
W dniu 25 maja 2012 roku po raz drugi z kolei, odby-
ło się Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni. 
W zebraniu uczestniczyło 312 członków spółdzielni. W po-
równaniu do innych spółdzielni frekwencja okazała się du-
ża, co bardzo cieszy i świadczy o zaangażowaniu miesz-
kańców w kształtowanie naszej spółdzielni i współdecy-
dowanie o jej losach. Zebranie zostało otwarte przez Prze-
wodniczącą Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Tymińską-
-Ludian, która serdecznie powitała przybyłych na zebranie 
członków Spółdzielni. W dalszej kolejności zostało wybra-
ne prezydium zebrania, które poprowadziło obrady zgod-
nie z porządkiem obrad zaproponowanym przez Zarząd, do 
którego nie wniesiono żadnych zmian. Jak co roku Walne 
Zgromadzenie rozpatrywało między innymi:
•  sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2011 r., 
• sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy 2011, 
• sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r., 
•  odwołania od uchwał Rady Nadzorczej, dotyczące wykre-

śleń z rejestru członków Spółdzielni, 
podejmując w tych tematach odpowiednie uchwały. 

Walne Zgromadzenie podjęło również uchwały w za-
kresie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Za-
rząd Spółdzielni może zaciągnąć w latach 2012–2013 oraz 
zmiany uchwały nr 5/ZPCz/2010 Zebrania Przedstawicieli 
Członków z dnia 17.05.2010r. w sprawie zatwierdzenia kie-
runków rozwoju działalności Spółdzielni na lata 2010–2014 
i rozszerzenia zakresu robót remontowych. 

Zgromadzeni członkowie udzielili również absolutorium 
Zarządowi Spółdzielni wskazując tym samym, iż zgadzają 
się z dotychczasowymi działaniami Zarządu oraz akceptu-
ją kierunki rozwoju Spółdzielni, które przedstawił podczas 
zebrania Prezes Zarządu Michał Marcinkowski.

Istotnym punktem obrad Walnego Zgromadzenia były 
również wybory członków Rady Nadzorczej na okres ka-
dencji 2012–2015. Wybór dokonano spośród 22  zgłoszo-
nych kandydatów. Do nowej Rady Nadzorczej weszły nastę-
pujące osoby (w porządku alfabetycznym): 
• Barbara Bańska
• Stanisław Bębenek 
• Stanisław Dróżdż 
• Kazimierz Grabowski 
• Edmund Kulig 
• Stanisław Przewieźlik 
• Małgorzata Tymińska-Ludian 
• Stefan Warzecha
• Jerzy Wieczorek.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowa-
ła się, to jest dokonała wyboru przewodniczącego RN w osobie 
Pani Małgorzaty Tymińskiej-Ludian. Na sekretarza RN wybra-
no Pana Edmunda Kuliga. 

Podczas obrad przeprowadzono również wybory zastępcy 
członka Rady Nadzorczej, delegata oraz zastępcy delegata na 
Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spół-
dzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz zastępcy człon-
ka Rady Osiedla Tysiąclecie Górne.

Trzeba powiedzieć, iż tegoroczne obrady przebiegły bardzo 
sprawnie i merytorycznie. Jak podkreślił Prezes Zarządu Mi-
chał Marcinkowski w swoich działaniach Zarząd kieruje się 
przede wszystkim głosem mieszkańców i żadne postulaty oraz 
prośby mieszkańców nie pozostają bez odpowiedzi. Inną spra-
wą są fundusze na realizację tych zadań. 

W chwili obecnej działania Spółdzielni skierowane są przede 
wszystkim na zwiększenie miejsc postojowych na osiedlu oraz 
termomodernizację budynków. Podczas zebrania nie zgłoszono 
żadnych istotnych wniosków, co świadczy o tym, iż wszelkie 
postulaty i prośby mieszkańców Zarząd stara się realizować na 
bieżąco w ramach posiadanych środków finansowych.

Walne Zgromadzenie udowodniło, iż obecny Zarząd dba 
o rozwój i wizerunek osiedla, a swe działania opiera przede 
wszystkim na współpracy z mieszkańcami, którzy coraz aktyw-
niej uczestniczą w kształtowaniu naszej Spółdzielni. PH
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W dniu 5 kwietnia 2012 roku do Sejmu RP ponownie trafił pro-
jekt posłów Platformy Obywatelskiej dotyczący ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Projekt ten jest w wielu fragmen-
tach powieleniem zapisów projektu, nad którym pracował Sejm 
RP poprzedniej kadencji (druk 3494). 

Poprzedni projekt był szeroko krytykowany zarówno przez kon-
stytucjonalistów, przedstawicieli świata nauki, jak i środowiska spół-
dzielcze. Chociaż wcześniejsze propozycje zmian nie znalazły nie-
zbędnego poparcia dla ich uchwalenia nie zrezygnowano jednak z ich 
ponownego zamieszczenia w treści nowego projektu ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. 

