
Niech te święta będą jasne i ciepłe, niech wypełnią Wasze serca radością,
a w Nowym Roku- dużo, dużo uśmiechu, niezapomnianych wrażeń, dobrych chwil

z najbliższymi oraz pod choinką wspaniałych niespodzianek!

Życzą mieszkańcom naszego osiedla Zarząd, Rada Nadzorcza 
oraz pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej Piast
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Bieżące kwestie
i wnioski na przyszłość

W dniu 16 i 23 listopada br. prezes spółdzielni „Piast” spotkał się z mieszkańcami osiedla Tysiąclecie. Spo-
tkania te były okazją do poinformowania lokatorów o najważniejszych kwestiach związanych z funkcjonowa-
niem spółdzielni. W ich trakcie Michał Marcinkowski wysłuchał również wniosków i uwag kierowanych przez 
mieszkańców. 

W listopadzie odbyły się dwa zebrania 
prezesa spółdzielni Piast Michała Mar-
cinkowskiego z mieszkańcami osiedla. 
W spotkaniach tych uczestniczyli rów-
nież Ryszard Gajkiewicz, z-ca dyrektora 
ds. eksploatacyjno-technicznych i Jo-
lanta Ścibior, z-ca dyrektora ds. finan-
sowych, główna księgowa spółdzielni. 
Na początku zebrania z mieszkańcami 
osiedla Tysiąclecie „DOLNE”, które 
odbyło się 16 listopada br., prezes poin-
formował zebranych o bieżących, naj-
ważniejszych sprawach „Piasta”. Wśród 
nich pojawił się temat starań Zarządu 
w sprawie zagospodarowania przez 
Urząd Miasta Katowice stawu Maroko. 
Kolejnymi istotnymi zagadnieniami, do 
których odwołał się Michał Marcinkow-
ski, była współpraca „Piasta” z miastem 
Katowice, w tym również wspólne dzia-
łania spółdzielni i władz miejskich zwią-
zane z tworzeniem dobrego wizerunku 
osiedla Tysiąclecie. Ważną kwestią był 
również temat zagrożeń, jakie występują 
przy wydzielaniu się wspólnot mieszka-
niowych oraz obecnej sytuacji finanso-
wej spółdzielni.

W drugiej części zebrania do głosu do-
szli mieszkańcy zgłaszając następujące 
wnioski:

Wykonać w jak najszybszym czasie 
remont ścian głównego ciągu komunika-
cyjnego oraz zagospodarować teren przy 
ul. Tysiąclecia 21.

Zabezpieczyć główne wejścia przed 
postojem pojazdów samochodowych 
przed budynkami Z. Czarnego 6, 10.

Na bieżąco uzupełniać ubytki i wy-
równać nierówności drogi dojazdowej 
do „Karbików”. 

Ustawić znaki drogoe na nowo po-
wstałym parkingu przy budynku Tysiąc-
lecia 15.

Wykonać w jak najszybszym czasie 
remont ścian głównego ciągu komunika-
cyjnego przy budynku przy ul. Tysiącle-
cia 15.

Uporządkować sprawy nieprawidło-
wego parkowania samochodów na tere-
nie w obrębie budynku przy ul. Tysiąc-
lecia 1.

Zabudować w jak najszybszym czasie 
instalację domofonową w budynku przy  
ul. Z. Czarnego 6, 10. Rozpatrzyć możli-
wość wprowadzenia dozorowania klatki 
przez stróża. 

Wykonać chodnik wzdłuż ul. Cho-
rzowskiej na wysokości budynku od 
Piastów 3 do 9.

W dniu 23 listopada 2011 r. odbyło 
się drugie spotkanie prezesa spółdziel-
ni z mieszkańcami osiedla Tysiącle-
cie „GÓRNE”. Na wstępie zebrania 
Michał Marcinkowski odwołał się do 
priorytetowych kwestii związanych 
ze spółdzielnią. Wśród tych prioryte-
tów znalazły się: współpraca „Piasta” 
z władzami miasta Katowice, problemy 
wynikające z tworzenia się wspólnot 
mieszkaniowych, sytuacja finansowa 
spółdzielni oraz realizacja prac zwią-
zanych z zagospodarowaniem terenu w 
rejonie budynków przy ul. Chrobrego 
9 i 13. 

Po przemówieniu prezesa mieszkańcy 
osiedla Tysiąclecie „GÓRNE” zgłosili 
następujące kwestie:

Zaniżone parametry ciepła w budynku 
przy ul. Chrobrego 2 i 37.

Oświetlenie klatek i korytarzy loka-
torskich przy zastosowaniu czujników 
ruchu i żarówek.

Brak miejsc postojowych w rejonie 
budynków przy ul. Chrobrego 9 i 13.

