych na balkonach i tarasach, pod warunkiem zapewnienia wymaganych odległości tych urządzeń od materiałów
palnych, a także elementów wystroju i wyposażenia wnętrz
wykonanych z materiałów palnych oraz niedopuszczenie
do powstania płomienia, umożliwiającego zapalenia się tych
materiałów jak również lokali (balkonów) sąsiednich”.
W tym miejscu przypomnieć również należy, że obowiązujący w Spółdzielni Regulamin Porządku Domowego
stanowczo zabrania, w §7 pkt 8 „grillowania na balkonach
i balkono-loggiach”.
Rozważanie prawnych aspektów balkonowego palenia wyrobów tytoniowych, bądź grillowania to osobna kwestia, życie
uczy nas bowiem prostszych i skuteczniejszych rozwiązań.
Czasem wystarczy przecież porozmawiać z osobą dokonującą
ww. czynności i poprosić o zmianę zachowania. Mieszkamy
w budynkach wielorodzinnych, w bliskim sąsiedztwie i z tego
względu, że nie jesteśmy sami – żyjemy we wspólnocie – winniśmy pamiętać, że swoim zachowaniem możemy komuś
szkodzić.
Sławomir Kwiecień
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Najtrudniejsze do wytrzymania dla sąsiadów są remonty,
podczas których właściciel mieszkania oddaje lokal w ręce
ekipy remontowej, a ta pracuje w nim od rana do wieczora, czasami nawet 7 dni w tygodniu. Zrozumiałym jest,
że zarówno właścicielowi mieszkania, jak i firmie remontowej zależy, aby jak najszybciej zakończyć remont. Jednak
taki sposób wykonywania prac jest dla sąsiadów niezwykle
uciążliwy. Brak chwili spokoju i wytchnienia od stukania,
wiercenia itp. nawet po 22.00 czy w niedzielę jest wyczerpujący na dłuższą metę, nawet dla najbardziej wyrozumiałego mieszkańca. W związku z powyższym przypominamy,
że zgodnie §3 ust. 4 Regulaminu porządku domowego (…)
w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje w budynkach cisza nocna, a wykonywanie głośnych prac dopuszczalne jest
w godzinach od 8.00 do 20.00 codziennie, z wyłączeniem niedziel i świąt uznanych za dni wolne od pracy.
Grażyna Adamczyk

Poradnik bohatera
Jak zabezpieczyć Twoją twierdzę.

Część 3.
Czy potrafisz
przewidywać przyszłość?

Pewnie też czasem tak masz: wydaje Ci się, że wszystko jest
pod kontrolą, aż tu nagle… Czy Czerwony Kapturek mógł
przewidzieć, że zostanie zjedzony przez wilka przebranego za
babcię? Albo czy Shrek domyślał się, że piękna księżniczka, którą
uratował, przepoczwarzy się w ogra i zostanie jego żoną? Nie
tylko z bajek wiesz, że nieprawdopodobne historie zdarzają
się dość często. Wierzymy, że - jako bohater - ze wszystkimi
nieprzewidzianymi sytuacjami świetnie dasz sobie radę.
Pamiętaj, że z ubezpieczeniem Bezpieczne Mieszkanie to
znacznie łatwiejsze.

Dostępne dla mieszkańców Twojej spółdzielni
W sierpniu UNIQA wprowadziła nowe ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie. Jest to nowa wersja ubezpieczenia
mienia ze składką płatną wraz z czynszem wzbogacona o wiele
nowych korzyści. Twoja spółdzielnia współpracuje z UNIQA.
Dzięki temu także Ty możesz łatwo ubezpieczyć u nas swoje
mieszkanie.