W chwili obecnej projektowi nie został nadany jeszcze bieg 
(nie nadano numeru druku). W dniu 5 kwietnia 2012 roku projekt 
został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz do opinii 
Biura Analiz Sejmowych celem zbadania jego zgodności z pra-
wem UE. 25 kwietnia 2012 roku zwrócono się do przedstawiciela 
wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia projektu. W tym 
samym dniu projekt nowelizacji został skierowany do konsulta-
cji oraz opinii organizacji samorządowych.

Czego dowiadujemy się z projektu ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych i uzasadnienia przygotowanego przez posłów Platformy 
Obywatelskiej:

Nowelizacja ustawy, czyli... naprawianie na siłę dotychczas 
sprawdzonych przepisów

Autorzy projektu wskazują, że podjęcie prac nad nową ustawą 
o spółdzielniach mieszkaniowych jest konieczne ponieważ obec-
na ustawa jest bardzo skomplikowana i nieczytelna. Istotnie Try-
bunał Konstytucyjny aż 7 razy interweniował w sprawie ustawy. 
Podkreślić jednak należy, że interwencje te w zasadzie odnosiły 
się do ostatnich jej nowelizacji (w szczególności tej z 2007, któ-
ra zlikwidowała m.in. Zebrania Grup Członkowskich) a nie do 
pierwotnego jej brzmienia, które większych zastrzeżeń nie budzi-
ło. Do obecnej ustawy na bieżąco wprowadza się zmiany wynika-
jące z wiążących orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego usuwając 
tym samym wszelkie wątpliwości interpretacyjne i niejasne prze-
pisy. Co więcej projekt nowej kompleksowej ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych jest w znacznej mierze zbliżony do obecnej 
ustawy i powiela wiele jej przepisów. Czy w tej sytuacji rzeczywi-
ście konieczna jest zmiana całej ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych? Można też postawić pytanie, czy nowa ustawa jest taką 
regulacją jaką obiecują autorzy projektu? Wystarczy spojrzeć na 
uzasadnienie dotyczące rozdziału drugiego. Czytamy, iż rozdział 
ten zawiera przepisy o spółdzielczym lokatorskim prawie do loka-
lu jako prawie rzeczowym ograniczonym, zbywalnym, podlega-
jącym dziedziczeniu i egzekucji. Ale już art. 14 projektu ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych nie pokrywa się z treścią uza-
sadnienia projektu wskazując, iż spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spad-
kobierców i nie podlega egzekucji.

Czy tym samym możemy mieć pewność, że projektowana ustawa 
nie będzie tworem niejasnym, niezgodnym z zamierzeniami twórców 
i budzącym szereg wątpliwości, które ponownie będą wymagały in-
terwencji Trybunału Konstytucyjnego? Czy faktycznie obecna usta-
wa wywiera tak niekorzystne skutki dla członków spółdzielni i użyt-
kowników lokali spółdzielczych, że wymaga zmian? 

Na te pytania musimy odpowiedzieć sobie sami… 
Każdy będzie członkiem spółdzielni, czyli... i ty zostaniesz In-

dianinem
Posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy opracowali projekt 

nowej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych uznali, że każ-
dy komu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w spółdziel-
ni mieszkaniowej powinien być członkiem spółdzielni. Przyjęli 
tym samym, iż pozostawienie w tym zakresie wyboru użytkowni-

kom lokali w spółdzielni mieszkaniowej było dla tych osób szko-
dliwe pozbawiając je wpływu na zarządzanie spółdzielnią. Być 
może jednak zainteresowani, czyli Ci, którzy w przyszłości sta-
ną się członkami spółdzielni mieszkaniowej, niezależnie od swo-
jej woli mieliby inne zdanie w tej kwestii. Po pierwsze spora grupa 
ludzi świadomie rezygnuje z członkostwa w spółdzielni. Po dru-
gie autorzy projektu nie opisali szczegółowo warunków uzyskania 
członkostwa. Projekt ustawy odsyła w tym zakresie również do 
nowo projektowanej ustawy o spółdzielniach. I w tym miejscu do-
chodzimy do istotnego zagadnienia. Członkiem spółdzielni zosta-
ją bowiem osoby, które złożyły oświadczenie o przyjęciu i zosta-
ły przyjęte na podstawie przyszłej ustawy o spółdzielniach, a tak-
że wniosły udziały do spółdzielni. Obowiązkiem jest przy tym za-
deklarowanie jednego udziału. Każdy użytkownik lokalu będzie 
tym samym zobowiązany do uiszczenia na rzecz spółdzielni rów-
nowartości co najmniej jednego udziału. Nikt jak widać nie uznał 
za celowe zapytać użytkowników lokali spółdzielczych (szczegól-
nie tych, którzy dotąd nie byli zainteresowani członkostwem ze 
względów finansowych) czy mają ochotę na dodatkowe i to wca-
le niemałe obciążenie ich budżetu. Autorzy projektu nie uregulo-
wali także skutków niezłożenia przez użytkownika lokalu oświad-
czenia o przystąpieniu bądź odmowy pokrycia zadeklarowanego 
udziału. Trudno więc podzielić pogląd, iż projekt nowej ustawy 
choćby w tym zakresie jest czytelny i nie budzi zastrzeżeń.