Likwidacja anten stacji bazowych te-
lefonii komórkowej przy ul. Chrobrego 
37.

Wyegzekwowanie od wszystkich 
mieszkańców sprzątania korytarzy loka-
torskich.

Zagospodarowanie parkingu żużlowe-
go w rejonie budynku przy ul. Tysiącle-
cia 90.

Montaż tablic ogłoszeniowych.
Likwidacja ogrodzenia budynku Ad-

ministracji przy ul. Tysiąclecia 90a.
Malowanie korytarzy lokatorskich 

w budynku przy ul. Ułańskiej 7.
G.T.
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Wielu mieszkańców osiedla Tysiąclecie 
taką wiedzę już posiada i doskonale z niej ko-
rzysta. W bardzo prosty sposób. Wychodząc 
z mieszkania i kierując się w stronę ulicy 
Piastów 6, gdzie do stojącego tam automatu 
wrzuca się dwuzłotową monetę i już po chwi-
li trzyma się w ręce kubek świeżego mleka.

Mlekomat „Mleczny raj” to namiastka 
wiejskich uroków w centrum miasta. Inicja-
torem tego pomysłu jest pan Arnold Lapczyk. 
Jest on zarówno pionierem tego „mlecznego 
pomysłu” w Polsce, jak i właścicielem ro-
dzinnego gospodarstwa rolnego w powiecie 
cieszyńskim. Specjalizuje się w hodowli 
krów mlecznych i zajmuje produkcją mle-
ka wysokiej jakości. Działalność ta jest pod 
stałą kontrolą weterynaryjną, a każdy mleko-
mat sprawdza regularnie Sanepid. W 2010 
roku rodzinne gospodarstwo pana Lapczyka 
otrzymało z rąk Ministra Rolnictwa odznakę 
Za Zasługi dla Rolnictwa. 

Arnold Lapczyk uruchomił do tej pory 
sześć mlekomatów, z tego jeden właśnie na 
osiedlu Tysiąclecie. Każdego dnia, specjalnie 
do tego dostosowanym samochodem, świeże 
mleko jest dostarczane do punktów z mleko-
matami, które są czynne dwadzieścia cztery 
godziny na dobę. 

Inicjatywa wprowadzenia wiejskich przy-
smaków do miast okazuje się być pomy-

Jeśli ktoś sądzi, że naturalnego, pozbawionego konserwantów i dosłownie „prosto od krowy” mleka 
można napić się już tylko w wiejskim gospodarstwie, to zdecydowanie jest w błędzie. A wynika to naj-
prawdopodobniej z niedoinformowania…

słem świetnie odpowiadającym na potrzeby 
mieszkańców dużych aglomeracji.

– Na pomysł mlekomatów wpadłem oglą-
dając telewizję. We Włoszech takie automaty 
funkcjonują już od dawna. W związku z tym 
pomyślałem, że warto takie przedsięwzięcie 
zrealizować też w naszym kraju. Co więcej, 
okazało się, że na Śląsku jest naprawdę spo-
re zainteresowanie tym pomysłem... A samo 
osiedle Tysiąclecia wybrałem z wielu wzglę-
dów – głównie dlatego, że mieszka na nim 
stosunkowo dużo ludzi i jest w miarę bez-

pieczne – wyjaśnia Arnold Lapczyk i dodaje: 
– A mieszkańcom osiedla chyba rzeczywiście 
pomysł przypadł do gustu, bo, jak sami twier-
dzą, takiego mleka w sklepie nie kupią.

Warto więc, jeśli dotychczas się tego jeszcze 
nie zrobiło, wybrać się na ulicę Piastów 6 i wypić 
na miejscu lub zabrać w butelce do domu świe-
że, zdrowe i naprawdę pełnowartościowe mleko. 
Warto skorzystać z takiej możliwości, bo nie 
każde osiedle może zaoferować swoim miesz-
kańcom taką odrobinę wiejskich przysmaków.

Dominika Tkocz

Blisko, zdrowo i bardzo nietypowo

Z rozwagą i umiarem
Pierwszy dzień grudnia to sygnał, że wielkie odliczanie do świąt powoli można rozpoczynać. Kilka dni później, przy okazji Mikołaja, wykreślanie w kalenda-

rzu kolejnych dat do Wigilii nabiera coraz szybszego tempa. Dwudziestego trzeciego nie ma już żadnych wątpliwości, odliczanie właśnie dobiega końca…