Co zmieniliśmy w ubezpieczeniu
Nowe ubezpieczenie chroni Twoje mieszkanie od wszystkich
ryzyk, w tzw. formule all risk, co oznacza, że UNIQA odpowie
za wszelkie szkody spowodowane przez nagłe i nieprzewidziane
zdarzenia i wypłaci pieniądze nawet, gdy do szkody dojdzie

w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub jego
bliskich. Przykładowo, ubezpieczenie zadziała, jeśli w pośpiechu
zapomnisz wyłączyć żelazko przed wyjściem z domu i z tego
powodu wybuchnie pożar. Stare ubezpieczenie nie gwarantuje
tak wysokiej ochrony. Ponadto, UNIQA zmieniła ceny w taki
sposób, aby wyższe sumy ubezpieczenia były tańsze nawet o 50%.
A ponieważ ważne jest dla nas, aby wszystko było dla Ciebie
jasne, ogólne warunki ubezpieczenia napisaliśmy prostym
i zrozumiałym językiem, bez trudnych sformułowań, z licznymi
przykładami i objaśnieniami.

Jak zmienić ubezpieczenie
Materiały informacyjne oraz nowy wniosek o przystąpienie
do ubezpieczenia znalazłeś już pewnie w skrzynce na listy.
Jeśli nie - udaj sie do administracji swojej spółdzielni. Wniosek
możesz wypełnić samodzielnie lub spotkać się z upoważnionym
pracownikiem spółdzielni, który przekaże Ci wszelkie informacje
o ubezpieczeniu, podpowie, jak wybrać odpowiednią sumę
ubezpieczenia i pomoże wypełnić dokumenty. Pamiętaj, że
proponowane ubezpieczenie jest dobrowolne i to od Ciebie
zależy, czy z niego skorzystasz.

Choć nie możemy przewidzieć, co dziś czeka Cię w Twoim świecie, jednego możesz
być pewien:

Z naszym ubezpieczeniem
od 15 zł miesięcznie
Twoja twierdza będzie
bezpieczna.