Wspólnoty mieszkaniowe powstaną z mocy prawa, czyli... ko-
niec z remontami budynków

W uzasadnieniu projektu poświęcono kwestii tak istotnej jak po-
wstanie z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych zaledwie jedno zda-
nie. Wskazano jedynie, iż podstawowa merytoryczna zmiana polega 
na uregulowaniu sytuacji, gdy została wyodrębniona własność pierw-
szego lokalu w określonej nieruchomości. Tym samym póki co inten-
cji autorów projektu można się jedynie domyślać.

Projektowany art. 37 w ust. 3 stanowi, że po ustanowieniu odręb-
nej własności pierwszego lokalu w określonej nieruchomości stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, 
niezależnie od pozostawania przez właścicieli lokali członkami spół-
dzielni. Co pociąga za sobą utworzenie wspólnoty mieszkaniowej? 
Przede wszystkim zmianę zasad podejmowania decyzji w istotnych 
sprawach dotyczących spółdzielni. Do takich mogą należeć np.: re-
monty budynku, naprawy dachu czy dźwigów osobowych. Nie moż-
na wykluczyć sytuacji, że jeśli wymagana większość właścicieli loka-
li nie wyrazi zgody na remont budynku, to spółdzielnia będzie mieć 
związane ręce a budynek będzie niszczał. A jeśli właściciele lokali 
zamieszkali na niższych kondygnacjach odmówią partycypowania 
w kosztach naprawy dachu czy dźwigów osobowych? Na te pytania 
i wątpliwości autorzy projektu na razie nie odpowiadają.

Większy wpływ członków spółdzielni na jej funkcjonowanie, 
czyli... masło maślane

Taka deklaracja wynika z uzasadnienia projektu ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych. Celem wprowadzenia nowej regulacji 
ma być większa dbałość o prawa i dobro użytkowników lokali w spół-
dzielni mieszkaniowej oraz ich wpływ na zarządzanie spółdzielnią. 
Wydaje się, że gdyby faktycznie taki cel przyświecał autorom projek-
tu pozostawiono by osobom zainteresowanym (użytkownikom loka-
li) prawo decydowania, czy rzeczywiście chcą zostać członkami spół-
dzielni oraz czy chcą powołać wspólnotę mieszkaniową…

Jedno jest pewne. Raz jeszcze Sejm RP będzie próbował wprowa-
dzić zmiany w funkcjonowaniu spółdzielni, zmiany budzące wątpli-
wości co do ich zgodności z Konstytucją RP, niejednokrotnie niespój-
ne i mogące rodzić negatywne skutki dla funkcjonowania spółdzielni. 
Wspomnieć jedynie można, iż przeciwko poprzedniemu projektowi 
ustawy głosowali nie tylko posłowie SLD, PLS i PiS ale również jego 
autorzy – posłowie PO. Jak będzie tym razem – czas pokaże…  MS

Powtórka z rozrywki czyli...  
kontrowersyjny projekt ustawy  
o  Spółdzielniach Mieszkaniowych
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Minął kolejny sezon grzewczy z długo utrzymującymi się bardzo 
niskimi temperaturami w lutym, jak to przełoży się na nasze koszty 
ogrzewania przekonamy się po otrzymaniu rachunków rozliczenio-
wych za ogrzewanie na początku sierpnia.

Obecnie kończą się odczyty podzielników kosztów ogrzewania, 
zabudowanych w 2003 r., i mimo wielokrotnych wyjaśnień w latach 
poprzednich na łamach „Głosu Tysiąclecia” odnośnie nich miesz-
kańcy wciąż zadają pytania osobom odczytującym:

„Jakie dane wyświetlane są na wyświetlaczu elektronicznego po-
dzielnika kosztów ogrzewania i która wartość jest spisywana?”

Na wyświetlaczu podzielnika cyklicznie wyświetlane są nastę-
pujące dane:

1. Bieżące zużycie, którego wartość po zakończeniu sezonu 
grzewczego będzie odczytywana i brana do rozliczenia kosztów 
ogrzewania. Wartość czterocyfrowa (bez liter z lewej strony) wy-
świetlana przez 3 sek. 

0 0 0 0
2. Test wyświetlacza wyświetlany przez 0,5 sek.
 M
C 88.88.

3. Pamięć. Wskazanie zużycia z poprzedniego okresu rozliczenio-
wego oznaczone literką „M”. Wartość służąca do porównań z bieżą-
cym okresem rozliczeniowym oraz w przypadkach reklamacji roz-
liczenia. Wskazanie dostępne do odczytu przez cały bieżący okres 
rozliczeniowy, wyświetlane przez 3 sek.

 M  0 0 0 8

4. Liczba kontrolna oznaczona literką „C”, indywidualna dla 
podzielnika służąca do indywidualnego odczytu lokatorskie-
go poprzez centrum rozliczeniowe, sprawdzenia prawidłowo-
ści dokonanego odczytu. Wartość zmienna związana z zuży-
ciem wyświetlana przez 3 sek.