Pierwszego grudnia u większości z nas za-
pala się czerwona lampka, jak ostrzegawczy 
komunikat: „zaczyna się miesiąc licznych 
wydatków i wielu pracochłonnych przygoto-
wań do świąt”. Ten sygnał, niestety, nie brzmi 
zbyt optymistycznie, a raczej jest zwiastunem 
potrzeby wprowadzenia w wielu rodzinach 
bardziej restrykcyjnej polityki finansowej. Na 
szczęście jednak razem z tą pierwszą alarmu-
jącą częścią komunikatu, ostrzegającą przed 
możliwym bankructwem rodzinnego portfela, 
pojawia się druga, znacznie bardziej radosna – 
„(...) to także miesiąc, w którym na kilka dni 
można się zatrzymać, zastanowić nad tym, co 
ważne i spędzić ten czas z bliskimi”. To ta po-
zytywna część komunikatu. I żeby naprawdę 
móc się nią ucieszyć, warto w planowaniu gru-
dniowych przygotowań do świąt zastosować 
strategię rozwagi i umiarkowania. Odpowied-

nio wcześnie ją zastosować i konsekwentnie 
wdrażać w kolejnych tygodniach.

Jak wobec tego znieść ciężar obowiązków 
finansowych i domowych prac, żeby rzeczywi-
ście cieszyć się tym niezwykłym czasem, kiedy 
zagoniona codzienność traci znaczenie, a sku-
piamy się na tym, co najważniejsze – refleksji 
i kontakcie z bliskimi? Już pierwszego grudnia 
warto zaplanować budżet na ten miesiąc i kosz-
ty podzielić na poszczególne tygodnie. Warto 
w tym uwzględnić też liczne promocje poja-
wiające się w okresie przedświątecznym. 

Krok drugi to umiarkowanie, którym powin-
niśmy się kierować głównie podczas zakupów 
– i prezentów pod choinkę, i niezliczonych 
potraw na świąteczny stół. Czasem jeden po-
darunek, ale naprawdę trafiony, wymarzony 
przez naszych bliskich, jest nieporównywalnie 
lepszym pomysłem niż cztery nieprzemyśla-

ne upominki kupione w ostatniej chwili. Stół 
wigilijny natomiast niekoniecznie musi uginać 
się pod całym mnóstwem pojawiających się na 
nim potraw. Zwykle w tym czasie zjadanych 
przez nas w zbyt dużych i niezdrowych ilo-
ściach. A bywa, że często lądujących w koszu 
na śmieci.

Grudniowa rozwaga i umiar w naszych dzia-
łaniach mogą też być kojącym środkiem na nad-
wyrężone nerwy i zmęczenie, które przecież po 
całym przepracowanym roku swoje apogeum 
zwykle osiąga właśnie tuż przed świętami. Ta-
kie strategiczne podejście może sprawić, że za-
równo pierwszy, szósty, jak i dwudziesty trzeci 
grudnia będą mijać w nurcie konsekwentnego 
działania. A tempo świątecznego odliczania nie 
będzie gonitwą, ale spokojnym, codziennym 
wykreślaniem kolejnego dnia z kalendarza...

Dominika Tkocz
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Serdeczne podziękowania od SM PIAST - dla firm będących
sponsorami imprezy Mikołajkowej. Pomoc finansowa firm:

AGBUD Agnieszka Wiśniowska - Krynica Zdrój, ul. Piłsudskiego 39/49
PW GB Śląsk - Zbigniew Staniszewski - Katowice, ul. Z. Czarnego 6b
SYSTEL - Systemy Teleinformatyczne - Katowice, ul. B. Chrobrego 17
EKOBUD S.C. - Firma Budowlano-Montażowa - Pszczyna, ul. Kopernika 26
BIO-EKOS S.C. - Nowe Chechło, ul. Leśna 63
w znaczący sposób wpłynęła na realizację przedsięwzięcia.

Nie zabrakło długiej, siwej brody, czerwonej czapki, dzwoneczka i worka pełnego prezentów. Święty Mikołaj gościł 
u małych mieszkańcach osiedla Tysiąclecie, którzy, sądząc po ilości otrzymanych przez nich prezentów, w tym roku 
chyba całkiem dobrze się sprawowali.

Zniecierpliwienie, ciekawość, strach i narastająca z minuty na minutę radość już na samą myśl o prezentach. Ta-
kie uczucia towarzyszyły dzieciom czekającym na wizytę Świętego Mikołaja piątego grudnia w siedzibie spółdzielni 
„Piast”. Na szczęście Mikołaj nie zawiódł również w tym roku – a nawet pojawił się dzień przed swoim świętem – i cho-
ciaż z lekkim opóźnieniem (trudności z zaparkowaniem reniferów), stanął w drzwiach spółdzielni z workiem pełnym 
upominków. 

Oczywiście nie obyło się bez wspólnych zabaw. Jednak czasem sam dziecięcy urok i słodkie spojrzenie wystarczy-
ły, by Mikołaj w wielkim worku wyszukał jakiś specjalny i wymarzony prezent...