Ruszaj!
Czas na
przygodę.
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KARMIĆ, CZY NIE KARMIĆ? OTO JEST PYTANIE!
(CZYLI RZECZ O TYM, ŻE POMOC RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ SZKODLIWA)
Obecni na obradach Walnego Zgromadzenia członkowie Spółdzielni wielokrotnie dawali wyraz swemu oburzeniu oraz skarżyli się na koszmarne efekty bytowania gołębi w pobliżu i na naszych budynkach. A przyczyną
takiego stanu rzeczy jest właśnie dokarmianie tych ptaków przez niektórych mieszkańców osiedla.
Mimo naszych licznych apeli proceder ten wciąż kwitnie
i ciągle pojawiają się osoby, które mylnie postrzegają swoje działania jako pomoc, nie zdając sobie sprawy z tego, jak
bardzo szkodzą nam wszystkim.
Chęć niesienia pomocy naszym słabszym „braciom mniejszym” wyzwala w nas szereg altruistycznych zachowań,
sprawiając że wzrasta w nas poczucie dumy i samozadowolenia z własnej postawy. Dzięki temu czujemy się lepsi
i żyjemy w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku. Istnieje powszechne przekonanie, że wspomniana pomoc,
w odniesieniu do osiedli mieszkaniowych, polega głównie na dokarmianiu ptaków, zwłaszcza gołębi. Bo przecież
dlaczego nie żywić tych „biednych stworzeń”, skoro dzięki
temu ratujemy im życie? Otóż nic bardziej mylnego, bowiem jednym z powodów licznego występowania ptaków
w miastach jest odpowiednia ilość pokarmu oraz łatwość
w jego zdobywaniu, niezależnie od pory roku i działalności człowieka. Dodatkowo, dzięki sztucznemu oświetleniu
zwierzęta te mogą dłużej żerować, zwłaszcza, że czują się
przy tym bezpiecznie z uwagi na niewielką liczbę zagrażających im drapieżników. Z tego względu gołębie doskonale przystosowały się do życia w środowisku miejskim
i z pewnością nie są gatunkiem zagrożonym i skazanym
na wymarcie. Wręcz przeciwnie, ich populacja nieustannie
wzrasta, co mogłoby cieszyć każdego miłośnika przyrody,
gdyby nie fakt, że obecność, tych skądinąd dość uroczych
ptaków, nie była tak bardzo uciążliwa dla ludzi. Dzieje się
tak ponieważ, mimo dostępności pokarmu, gołębie chętnie korzystają z dobroci (naiwności) ludzi i wybierają najłatwiejszą drogę, by zdobyć pożywienie. Ma to niebagatelny
wpływ na miejski ekosystem oraz na same ptaki, które rozleniwione, tracą naturalny instynkt przetrwania.
Należy sobie wreszcie uświadomić tę niezbyt przyjemną
prawdę, że główną oznaką stałej obecności gołębi w naszej przestrzeni życiowej jest ogromna ilość zostawianych
przez nie odchodów. Z tego względu nielogicznymi oraz
bezzasadnymi wydają się działania zmierzające do zwiększenia obecności tych ptaków w naszych zasobach poprzez ich dokarmianie, skoro wszystkim nam zależy na estetyce i czystości budynków oraz położonych wokół nich
terenów. A przecież to co zostawiają po sobie gołębie
niszczy fasady budowli, balustrady i posadzki balkonów,
parapety, a także karoserie samochodów. Smutnym jest to,
że ta ogólnie dostępna wiedza jest sukcesywnie ignorowana przez część naszej społeczności. Amatorzy dokarmiania
nie chcą przyjąć do wiadomości, że zbyt wielka populacja
gołębi jest niebezpieczna również dla ludzi. Ich odchody
to istna wylęgarnia wirusów, grzybów i bakterii. Na gołębiach bytują też różnej maści pasożyty, które same w sobie
są niebezpieczne dla zdrowia, a kontakt z nimi może po-
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nadto skutkować zarażeniem się jedną z wielu chorób odzwierzęcych, co szczególnie dotyka osób z obniżoną odpornością, przede wszystkim dzieci i seniorów.
Mając na uwadze fakt, że nasze wieloletnie apele, prośby
i przekazywane informacje pozostają bez echa, a wręcz
są ignorowane, postanowiliśmy oddać głos w tej sprawie
instytucji, z której zdaniem i opiniami nie zwykło się polemizować – Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (GIS).
Ona to bowiem, jak również podległe jej poszczególne wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne,
wielokrotnie wypowiadała się w temacie dokarmiania gołębi. Oficjalne stanowisko państwowej służby sanitarnej
brzmi następująco: „Dokarmianie gołębi przez ludzi
przynosi więcej szkód, niż pożytku. Robiąc to, narażamy otoczenie i siebie samych na rozprzestrzenianie groźnych chorób i bakterii. Dokarmianie ptaków,
szczególnie gołębi miejskich, w okresie ciepłym, na terenach zamieszkałych przez ludzi i w okolicach placów
zabaw i parków może stwarzać liczne zagrożenia epidemiologiczne”.
Sanepid informuje ponadto, że zagrożenia sanitarne związane z występowaniem dzikich gołębi w bezpośredniej
bliskości ludzi dotyczą głównie przenoszenia przez nie
chorób zakaźnych i pasożytniczych. Ptaki te atakowane
są przez szereg mikroorganizmów chorobotwórczych, których część jest patogenna także dla człowieka. Dzikie gołębie uważane są za rezerwuar:
1. bakterii np. Chlamydophila psittaci – zakażenie nią
powoduje psitakozę (ornitozę);
2. grzybów, m.in.:
a) Histoplasma capsulatum – wywołującym histoplazmozę,
b) Cryptococcus neoforman – będącym czynnikiem
wywołującym kryptokokozę (drożdżycę europejską),
c) Aspergillus i Candida, które powodują infekcje
wiążące się z głębokim upośledzeniem odporności
osoby chorej.
Patogeny te przedostają się do organizmu człowieka głównie drogą wziewną, poprzez wdychanie powietrza, które
zanieczyszczone jest drobnoustrojami gromadzącymi się
w piórach i wysuszonych ptasich odchodach. Choroby
przebiegają najczęściej jako infekcje układu oddechowego i zapalenia płuc, niekiedy zajmują też ośrodkowy układ
nerwowy (mózg, opony mózgowe), układ moczowy oraz
skórę.
Innym zagrożeniem związanym z gołębiami są robaczyce,
czyli choroby wywołane przez tasiemce, nicienie i glisty.
Są to pasożyty znajdujące się w przewodzie pokarmowym