 
C 2 5 6 8

5. Data bilansu (data końca zliczania zużycia z bieżącego okresu 
rozliczeniowego i początku zliczania zużycia następnego okresu roz-
liczeniowego – 10 września) wyświetlana przez 1,5 sek.

 10.09.
Ponadto zadają pytanie: „Czy, kiedy i na jakie będą wymieniane 

obecnie zabudowane podzielniki”?
W elektronicznym podzielniku kosztów ogrzewania elemen-

tem rzutującym na czas jego wymiany jest bateria, której żywot-
ność w podzielnikach zabudowanych w lokalach Spółdzielni wy-
nosi 10+1 lat. Podzielniki zabudowane były w 2003 r., wobec po-
wyższego ich wymiana nastąpi w przyszłym roku. Nie wymienia się 
w podzielnikach samej baterii, gdyż koszt jej wymiany jest porów-
nywalny z kosztem nowego podzielnika, ponadto zawarta w nim 
elektronika ulega starzeniu. Jakie będą nowe podzielniki, tego obec-
nie nie wiadomo. W związku z postępem technicznym i coraz niż-
szymi cenami tych urządzeń zapewne będą to podzielniki z odczy-
tem zdalnym, radiowym.

 Je. Pi.

Znane powiedzenie mówi, że „jak nie wiadomo o co chodzi — to naj-
pewniej chodzi o pieniądze”! A konkretniej także o wielki majątek oraz za-
soby znajdujące się w spółdzielniach mieszkaniowych w Polsce. Projekt 
zmierza w dwóch kierunkach: 

– rozproszenie majątku spółdzielczego,
– likwidacja spółdzielni mieszkaniowych i „zastąpienie” ich Wspólno-

tami Mieszkaniowymi.
Chodzi o taką zmianę przepisów, aby Prawo Spółdzielcze zamienić na 

Prawo Spółek Handlowych, gdzie obowiązywać będzie nie udział człon-
kowski (1 członek =1 głos), ale udziały kapitałowe. Dlatego dotychcza-
sową ustawę Prawo Spółdzielcze chce się zastąpić ustawą o własności lo-
kali. Zlikwidowano także organy demokracji spółdzielczej, jak: Grupo-
we Zebrania Członkowskie oraz wykonującego najwyższą władzę Zebra-
nia Przedstawicieli Członków, zastępując je… Walnym Zgromadzeniem 
— „tworem” nieprzystającym do dużych spółdzielni mieszkaniowych, ale 

uniwersalnym dla wszystkich spółek kapitałowych, nastawionych na zyski. 
Odnoszę także wrażenie, że narzucany uparcie system i proceder, zmierza 
do tego, aby poprzez tzw. Wspólnoty Mieszkaniowe doprowadzić na du-
żych osiedlach i w dużych spółdzielniach mieszkaniowych do rozkładu pil-
nowania organizacyjnego i złego albo słabego pilnowania zasobów miesz-
kaniowych.

W tym długofalowym procederze, docelowej prywatyzacji i przekształ-
ceń systemowych owe „wspólnoty mieszkaniowe” wydają się być by-
tem przejściowym, prowadzącym kiedyś do przejęcia majątku i zasobów 
mieszkaniowych przez inne grupy kapitałowe. Tutaj wypada sobie posta-
wić pytanie — co stało się z pracowniczymi akcjami prywatyzowanych 
przedsiębiorstw państwowych lub z akcjami narodowych funduszy inwe-
stycyjnych?

Czyżby to był zmierzch spółdzielczości mieszkaniowej?
 Kazimierz Mirkowski

O co może naprawdę chodzić w tej ustawie?

Nie tylko w praktyce, ale i w orzecznictwie sądowym, pozytywnie oce-
niana jest dotychczasowa zasada wykonywania zarządu przez spółdziel-
nię mieszkaniową na podstawie ustawy,  po ustanowieniu odrębnej wła-
sności lokali, w budynkach należących dotychczas w całości do spółdziel-
ni. Wyraźnie stwierdza się, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej po usta-
nowieniu odrębnej własności pierwszego lokalu w nieruchomości należą-
cej wcześniej w całości do tej spółdzielni, należy postrzegać nie jako prze-
pis uprzywilejowujący spółdzielnie mieszkaniowe, ile przepis chroniący 

interesy ich członków. Wspólnota mieszkaniowa pozbawiona zdolności 
prawnej sprowadzona jest jedynie do wyodrębnionej masy majątkowej, co 
może mieć dość poważne konsekwencje na gruncie prawa podatkowego. 

W ostateczności, jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wola wyrażona zo-
stanie przez samych mieszkańców, którzy muszą zadeklarować, czy chcą 
pozostać przy spółdzielni jako zarządcy, czy ryzykować współpracę z nie-
znanym i mało wiarygodnym podmiotem. W trosce o swój majątek decy-
zja Państwa będzie z pewnością rozważna.   NT

Jak się obronić przed paraliżem 
działalności Spółdzielni na lata?