W tym roku również zawitał...
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Wystarczy tylko
zapał do pływania

Osiedle Tysiąclecie słynie z prosportowego nastawienia spółdzielni „Piast” oraz samych mieszkańców, o czym 
świadczą liczne boiska, parki, place zabaw czy urządzenia do ćwiczeń. Już niedługo do listy sportowych atutów tego 
miejsca, z których będą mogli korzystać mieszkańcy osiedla, będzie można dopisać basen.

W lutym kryta pływalnia, mieszcząca 
się przy Zespole Szkół Artystycznych 
przy ul. Ułańskiej, będzie udostępniona 
mieszkańcom osiedla Tysiąclecie. Re-
mont, który miał dostosować basen do 
korzystania z niego przez osoby z ze-
wnątrz, już się zakończył. Obecnie trwa-
ją prace nad uruchomieniem w obiekcie 
monitoringu oraz elektronicznego sys-
temu obsługi klientów wchodzących na 
jego teren.

Co prawda basen ten powstał przede 
wszystkim dla uczniów placówki oświato-
wej, jednak dzięki zaangażowaniu władz 
Katowic udostępniono go również miesz-
kańcom osiedla Tysiąclecie. Miasto pod-
pisało porozumienie z Ministrem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, który prowa-
dzi nadzór nad szkołami artystycznymi, 
w ramach którego z miejskiego budżetu 

zostały przekazane środki na budowę do-
datkowej szatni i zaadaptowanie istnie-
jących już pomieszczeń. W ten sposób 
udało się stworzyć dogodne warunki do 
korzystania z pływalni przez osoby z ze-
wnątrz, które nie uczęszczają do szkoły 
plastycznej. Jednak to nie wszystkie in-
westycje podjęte tu przez miasto.

– Z pieniędzy miasta udało nam się za-
gospodarować całe piętro znajdujące się 
nad basenem, w postaci urządzonej tam 
siłowni, szatni, klubu fitness oraz salonu 
odnowy biologicznej. Sam remont po-
chłonął dwa miliony złotych, natomiast 
system monitoringu i obsługi klientów 
250 tysięcy – wyjaśnia Joanna Gór-
ska z Biura Prasowego Urzędu Miasta  
w Katowicach.

Basen liczy 25 metrów długości, 11,5 
metra szerokości, a głęboki jest na trzy 

metry. W sumie posiada pięć torów do 
pływania, w tym dwa boczne, „wypły-
cone” do 90 cm. Dotychczas mieszkań-
cy, jeśli chcieli popływać, byli zmuszeni 
do korzystania z pływalni mieszczących 
się w innych częściach Katowic lub 
w sąsiednich miastach. W związku 
z tym wyjazd na basen stawał się raczej 
wyprawą, bo wymagał większej ilości 
czasu i dokładniejszego zaplanowania 
go. Niedługo już wypad na pływalnię 
będzie raczej związany ze spontaniczną 
decyzją. I wystarczy tylko sportowy za-
pał, kostium kąpielowy, czepek i ręcznik, 
żeby aktywnie spędzić wolny czas. A to 
jest możliwe, kiedy pływalnia znajduje 
się w zasięgu ręki każdego mieszkańca  
Tysiąclecia.

Dominika Tkocz 
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Niech te święta będą
jasne i ciepłe, niech wypełnią 

Wasze serca radością,
a w Nowym Roku — dużo, dużo uśmiechu,

niezapomnianych wrażeń,
dobrych chwil z najbliższymi,

oraz pod choinką wspaniałych niespodzianek!

Życzą mieszkańcom naszego osiedla
Zarząd, Rada Nadzorcza 

oraz pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej Piast

Stan zaległości
mieszkańców osiedla
na koniec III kwartału 2011 r.

Koniec trzeciego kwartału 2011 r. zamyka się kwotą 2.928,6 tys. zł zaległych opłat miesz-
kańców oraz użytkowników lokali użytkowych i garaży. Wskazana kwota zaległości stanowi 
6,5 proc. udziału zadłużenia do łącznej kwoty sprzedaży (należnych opłat za przedmiotowe 
lokale). 

Zaległości w opłatach za użytko-
wanie lokali na dzień 30.09.2011 r., 
w stosunku do analogicznego okre-
su roku ubiegłego, zmalały o 87,2 
tys. zł. Porównując stan zadłużenia 
na dzień 30.09.2011 r. do stanu na 
30.06.2011 r. roku (3.144,7 tys. zł) 
notujemy spadek zaległości o 216,1 
tys. zł. 

Najbardziej zadłużeni (opłaty prze-
kraczające 65,0 tys. zł) są użytkowni-
cy następujących budynków miesz-
kalnych: Z. Czarnego 10, Tysiąclecia 
78, Piastów 3, Tysiąclecia 15, Ułań-
ska 7 oraz Z. Czarnego 2.