tych ptaków. Ich jaja wydalane są w dużych ilościach wraz
z odchodami, co stanowi szczególne zagrożenie w okolicach placów zabaw dla dzieci, parków i skwerów zielonych.
Największe zagrożenie, dotyczące szczególnie inwazji ektopasożytów (pasożytów zewnętrznych), wiąże się z gnieżdżeniem się gołębi w obrębie budynków zamieszkania
zbiorowego, w bezpośredniej bliskości pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Ektopasożyty, których transmisja z dzikich gołębi na człowieka została wielokrotnie udokumentowana, obejmują następujące gatunki: pluskwa,
pchła gołębia, ptaszyniec kurzy, obrzeżek gołębi. Mogą
one atakować ludzi i być powodem zmian skórnych. Szczególne zagrożenie dotyczy ostrych reakcji alergicznych powstałych w wyniku ukłuć przez obrzeżki – kleszcze gołębie
(Argas reflexus). Roztocza te, podobnie jak inne kleszcze,
mogą być nosicielami groźnych chorób np. boreliozy czy
cholery. Ich ugryzienia mogą być bolesne, a ślina tego
pasożyta to silny alergen, który może spowodować u ludzi alergie, jak również, w skrajnych przypadkach, wstrząs
anafilaktyczny. Pogryzienia są szczególnie niebezpieczne
dla dzieci.
GIS podkreśla, że błędem jest dożywianie gołębi w okolicach domów ludzkich, ponieważ wiąże się z tym rozrost
liczebny tych ptaków, co powoduje zanieczyszczanie odchodami, jak również zwabianie insektów i gryzoni (szczególnie na terenie budynków zamieszkania zbiorowego,
a także w miejscach najczęściej odwiedzanych przez dzieci, tj. place zabaw, parki czy tereny przedszkolno-szkolne). Inspektorzy sanitarni ostrzegają ponadto, że pozostawione w znacznej ilości odchody gołębi, pióra, puch,
resztki gniazd i pożywienia, przyczyniają się do niszczenia
elementów konstrukcyjnych budynków (w tym kamienia
i betonu), powodując liczne uszkodzenia mechaniczne elementów wykończenia dachu i elewacji budynków, gzymsów, parapetów, rynien, neonów, szyldów itd., co w efekcie
wpływa na pogorszenie stanu technicznego budynków
(w tym budynków o wartości zabytkowej i pomników),
a co za tym idzie zwiększenia nakładów finansowych
na prace remontowe.
Sanepid zaleca przy tym, aby sprzątanie odchodów gołębi,
piór, puchu oraz resztek ich gniazd i pożywienia wykonywane było w maseczkach oraz rękawiczkach ochronnych,
po uprzednim zwilżeniu odchodów wodą, co ogranicza
przenikanie zawartych w nich mikroorganizmów do powietrza i tym samym ryzyko ich inhalacji.
W związku z powyższym Generalny Inspektor Sanitarny
wyjaśnia, że dożywianie ptaków należy prowadzić jedynie
zimą, z dala od siedlisk ludzkich, na obrzeżach miast
i w lasach.
Jeżeli te przerażające i, niekiedy, drastyczne opisy konsekwencji dokarmiania gołębi nie dość mocno oddziałują
na wyobraźnię, dopuśćmy do głosu zasady wynikające
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Od razu
należy zastrzec, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie daje kompetencji gminom do wprowadzania zakazu dokarmiania ptaków, wskazując jedynie
na możliwość wydawania pouczeń i zaleceń w tej materii.

Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, że o ile samo
karmienie nie jest wykroczeniem, to już zanieczyszczenie
przestrzeni karmą dla ptaków czy resztkami jedzenia jak
najbardziej. Stwierdza to wyraźnie Kodeks wykroczeń, który w art. 145 wprowadza zakaz zaśmiecania miejsc publicznie dostępnych. Uświadomić sobie należy, że czynność
karmienia to nic innego jak faktyczne wyrzucenie pokruszonego pieczywa czy też resztek jedzenia.
A przecież gołębie nigdy nie zjedzą wszystkiego „do ostatniego okruszka”. Zatem po darmowej jadłodajni zawsze
zostają śmieci szpecące osiedle i przyciągające gryzonie
oraz inne organizmy, z których obecności nikt nie jest zadowolony.
Analiza orzecznictwa sądów powszechnych wskazuje,
że sytuacja inaczej kształtuje się, jeżeli chodzi o zakazy
wprowadzane przez właścicieli, m.in. spółdzielnie mieszkaniowe, na należących do nich terenach. Sądy stoją na stanowisku, że właściciele, w granicach określonych przez
ustawy i zasady współżycia społecznego, mają prawo
do swobodnego rozporządzania swoja rzeczą, w czym zawiera się możliwość wprowadzania zakazów dokarmiania
ptaków. Ich łamanie może być zagrożone karą nakładaną
na podstawie art. 117 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten zobowiązuje do stosowania się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego w obrębie nieruchomości.
Niestosowanie się do ww. przepisów zagrożone jest sankcją w postaci mandatu karnego w wysokości od 500 do nawet 1 500 zł, nakładanego przez Policję lub Straż Miejską.
Co istotne postępowanie mandatowe odbywa się zazwyczaj na podstawie zgłoszenia od bezpośredniego, naocznego świadka zdarzenia, czyli najczęściej sąsiada osoby
wyrzucającej resztki jedzenia.
W tym miejscu za zasadne uważamy przypomnieć, że w zasobach naszej Spółdzielni obowiązuje „Regulamin Porządku Domowego”, który zawiera stosowne postanowienia
w omawianej sprawie:
1. §4 ust. 1: „Użytkownicy lokali są zobowiązani dbać
o czystość i porządek zarówno wewnątrz budynków,
jak i na terenach wokół budynków”.
2. §4 ust. 3: „Zabrania się wyrzucania przez okna, balkony i balkono-loggie żywności (…)”.
3. §7: „Zabrania się: wykładania karmy dla ptaków
na balkonach, balkono-loggiach i parapetach okiennych budynków oraz dokarmiania zwierząt i ptaków
na terenach”.
Pamiętajmy zatem, że wszystkich nas obowiązują zasady
współżycia społecznego. Pomyślmy więc czasem o innych,
przecież żyjemy razem, we wspólnej przestrzeni, a jeżeli
w wyniku zostawionych ptakom resztek jedzenia rozwinie
się plaga pasożytów czy też szczurów, to w takim samym
stopniu zaszkodzi wszystkim mieszkańcom osiedla, również tym, którzy dokarmiają gołębie.
Sławomir Kwiecień
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PRZYPOMINAMY,
ZACHĘCAMY
Przypominamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do korzystania ze świadczonych przez Spółdzielnię usług, tj.:
• „Polecenie Zapłaty”, które pozwoli bezpiecznie, wygodnie 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 urządzeń 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 elektronicznej, 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.

OGŁOSZENIA
DROBNE
Naprawa pralek, solidnie z gwarancją,
34 lata doświadczenia,
we speak english.
Tel. 32 251-96-63, 502-551-093