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania
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W roku bieżącym, po-
dobnie jak w poprzednich 
latach Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Piast” realizu-
je plan remontów i inwe-
stycji w zasobach Osiedla 
Tysiąclecia. W pierwszych 
miesiącach roku zrealizo-
wano remont nawierzchni 
dróg dojazdowych, chod-
ników i miejsc postojo-
wych przy ul. B.Chrobrego 
43. Podobne roboty są ak-
tualnie wykonywane przy 
ul. B.Chrobrego 32 oraz ul. 
Tysiąclecia 21 i 88. Ponad-
to zakończono przebudo-
wę ścian głównego ciągu 
komunikacyjnego w bu-
dynku przy ul. Tysiąclecia 
88. Wykonana przebudowa 
ma istotny wpływ na ter-
moizolacyjność ścian ze-
wnętrznych ciągu. Ścia-
na osłonowa zbudowana 
jest z płyt warstwowych 
na stalowym stelażu, ocie-
plonych wełną mineralną 
i pokrytych blachą stalową 
malowaną w kolorze zgodnym z przyjętą 
kolorystyką osiedla. W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa ppoż. na ostatniej kon-
dygnacji zamontowane są klapy oddy-
miające z czujkami dymu.

W maju br. zakończono remont kory-
tarzy lokatorskich i klatek awaryjnych 
połączony z wymianą stolarki drzwio-

wej do pomieszczeń zsypowych oraz na 
klatkę awaryjną w budynku przy ul. Ty-
siąclecia 1. W trakcie remontu wykona-
no na ścianach i sufitach nowe gładzie 
z miejscową naprawą tynków wraz 
z pomalowaniem w ustalonej kolory-
styce. Ponadto ułożono nowe posadzki 
z płytek gresowych oraz wykonano no-

we oświetlenie korytarzy z zastosowa-
niem czujników zmierzchowych oraz 
czujników ruchu. 

W najbliższych tygodniach rozpocz-
nie się remont wraz z dociepleniem 
ścian szczytowych budynku przy ul. 
B.Chrobrego 13. Podobne prace przy 
wsparciu finansowym z WFOŚiGW 

Wypoczynek na Osiedlu Tysiąclecia,  
czyli Centrum Rekreacji Ruchowej

Już teraz dostępne są następujące formy rekreacji:
– bieganie pod hasłem: Biegaj z nami na Stadionie Ślą-

skim, to okazja do uczestnictwa w zajęciach organizowanych 
pod okiem doświadczonego i utytułowanego ultramaratoń-
czyka Augusta Jakubika. W zajęciach mogą brać udział za-
równo początkujący, jak i już doświadczeni biegacze. Zajęcia 
odbywają się w każdy wtorek od godz. 18.00 do 20.00. Adres 
do kontaktu: adam.zajac@stadionslaski.pl 

– nordic walking w ramach: Klubu Nordic Walking, to 
forma rekreacji polegająca na marszach ze specjalnymi kija-
mi. To jedna z najbardziej rozwijających się w Polsce form 
aktywności ruchowej. Zajęcia odbywają się w każdą środę 
w godz. 16.30 – 18.00 i czwartek w godz. 10.30 – 12.00. Adres 
do kontaktu: jolanta.fujawa@stadionslaski.pl 

– jazdę na rolkach pod hasłem: Rolki na Śląskim, to propo-
zycja zabawy w slalom, freeride oraz hokej na rolkach. Spo-
tkania odbywają się w każdy piątek w godz. 17.00 – 19.00. Ad-
res do kontaktu: grzegorz.gorski@stadionslaski.pl 

– grę w tenisa stołowego w: Klubie Tenisa Stołowego, za-
jęcia cieszą się sporym zainteresowaniem wśród grup senio-
rów 50+, ale są otwarte dla wszystkich chętnych. Stadion Ślą-
ski dysponuje sprzętem niezbędnym do gry. Zajęcia odbywa-
ją się w każdy czwartek w godz. 8.00 – 18.00. Koniecznie pro-
simy o wcześniejsze potwierdzenie obecności. Adres do kon-
taktu: adam.zajac@stadionslaski.pl lub w każdym przypadku 
crr@stadionslaski.pl tel.: 32 603 26 02, 32 603 26 80.

Wkrótce oferta form rekreacji zostanie poszerzona o in-
ne propozycje. 

 AZ

Gospodarka Remontowa 2012

Centrum Rekreacji Ruchowej to nowa propozycja dla mieszkań-
ców Osiedla Tysiąclecia (jak również dla wszystkich mieszkańców 
aglomeracji śląskiej). To platforma dla ludzi aktywnych stworzo-
na przez Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” 
w Chorzowie. Każdy, niezależnie od wieku, może bezpłatnie ko-
rzystać z odpowiadającej mu formy rekreacji lub rozwijać swoją 
sportową pasję.

►
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w Katowicach zrealizowano w roku ubie-
głym na budynku przy ul. B.Chrobrego 9.