W tym miejscu pragnę Pań-
stwu przypomnieć, co czeka 
„spóźnialskich”, jeżeli nie zaczną 
podchodzić poważnie do obo-
wiązku uiszczania opłat „czyn-
szowych”. Gdy wysyłane monity  
o zapłatę nie przynoszą efektu, 
dłużnik zostaje wykreślony z człon-
kostwa. Może tego uniknąć, jeżeli 
w ciągu 30 dni zaległości uregu-
luje. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie 
skierowany do sądu wniosek o jego 
eksmisję. Eksmisja jest przykrym 
wydarzeniem, bywa tragiczna  
w skutkach, ale w niektórych przy-
padkach stanowi jedyne wyjście dla 
zahamowania wzrostu zaległości. 
W roku 2011 r. doszło do trzech eks-
misji z zasobów naszej spółdzielni 
(jedna eksmisja do lokalu socjalne-
go, dwie do lokali zastępczych). Na 
rok 2012 planujemy kolejnych dzie-
sięć eksmisji.

Tam, gdzie postępowanie ugodowe 
nie przynosi oczekiwanych rezulta-

tów, spółdzielnia jest zmuszona kie-
rować sprawy na drogę postępowa-
nia sądowego. Czas oczekiwania na 
rozstrzygnięcie spraw w sądzie rejo-
nowym znacznie się skrócił, w efek-
cie czego zaległości w postępowaniu 
upominawczym (bieżące) ulegają 
zmniejszeniu, a zwiększa się liczba 
zasądzonych wyroków. Zaległości 
zasądzone nie ulegają przedawnieniu.  
W przypadku braku ich zapłaty, 
spółdzielnia kieruje wnioski do ko-
mornika o wszczęcie egzekucji. 
Tych i wielu innych nieprzyjem-
nych zdarzeń pomiędzy lokatorem  
a Spółdzielnią można by było unik-
nąć, gdyby zamieszkujący nasze 
osiedle poczuwali się do obowiązku 
terminowego wnoszenia opłat. Ape-
lujemy do wszystkich spóźnialskich 
o to, aby dbali nie tylko o kondycję 
spółdzielni, której są członkami, ale 
także o własne kieszenie, gdyż za 
opóźnienia w opłatach naliczane są 
odsetki, a w skrajnych wypadkach 
dochodzą koszty spraw sądowych. 
Przypominam, że zgodnie ze Statu-
tem Spółdzielni, opłaty za użytkowa-
ny lokal należy uiszczać do dnia 17 
każdego miesiąca. Należy brać pod 
uwagę także fakt, że dniem zapłaty 
jest dzień wpływu środków na kon-
to bankowe spółdzielni, a nie data 
stempla na dowodzie wpłaty. 

Pragnę w tym miejscu wspomnieć 
także o Krajowym Rejestrze Długów. 
Wielu spośród naszych dłużników 
znalazło się już na tej „zaszczytnej” 
liście. Tak samo wiele osób, po otrzy-
maniu od nas wezwania z groźbą 

wpisania do ww. rejestru, nagle zna-
lazło pieniądze na pokrycie swoich 
zaległości w opłatach. Cieszy nas ten 
fakt, gdyż każdy skuteczny sposób 
egzekwowania należności spółdziel-
ni jest powodem do zadowolenia. 

Słowa podziękowania kieru-
jemy do tych z Państwa, którzy 
należności z tytułu opłat regulują 
terminowo. Z optymizmem trzeba 
stwierdzić, że jest Państwa zdecy-
dowana większość. To dzięki Wam 
spółdzielnia utrzymuje się w zado-
walającej kondycji, nie traci równo-
wagi i jest w stanie regulować swoje 
zobowiązania. Nie jest żadną tajem-
nicą, iż dłużnicy obciążają pozosta-
łych mieszkańców osiedla, dlatego 
będziemy kontynuować naszą dzia-
łalność windykacyjną, a także po-
szukiwać coraz to nowych i bardziej 
skutecznych instrumentów, pozwa-
lających zminimalizować zaległości 
w opłatach.

Pragnę przypomnieć i zachęcić Pań-
stwa także do korzystania z ustawo-
wych przywilejów przyznawanych 
przez państwo. Mam na myśli dodat-
ki mieszkaniowe przyznawane przez 
MOPS w Katowicach, z których 
mogą skorzystać wszyscy, którzy 
mają niewysokie dochody finansowe 
oraz spełniają wymagane kryteria. 
Formularze wniosków znajdują się 
w Dziale Czynszów i Sprzedaży, któ-
re, po wypełnieniu i potwierdzeniu 
przez pracowników spółdzielni, skła-
da się w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Katowicach.