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

Strony internetowe,
tel. 510-375-368

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
POGOTOWIE GAZOWE					
992
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.
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POLICJA RADZI JAK ZABEZPIECZYĆ
MIESZKANIE PRZED WYJAZDEM NA WAKACJE
Wakacje to czas wyjazdów tych dłuższych, ale także krótkich. Aby powrót z urlopu czy weekendu do domu był
równie udany jak wypoczynek, warto przed wyjazdem dobrze zabezpieczyć swoje mieszkanie. Policjanci przekazują kilka cennych rad, o których należy pamiętać przed wyjazdem, aby uchronić się przed kradzieżą.
Na początku kilka słów o samych włamywaczach, czyli co należy o nich wiedzieć. Włamywacz najczęściej wchodzi
drzwiami. Próba wejścia do obiektu –
mieszkania przez okno, balkon, okienko
w piwnicy może być zauważona przez
przypadkowego przechodnia i natychmiast padną podejrzenia, że jest to włamanie. Włamywacz wybiera więc drzwi,
w których zamki może otworzyć szybko,
cicho i bez większych podejrzeń. Włamywacza można jednak odstraszyć i zniechęcić. Wygląd solidnie wykonanych
drzwi (taki efekt tworzą drzwi podwójne), atestowane zamki, wzmocnienia:
blokady antywłamaniowe, drzwi obite
blachą (wymuszają konieczność użycia
hałaśliwych narzędzi), zapornica drzwiowa (łańcuch umożliwiający uchylenie
i blokowanie drzwi) czy wizjer to tylko
niektóre z rozwiązań, które warto zastosować.
Pamiętajmy! Zwracajmy uwagę na nieznane nam osoby, kręcące się po klatkach schodowych i w pobliżu domu –
na podwórku czy ulicy. Zainteresujmy
się nimi, zapytajmy kogo szukają, dobrze
się im przypatrzmy, aby zapamiętać ich

twarz, sylwetkę oraz ubiór. Te spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne
przy ustalaniu tożsamości włamywacza.
Kilka dobrych rad:
• zawsze współdziałajmy z sąsiadami, zwracajmy uwagę także na ich
mieszkanie oraz dobytek;
• podczas nieobecności sąsiadów
zainteresujmy się „odwiedzającymi”
ich obcymi osobami. Starajmy się
ustalić przyczynę pukania, stukania,
czy szczekania psa w mieszkaniu
sąsiadów;
• nie tolerujmy w swoim bloku istnienia tzw. „melin pijackich”. Tam,
bowiem rodzą się pomysły zdobycia
łatwych pieniędzy. Tam też schodzą
się różni ludzie;
• wychodząc z domu, nie zostawiajmy śladów wskazujących na naszą
nieobecność. Jeśli wyjeżdżamy
na urlop, powiedzmy o tym sąsiadom i przekażmy im klucze do swojego mieszkania. Niech czasami
zapalą tam światło, otworzą okno,
wyjmą korespondencje ze skrzynki
na listy sugerując, że ktoś jednak jest
w mieszkaniu;

• sprawdzajmy tożsamość i wiarygodność nieznajomych osób, próbujących złożyć nam niezapowiedzianą
wizytę;
• unikajmy zawierania przypadkowych znajomości;
• nie otwierajmy drzwi każdemu, kto
zadzwoni na domofon.
Jak się okazuje wciąż najlepszą ochroną
naszych mieszkań jest dobry sąsiad.
Niezależnie od tego, czy jesteśmy ofiarą, czy świadkiem przestępstwa, postarajmy się jak najszybciej powiadomić
Policję. Prawdopodobieństwo ujęcia
sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął
od zdarzenia do wezwania Policji. Dzwoniąc na Policję zgłaszający ma prawo zachować swoją anonimowość.
ZAUFAJ SĄSIADOM I POLICJI!
Zapamiętaj numery:

112 lub 997
Źródło: https://pisz.policja.gov.pl/o16/aktualnosci/34884,Policjanci-radza-jak-zabezpieczyc-mieszkanie-przed-wyjaz
dem-na-wakacje.html

Klub REZONANS
KLUB „REZONANS”, UL. SOWIŃSKIEGO 5A;
telefon: 32 256 40 20, e-mail: rezonans@smpaderewski.pl