Kończą się też prace związane z zagospo-
darowaniem terenu zielonego zlokalizowa-
nego w rejonie budynków przy ul. B.Chro-
brego 9 i 13. Zapewne liczne ławeczki, jak 
i dodatkowe oświetlenie terenu pozwolą mi-
ło spędzić letnie wieczory, a w upalne dni 
ulgę przyniosą zlokalizowane przy nowo 
powstałych alejkach fontanny. 

W trakcie realizacji jest remont pokrycia 
dachowego budynku przy ul. Piastów 24, 
natomiast ukończono prace związane z re-
montem dachu na segmencie garażowym 
budynku przy ul. Tysiąclecia 1 oraz dasz-
ków na „karlikach” przy ul. Piastów. Pod 
koniec bieżącego miesiąca planowane jest 
rozpoczęcie remontu pokrycia dachowego 
budynku przy ul. B. Chrobrego 43. 

Przez cały rok na bieżąco wykonywa-
ne są naprawy tynków i posadzek w miesz-
kaniach. Kolejny rok z rzędu prowadzo-
na jest wymiana okien na okna zespolone 
PCV wraz z ociepleniem ściany balkonowej 
metodą lekko-mokrą. Koszt wymiany jest 
współfinansowany w 50% przez Spółdziel-
nię i cieszy się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Ponadto sukcesywnie na ko-
lejnych budynkach wykonywane są insta-
lacje domofonowe wraz z wymianą drzwi 
wejściowych do budynków.

Bieżąca realizacja robót remontowych 
i konserwacyjnych pozwala utrzymać za-
soby Spółdzielni w należytym stanie tech-
nicznym i ogranicza liczbę awarii, dzięki 
czemu na Osiedlu Tysiąclecia mieszka się 
bezpiecznie i komfortowo.  DO

– czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 32 254-65-05, www.smpiast.pl.
Redaguje zespół pracowników i społeczników SM „Piast”, Redaktor techniczny: Sergiusz Flanczewski.
Materiały kierowane do Redakcji prosimy składać pod ww. adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów nie zamówionych, nie 

wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Zamówienia reklamy lub ogłoszenia do następnego numeru przyjmowane są w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”.  Nakład 10.000 egzemplarzy.  
Skład, typografia komputerowa, druk: Centrum Usług Drukarskich – Henryk Miler, www.cuddruk.pl

►
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W majowy weekend (18–20 maja br.) rozegrany został 
Turniej Drużyn Amatorskich Euro 2012. W turnieju wzięło 
udział 16 drużyn, podzielonych na 4 grupy, które wyłoniono 
w eliminacjach wstępnych (12–13 maja). Eliminacje odby-
wały się na boisku Osiedla Tysiąclecie „Górne” w tak zwa-
nej Strefie Aktywności Rodzinnej. Ideą przewodnią impre-
zy była „identyfikacja” poszczególnych drużyn amatorskich 
z reprezentacjami krajów biorących udział w Mistrzostwach 
Europy w piłce nożnej Euro 2012. Organizatorem turnieju 
była Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST oraz firma „ŚLG-
-SILESIAN”. Turniej odbywał się  w składach pięcioosobo-
wych z dowolną ilością zmian. 

Od ćwierćfinałów drużyny przeniosły się na boiska trenin-
gowe Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Ślą-
ski” w Chorzowie. W niedzielę, 20 maja, w finale zespół Danii 
(Silesia Team) pokonał Chorwację (ZPM-KUŚ Damart) 4:0.  
W spotkaniu o 3 miejsce Portugalia (Kajman-Travel) wy-
grała w rzutach karnych 7:6 z Anglią (Forall), w normal-
nym czasie gry był remis 4:4. Zespół Polski (Os. Tysiąclecia 
Górne) do ćwierćfinałów nie awansował. Najlepszym strzel-
cem turnieju został Rafał Nędza (Anglia-Forall) zdobywca 
12 bramek. Za najlepszego zawodnika uznano Andrzeja Sta-
nikowskiego (Dania-Silesia Team).

Korzystając z łamów „Głosu Tysiąclecia” – Zarząd Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Piast” bardzo dziękuje mieszkań-
com naszego Osiedla, którzy (społecznie) zaangażowali się 
w organizację turnieju. W szczególności podziękowania 
należą się Panu Kazimierzowi Mirkowskiemu oraz grupie 
młodzieży z osiedla „Górnego”. 

 SN

Turniej Drużyn Amatorskich  
Euro 2012 zakończony
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W Strefie Aktywności Rodzinnej na Osiedlu Tysiąclecia 
w dniu 6 czerwca odbyła się impreza literacka z okazji XI 
Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Tego dnia 
bibliotekarze z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach, dzieciaki z pobliskich przedszkoli: Miejskiego Przed-
szkola nr 34 i Miejskiego Przedszkola nr 90 oraz mieszkań-
cy osiedla zgromadzili się na placu zabaw „Kasia i przyja-
ciele”. Impreza pod hasłem „Bal słów z Papugą” miała na 
celu łączenie pokoleń i tak właśnie było – dzieci, pod okiem 
bibliotekarek, bawiły się wspólnie z rodzicami i dziadkami. 
Zabawę oparto na wierszach Joanny Papuzińskiej – książka 
„Rozwesołki” przypadła do gustu wszystkim maluchom. 
Niebanalnie zgrabne i inteligentnie zabawne rymy Poet-
ki rozkręcały karuzelę wyobraźni, skakały po drabinkach, 
mknęły po zjeżdżalni. Strefa Aktywności Rodzinnej to 
miejsce, które sprzyja podobnym przedsięwzięciom – dużo 
przestrzeni, zieleń i place zabaw dla dzieci – idealne miej-
sce na rodzinne spotkania. 