M.W.
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W czasach, gdy budowano osiedle, nale-
żało je szybko zazielenić i najlepiej nadawa-
ły się do tego właśnie topole. Są to drzewa 
szybko rosnące, ale, niestety, poprzez to sła-
be. Obecnie osiągnęły już wiek, w którym 
ich konary usychają i tracą swoją elastycz-
ność, stając się bardzo podatne na złamania 
podczas silnych porywów wiatru. Stwarza to 
z kolei duże zagrożenie dla pieszych i kie-
rowców poruszających się po osiedlu, a tak-
że parkujących swoje samochody w pobliżu 
drzew.

W ciągu ostatnich dwóch lat nasadzono na 
osiedlu kilkaset nowych drzew, w tym więk-
szość z nich w zamian za wycięcie topoli, na 
podstawie wydanych w tym czasie decyzji 
administracyjnych. W przyszłym roku planu-
je się usunięcie kolejnych blisko 100 topól, 
które oprócz faktu stwarzania niebezpieczeń-
stwa, nie przedstawiają większej wartości 
przyrodniczej. Ponieważ wycinka jest znacz-
nie bardziej widowiskowa niż nasadzenia, to 
niektórym mieszkańcom może się wydawać, 
że na osiedlu tylko się wycina. Należy za-
znaczyć, że za każdą z usuniętych topól sa-

Nowa jakość zieleni
na osiedlu „Tysiąclecie”

dzone jest co najmniej jedno, a w większości 
przypadków dwa, nowe drzewka z gatunków 
szlachetnych, takich jak śliwa „Pisardii”, 
brzoza, klon jesionolistny, lipa drobnolistna, 
jarząb czy tuja. Swymi walorami estetyczny-
mi zdecydowanie przewyższają one usuwane 
topole, a poza tym ze względu na swe mniej-
sze rozmiary i nowe miejsca nasadzeń, nie 
będą zasłaniać światła dziennego dochodzą-
cego do mieszkań.

Kolejnym elementem osiedlowej zieleni, 
likwidowanym w imię tworzenia nowej ja-
kości, są krzewy tworzące żywopłoty - ligu-
stry oraz chaotycznie, dziko rosnące krzewy. 
Trudno by było znaleźć jakąś przyczynę, dla 
której miałyby one dalej pozostać, natomiast 
łatwo wymienić argumenty przemawiające 
za ich usuwaniem. Przede wszystkim, podob-
nie jak w przypadku topoli, można wskazać 
na mało estetyczny wygląd tworzony przez 
zdrewniałe, w wielu miejscach suche i poła-
mane pędy, stanowiące miejsce gromadzenia 
się śmieci i suchych liści, a także utrudniają-
ce pielęgnację trawników. Tam, gdzie jest to 
zasadne (m.in.: Tysiąclecia 6, Piastów 3 i 5, 

Chrobrego 43), zastępowane są one nowymi 
krzewami z gatunku berberysów, które po 
podrośnięciu będą prezentować się znacznie 
ładniej i co bardzo istotne – KOLOROWO. 
Bo właśnie kolory stanowią główną zaletę 
i - motyw przewodni zmian wprowadza-
nych w estetyce zieleni osiedlowej. Nowe 
kolorowe drzewa i krzewy, elementy małej 
architektury, kwietniki i rzeźby kwiatowe 
są tego przykładem.

Kto ze stałych Czytelników „Głosu Tysiącle-
cia” zna treść wcześniejszych artykułów o ty-
tułach: „Oddech złapiecie na Osiedlu Tysiąc-
lecie” (3/2008) „Jak mieszkanie z ogrodem” 
(4/2009), czy „Przytul się do brzozy” (5/2010) 
ten być może pamięta, że celem wszystkich 
prac wykonywanych w obrębie terenów zielo-
nych jest stworzenie na Osiedlu warunków jak 
najbardziej przyjaznych mieszkańcom. Środo-
wiska, w którym będą czuli przynajmniej na-
miastkę OGRODU w stylu angielskim, czyli 
zadbanego i uporządkowanego, do którego 
będą mogli się PRZYTULIĆ jak do brzozy 
oraz w którym złapią ODDECH.

R.G.

Tak jak w latach poprzednich w paździer-
niku br. przeprowadzone zostały przy udziale 
Rad Osiedlowych jesienne przeglądy zaso-
bów spółdzielni. Przeglądem objęte zostało 
51 budynków mieszkalnych, 6 pawilonów, 
2 parkingi kryte, budynek siedziby Zarządu, 
budynek Administracji „Górnej”, budynek 
przy ul. Teatralnej 4, zaplecze techniczne 
przy ul. T84a, zespół garaży wolno stoją-
cych typu „Karlik” przy ul. Piastów, dojścia 
i dojazdy do budynków, tereny zielone, place 
zabaw. budynki na osiedlu Armii Krajowej 
281-295, budynki na osiedlu Armii Krajowej 
300-310.