Zapraszamy na zajęcia stałe, prowadzone do 24 czerwca br.:
• sekcja plastyczna dla dzieci			
poniedziałek i środa
godz. 16.00 i 17.00
• warsztaty plastyczne dla dorosłych		
wtorek			godz. 16.00–19.00
• modelarnia					poniedziałek, środa
						czwartek i piątek		
godz. 15.00–19.30
• brydż sportowy				środa			godz. 15.00–19.00
oraz na prowadzone w Klubie odpłatne zajęcia:
• karate dla dzieci (2 grupy)			
poniedziałek i środa
• karate dla dorosłych				
poniedziałek i piątek
• język angielski dla dzieci (2 grupy)		
wtorek			

godz. 16.00 i 16.45
godz. 18.30
od godz. 16.00i

Spotkania FILATELISTÓW, prowadzone przez Koło Terenowe nr 1 w Katowicach, odbywają się dwa razy w miesiącu
we wtorki od godz. 12.00 do 15.00. Najbliższe spotkanie przed wakacyjną przerwą zaplanowane zostało na 21 czerwca 2022 r.
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CO SIĘ DZIAŁO W KLUBIE?
SZKLAKIEM KATOWICKICH MUZEÓW
Wiosną ruszyliśmy z nową ofertą programową i zorganizowaliśmy serię wycieczek
do katowickich muzeów. Jako pierwsze
odwiedziliśmy Muzeum Organów Śląskich, mieszczące się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z historią
i budową organów oraz ewolucją tych instrumentów, następującą wraz z rozwojem
techniki. W trakcie zwiedzania można było
obejrzeć zgromadzone w muzeum różne typy organów i ich salonowych odpowiedników – fisharmonii. Po muzealnych
zbiorach oprowadzał nas sam założyciel
muzeum – profesor Julian Gembalski,
który specjalnie dla nas zagrał na jednym
z eksponatów.

W kwietniu odwiedziliśmy Muzeum
Historii Katowic, mieszczące się na ulicy Szafranka, gdzie odbyliśmy swoistą
podróż w czasie, zwiedzając wnętrza
kamienicy mieszczańskiej z przełomu
XIX i XX wieku. Obejrzeliśmy typowy dla
epoki rozkład mieszkania i wyposażenie jego wnętrz. Następnie udaliśmy się
na interaktywną wystawę, przedstawiającą historię i rozwój naszego miasta.
Na mapie katowickich muzeów jako kolejne znalazło się Muzeum Archidiecezjalne przy ulicy Wita Stwosza 11, do którego wybraliśmy się w maju. W muzeum
tym zgromadzono eksponaty sztuki sakralnej, obrazy, ikony, rzeźby oraz szaty
liturgiczne z różnych okresów. Następnie
udaliśmy się do mieszczącego się nieopodal muzeum Wyższego Śląskiego
Seminarium Duchownego, gdzie mogliśmy zobaczyć między innymi: nowoutworzoną izbę pamięci ks. Jana Machy
oraz będącą jeszcze w budowie kaplicę
i Muzeum Misyjne.
Nasza propozycja kulturalna spotkała się
z Państwa zainteresowaniem, dlatego
po wakacyjnej przerwie będzie kontynuowana.