Na Osiedlu Tysiąclecia działają dwie filie Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej: Filia nr 14 – ul. Piastów 20 oraz Filia nr 
25 – ul. Bolesława Chrobrego 2. Można tu nie tylko znaleźć 
książkowe nowości, ale również wziąć udział w ciekawych 
zajęciach, warsztatach i spotkaniach autorskich. 

 BS

„Bal słów z Papugą”... 
w Strefie Aktywności Rodzinnej
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Z okazji Dnia Dziecka Spółdzielczy Ośrodek Kultu-
ry SM „Piast” wraz z V Szczepem Harcerskim „Gniazdo” 
w dniu 1.06.2012 r. zorganizował imprezę dla dzieci z ca-
łego Osiedla Tysiąclecia. Program dostarczył mnóstwo 
ciekawych atrakcji dla naszych maluchów, między inny-
mi: liczne konkursy z nagrodami (slalom z piłkami, rzuty 
do celu, wyścig samochodów na sznurkach, maxi memo, 
kręgle itp. Nie zabrakło również malowania dzieciom bu-
zi. Dla rodziców, którzy czekali na swoje pociechy zosta-
ła przygotowana Kawiarenka, która serwowała: kawę, 
herbatę, słodycze oraz owoce. Na imprezie można rów-
nież było „popływać” w ogromnym basenie z piłeczka-
mi, który zajmował całą salę ćwiczeń. Natomiast przed 
Ośrodkiem Kultury wystawiona została wielka trampo-
lina oraz zamek dla dzieci. Starsze dzieci oraz ich rodzi-
ce mogli sprawdzić swoje umiejętności strzelając z wia-
trówek na specjalnie przygotowanej — przez harcerzy 

ze Szczepu Gniazdo — strzelnicy. Nie obyło się rów-

nież bez słodyczy, owoców, soków, które zapewnił Spół-
dzielczy Ośrodek Kultury dla wszystkich dzieci biorących 
udział w przygotowanych imprezach.

Serdeczne podziękowania dla firm: 
• EkoBud S.C. Firma budowlana
z siedzibą w Pszczynie, ul. Kopernika 26,
• SysTel Systemy Teleinformatyczne
z siedzibą w Katowicach, ul. B.Chrobrego 17,
• PW GB Slask Zbigniew Staniszewski
z siedzibą w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 6b,
• Odlotowe Biuro Podróży Karina Starczewska
z siedzibą w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 6

za pomoc finansową udzieloną przy organizacji 
Dnia Dziecka.

Dzień Dziecka

Zawiszy Czarnego 8   •   nr tel. 32 254 42 58

Spółdzielczy Ośrodek Kultury
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SM „PIAST”

Konkurs 
plastyczny 

na maskotke 
Spółdzielni 

Mieszkaniowej 
„Piast”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach przy 
współudziale Miejskiego Przedszkola nr 90, ogłosiła kon-
kurs plastyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym na za-
projektowanie maskotki. Maskotka Spółdzielni będzie towa-
rzyszyć nie tylko dzieciom podczas organizowanych na te-
renie naszego Osiedla zabaw, ciekawych spotkań, festynów, 
lecz będzie również „pełnoprawnym” reprezentantem Na-
szej Spółdzielni. Celem ogłoszenia konkursu było:

– promowanie twórczości dziecięcej
– integrowanie dzieci przez sztukę
– rozwijanie zainteresowań plastycznych.
Natomiast, kryterium oceny prac stanowiły: zgod-

ność  pracy z tematem konkursu, oryginalność, kreatyw-
ność, walory estetyczne oraz wykonalność projektu.

W konkursie brało udział 6 przedszkoli, znajdujących się 
na terenie Osiedla Tysiąclecia, a technika wykonania prac 
była dowolna (rysunek, kolaż, wydzieranka). Konkurs prze-
biegał w II etapach. W I etapie – odbywającym się w po-
szczególnych przedszkolach – wyłoniono 18 prac, które na-
stępnie zostały przekazane do Spółdzielczego Ośrodka Kul-
tury SM Piast. II etap, to ocena dostarczonych prac przez ju-
ry konkursu, które ostatecznie, wyłoniło trzech zwycięzców. 
Trzy nagrodzone prace (w kolejności zajętych miejsc) to:

 I miejsce – Oliwia Kubiczek, reprezentująca Miejskie 
Przedszkole nr 90, ul. B. Chrobrego 39.

II miejsce – Szymon Noworzyń, reprezentujący Miejskie 
Przedszkole nr 57 ul. Piastów 13.