W trakcie przeglądów sporządzono sto-
sowne protokoły, w których określono po-
trzeby remontowe i inwestycyjne. Zebrany 
materiał stanowił podstawę do sporządzenia 

Cele i zamierzenia na rok 2012

projektu planu remontów i inwestycji na rok 
2012.

Do najistotniejszych potrzeb remontowych 
i inwestycyjnych zaliczyć można między in-
nymi:

- remont elewacji w budynkach przy ul. 
Chrobrego 13, Tysiąclecia 6, 7 i 9,

- remont korytarzy lokatorskich w budyn-
ku przy ul. Tysiąclecia 1,

- remonty dźwigów w budynkach przy ul. 
Piastów 3, 5, 10, 16, 26, Tysiąclecia 15, i 47,

- zagospodarowanie terenu wraz z remon-
tem miejsc postojowych, dróg dojazdowych 
i chodników w rejonie budynków przy ul. 
Piastów 24, Tysiąclecia 21, 88, Chrobrego 
32, Chrobrego 43, Z. Czarnego 6,

- zakończenie prac związanych z zago-
spodarowaniem terenu pomiędzy budynka-

mi przy ul. Chrobrego 9, 13 i Tysiąclecia 
88,

- wykonanie obiektu sportowego – ogro-
dzony i oświetlony kort tenisowy w rejonie 
budynków przy ul. Z. Czarnego 2 i 9.

Przebudowa ścian ciągu komunikacyjnego 
w budynku przy ul. Tysiąclecia 21

Ponadto w roku 2012 kontynuowane będą 
prace związane z:

- montażem domofonów wraz z wymianą 
drzwi wejściowych do budynków,

- remontem w mieszkaniach wylewek bal-
konowych, naprawą spękanych tynków          i 
wylewek, wymianą rur odpływowych na bal-
konie itp., 

- kontynuowane będzie również dofinansowa-
nie wymiany stolarki okiennej i docieplenia ścia-
ny balkonowej.          G.W.

Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym oraz sprostanie wymogom aktualnie 
obowiązujących przepisów nakłada na spółdzielnię obowiązek prowadzenia corocznie w sposób ciągły i systema-
tyczny niezbędnych prac remontowych i konserwacyjno-zabezpieczających.

Pomimo że to już grudzień i sroga zima mogłaby już na dobre się rozgościć, to pogoda jest nadal łagodna i sprzyja 
pracom w terenie (przynajmniej w chwili pisania niniejszego artykułu). Przede wszystkim prowadzona jest sukce-
sywna wycinka topoli, przez które zieleń na osiedlu jeszcze do niedawna była silnie zdominowana.
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Świąteczne przygotowania, zabieganie, 
gwar, jakaś wewnętrzna radość, a nade 
wszystko otaczające nas zewsząd zapa-
chy i smaki kuchni w wigilijny wieczór...

Każda rodzina ma swoje zwyczaje wi-
gilijne i inne tradycje co do potraw, które 
tego wieczoru stawia się na stole.

Bezsprzecznie wieczerza wigilijna mu-
siała być i jest nadal postna, dlatego królują 
na niej ryby pod różnymi postaciami.

Chciałbym dzisiaj zaproponować kilka 
potraw i zachęcić Was do przygotowania 
ich w Waszym domu – są naprawdę wy-
śmienite !

Na początek polecam
ŁOSOSIA NA WINIE

Przygotuj: 
filet z łososia
białe wino
cytryna
seler
cukinia
czerwona papryka
marchewka
pietruszka
sól
pieprz

Sposób przyrządzenia:
Jarzyny kroimy w paseczki, delikatnie 

podsmażamy je na oliwie i podlewamy bia-
łym wytrawnym winem. Dodajemy filet z ło-
sosia i razem dusimy tak długo, aż ryba na-
bierze różowego koloru. Przyprawiamy solą, 
pieprzem i świeżymi ziołami.

Jako danie główne proponuję:
Halibuta (lub inną rybę) zapiekaną 

w sosie beszamelowym
Przygotuj:
1 kg ryby
50 dag warzyw mieszanych (marchew, 

pietruszka, seler, por)
15 dag cebuli
5 dag masła
1,5 łyżki mąki
1,5 szklanki mleka
2 żółtka
3 dag żółtego sera
goździki, sól, pieprz, liść laurowy.
Sposób przyrządzenia:
Rozmrożoną, oczyszczoną i umytą rybę 

(w całości lub pokrojoną w dzwonka) ugo-
tować w osolonym wywarze z warzyw. Do 
gotowania dodać korzenie. Po ugotowaniu 
zostawić do ostygnięcia, odcedzić i ułożyć 
w żaroodpornym naczyniu, zalewając sosem 
beszamelowym przygotowanym w następu-
jący sposób: masło stopić, dodać przesianą 
mąkę, wymieszać, rozprowadzić zimnym 
mlekiem i kilkoma łyżkami wywaru z ryby, 
mieszając doprowadzić do wrzenia, odsta-
wić. Sos wymieszać z surowymi żółtkami, 
dodać połowę sera, wymieszać, przyprawić 
do smaku solą i pieprzem. Zalaną sosem rybę 
posypać pozostałym startym serem, wstawić 
do nagrzanego piekarnika, zapiec równo-
miernie rumieniąc. Od razu podawać z ziem-
niakami z wody i sałatkami z warzyw.