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
1 czerwca w „Dniu Dziecka” gościliśmy
w klubie dzieci, które wzięły udział w konkursie pt. „Przyjaźń ubarwia mój świat”.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 28 dzieci w wieku od 5-12 lat. Rysunki wykonane
zostały dowolną techniką, a każdy z nich
to odbicie dziecięcego spojrzenia na przyjaźń oraz pozytywne i kolorowe przedstawienie otaczającego świata. Prace oceniła
prowadząca zajęcia plastyczne w klubie
pani Kinga, która podczas finału wręczyła
dzieciom nagrody i dyplomy. Po wręczeniu nagród otworzyliśmy pokonkursową
wystawę obrazów. Serdecznie dziękujemy
za udział i gratulujemy dzieciom talentu
i pomysłowości.
XVII FESTYN RODZINNY
– „DZIEŃ DZIECKA”
Po trzyletniej przerwie wrócił tak lubiany
przez mieszkańców Festyn Rodzinny. Wydarzenie to po raz siedemnasty zorganizowane zostało wspólnie z Zespołem Szkół
i Placówek nr 1 w Katowicach, przy finansowym wsparciu Miasta Katowice.
Rozpoczynając imprezę o godzinie 10.00
dyrektor szkoły Jerzy Bakowski powitał
zaproszonych gości, mieszkańców osiedla
oraz uczniów i ich rodziców, następnie
prezes spółdzielni Elżbieta Zadróż otworzyła festyn i zaprosiła do wspólnej zabawy. W tym roku wśród zaproszonych gości
był wiceprezydent Katowic Waldemar
Bojarun, który powitał licznie zgromadzonych mieszkańców. Odwiedzili nas także
przewodniczący Rady Miasta Maciej Biskupski oraz Radni Miasta Piotr Pietrasz
i Adam Skowron.
Impreza trwająca do godziny 14.00 zgromadziła na terenie szkoły setki osób,
a my jesteśmy przekonani, że każdy
z uczestników znalazł coś dla siebie. Na scenie w pokazach wokalnych i artystycznych
wystąpiły: grupy przedszkolne oraz szkolne talenty. Do udziału zaprosiliśmy gości
z Ukrainy w wokalnym występie dzieci
i prowadzącej grupę nauczycielki. Swoje
umiejętności zaprezentowali karatecy –
Kyokushin ze Szkoły„Orzeł” oraz Krav Maga
w pokazie samoobrony. Następnie na scenie pojawili się: zespół taneczny „Majery”,
harcerze – muzycznie oraz chór kameralny
„Anima Canto”.
Poza sceną prowadzone były rozgrywki
sportowe, gry i zabawy dla dzieci, animacje „Akademii Pana Kleksa”, dmuchańce,
językowe koło fortuny czy zagadki„Baśniowej Krainy”. Zorganizowany został po raz

pierwszy konkurs z nagrodami za wykonanie 12 zadań. Aby otrzymać nagrodę dzieci
pobierały karty sprawności i po uzyskaniu
kompletu pieczątek zgłaszały się na stanowisko spółdzielni, gdzie wybierały nagrodę. Ponadto dzieci skorzystały z przygotowanych stoisk naukowych: robotyka
z logiką, eksperymenty – centrum odkrywcy, zajęcia edukacyjne – młody technik,
systemy druku 3D i okulary VR (wirtualna
rzeczywistość). Na hali MOS-u odbyła się
najsłodsza część imprezy – kiermasz ciast,
który stanowi nieodzowny punkt programu każdego festynu.
Harcerze, na których zawsze można liczyć
przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, przygotowali sprawnościowy tor
przeszkód, między innymi minipark linowy i chodzenie na szczudłach. Modelarze
ze spółdzielczej modelarni zaprezentowali
swoje umiejętności i pochwalili się skonstruowanymi w trakcie zajęć modelami:
poduszkowców, samolotów oraz zdalnie
sterowanej ciężarówki, którą rozwożono

dzieciom słodycze. Propozycje dla dzieci
miała również Biblioteka Miejska Filia nr 23
z programem „Książka za jeden uśmiech”.
Odwiedzili nas także policjanci i strażacy,
prezentując wozy bojowe. Strażacy przygotowali konkurencję polegającą na laniu
wody z węża strażackiego do celu.
W tym roku, nie zapominając o naszych
wschodnich sąsiadach, w ramach pomocy
humanitarnej zbierane były dary dla Ukrainy oraz prowadzony był kiermasz „Podaj
swoją rękę Ukrainie”. W holu szkoły wyświetlane były prezentacje multimedialne
o ubiegłorocznym jubileuszu 30-lecia naszej Spółdzielni oraz filmik promujący MKS
MOS Katowice.
Na pamiątkę tego wydarzenia można było
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w Fotobudce. Tego dnia atrakcji było mnóstwo,
dzieci świetnie się bawiły, a ich radość zapewne rozgoniła chmury, bo pogoda nam
dopisała.
Beata Kowalska

XVII FESTYN RODZINNY „DZIEŃ DZIECKA”