A na deser...
Świąteczne bakaliowe kuleczki

Przygotuj:
10 dag suszonych śliwek
10 dag daktyli
10 dag suszonych moreli
2-3 łyżki płynnego miodu
1 łyżeczka rumu
2 dag startych migdałów
po 2 dag orzechów włoskich i laskowych 

lub wiórki kokosowe
Sposób przyrządzania:
Suszone owoce zemleć w maszynce. Po-

wstałą owocową masę wymieszać z miodem 
i rumem tak, by wszystkie składniki dobrze 
się skleiły. Uformować kulki. Obtoczyć je 
w rozdrobnionych i wymieszanych orzechach 
włoskich, laskowych i migdałach. Można też 
część kuleczek obtoczyć w migdałach, a część 
w orzechach czy wiórkach kokosowych.

Dopełnieniem naszej wigilijnej wieczerzy 
niech będą

Jabłka w śnieżnej pierzynce
Przygotuj:
1 kg jabłek jednakowej wielkości
konfitura z wiśni
2 łyżki wiśniówki
sok z cytryny
Krem:
2 cytryny
pomarańcza
3 jajka
szklanka cukru
szczypta soli
łyżka żelatyny
¾ szklanki śmietanki kremówki
½ opakowania naturalnego serka homoge-

nizowanego
Sposób przyrządzenia:
Jabłka umyć, obrać, przekroić na połówki, 

oczyścić z gniazd nasiennych i lekko obgoto-
wać z dodatkiem soku z cytryny. Zagłębienia 
wypełnić konfiturą, skropić wiśniówką.

Cytryny i pomarańczę dokładnie umyć, 
osuszyć. Skórkę zetrzeć na tarce, z owoców 
wycisnąć sok. Z żółtek i połowy cukru utrzeć 
kogel-mogel, z białek i soli ubić sztywną pia-
nę. Delikatnie ją połączyć z masą żółtkową, 
dodać skórkę i sok z cytrusów, ubijać kilka 
minut. Żelatynę rozpuścić w niewielkiej ilo-
ści zimnej wody i wlać do ubijanej masy. 
Gdy krem zgęstnieje, oziębić go w lodówce, 
a potem wymieszać ze śmietanką ubitą z po-
zostałym cukrem oraz serkiem. Tak przygo-
towanym kremem przykryć połówki jabłek 
i udekorować według własnego pomysłu. 

Niech wszystko cieszy oczy, dostarcza 
niebiańskich wrażeń smakowych i wlewa się 
miodem w serce.

„Pusty rynek. Nad dachami Gwiazda. 
Świeci każdy dom. W zamyśleniu, uliczka-
mi, idę, tuląc świętość świąt”.

Pozdrawiam, Klaudiusz Sevkovic

NA WIGILIJNYM STOLE...
„niech nie zabraknie okruchów dobroci,
co spadają z opłatka gorącym życzeniem
tak świątecznie...
talerz z zupą
łza w oku, jak gwiazda na niebie
tam w Betlejem i tutaj ...”
    (Eligiusz Dymowski)
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 ul. Paderewskiego 35, 
Chorzów

NA GRANICY CHORZOWA I KATOWIC 

w w w. s t y l e h o t e l s . p l

ARSENAL PALACE
Luxury Conference & SPA Hotel

Restauracja BONAPARTE w hotelu ARSENAL PALACE**** 
zaprasza wszystkich prawdziwych smakoszy do zakosztowania 

przygotowanych potraw kuchni regionalnej i polskiej.

 
baru WELLINGTON – nastrojowego 

miejsca w podziemiach hotelu  
ARSENAL PALACE**** – dedykowanemu 

tel.: +48 32 606 84 84
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MEBLE
NA WYMIAR

Kuchnie, szafy, wnęki
POMIAR I WYCENA

GRATIS
tel. 503 592 364

www.armarium.pl

tel. kom. 691 675 404

SPRZEDAŻ
MONTAŻ NAPRAWA

PIECYKÓW
ŁAZIENKOWYCH

Tel. 602 339 051
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CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

32 24 76 200
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