 III miejsce – Błażej Kondas, reprezentujący Miejskie 
Przedszkole nr 57 ul. Piastów 13.

Wszystkie pozostałe prace konkursowe otrzymały wy-
różnienia za wyraz plastyczny oraz pomysłowość zapro-
jektowanej maskotki. Wręczenie nagród oraz wyróżnień 
odbyło się w dniu 18 czerwca 2012 roku w sali baleto-
wej Ośrodka Kultury. Uczestniczyły w nim wszystkie pla-
cówki przedszkolne biorące udział w konkursie – tak wy-
chowawcy jak i mali „plastycy”. Wręczenia nagród i wy-
różnień ze strony Spółdzielni dokonały: Przewodniczą-
ca Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” – 
Małgorzata Tymińska-Ludian oraz Zastępca Prezesa SM 
„Piast” – Jolanta Ścibior.

,

Zawiszy Czarnego 8   •   nr tel. 32 254 42 58

Spółdzielczy Ośrodek Kultury



Nr 2 (105) 2012 czerwiec 2012

GŁOS TYSIĄCLECIA10

2 czerwca 2012 r. przeżyliśmy kolejną Letnią Parafiadę na 
„Górnym” i jak zawsze całe rodziny mogły znaleźć coś dla 
siebie.

Nasze wspólne świętowanie rozpoczęliśmy od zabaw i wystę-
pów najmłodszych parafian. W Koncercie Laureatów konkursu 
„Mam talent” (przeprowadzonego tydzień wcześniej) wystąpi-
ło 29 uczestników. 

W grupie młodszej zwycięzcami zostały: Ewa i Julcia Kowal-
czyk, Julia Matusek, Marta Świętek i Hania Golańska (I miej-
sce) oraz Paulina Wilczek (II miejsce). W grupie starszej wygra-
ła Ewa Biernat (I miejsce) oraz Adam Baryła (II miejsce). Zdo-
bywczynią nagrody specjalnej za talent kulinarny została Karo-
lina Dębczak.

Koncert Laureatów rozpoczęły najmłodsze dzieci — „Tygry-
ski” i „Biedronki” z Miejskiego Przedszkola nr 90 z piosenką 
i tańcem „Koko koko” oraz „Chłopaki nie płaczą”.

Najmłodsi mogli wziąć udział w zabawach ruchowych, poska-
kać na trampolinie a na zakończenie pochwalić się swoim talen-
tem artystycznym. W przygotowanym konkursie plastycznym 
oprócz upominków za udział, przyznano dodatkowe nagrody:

dla najstarszego uczestnika – Kuby Szlachty (lat 7), który 
miał okazję po raz ostatni wziąć udział w tym konkursie,

dla najmłodszej uczestniczki – Łucji Cicheckiej (lat 2),
dla najmłodszego uczestnika – Krzysia Rutki (lat 2,5), 
za najbardziej kolorowy rysunek – dla Agaty Jaworskiej (lat 6).
Od godz. 13.00 zaczęliśmy zmagania piłkarskie. Jako pierw-

si na boisko wbiegli ministranci z „Dolnego” (pod okiem trene-
ra ks. Michała Kowalskiego) oraz ministranci z „Górnego” (pod 
okiem trenera ks. Krzysztofa Nowrota).

Zaraz po nich, zmierzyli się w piłkarskim pojedynku „Ojco-
wie naszych ministrantów” z Drużyną Kleryków. Ojcowie udo-
wodnili, że swoje obowiązki domowo-rodzicielskie wykonują 
bardzo sumiennie, wkładając w to całe swoje siły i właśnie dla-
tego zabrakło im siły na boisku i ulegli klerykom.

Wszystkie drużyny wykazały się ogromną wolą walki, za 
którą im dzisiaj dziękujemy! Rozgrywki piłkarskie nie mo-
głyby się odbyć bez sędziego! Tę rolę doskonale odegrał Pan 
Andrzej Kopeć, który jednocześnie był sponsorem pucharów 
dla wszystkich drużyn grających podczas Parafiady. Głównym 

PARAFIADA — 2012
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i jednocześnie ostatnim meczem tegorocznego turnieju było 
spotkanie drużyn „Gwiazdy Górnego” kontra „Gwiazdy Dol-
nego”. Takich zespołów nie spotyka się na co dzień. Z poświę-
ceniem grali księża (z księdzem proboszczem Stanisławem No-
gą na czele), kucharki, organistki, szafarze, ministranci „eme-
ryci”…  i wielu innych.

Niecodzienni byli także sędziowie, którzy chętnie przyjęli na-
sze zaproszenie. Oto skład sędziowski tego spotkania:

Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” Michał Marcin-
kowski – sędzia główny

Z-ca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” Jolanta Ści-
bior – sędzia liniowy

Z-ca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” Ryszard Gaj-
kiewicz – sędzia liniowy.

Trudno było ocenić czy sędziowie byli stronniczy, ponieważ 
cieszyli się zarówno z bramek strzelanych przez „Gwiazdy Gór-
nego”, jak i z tych, które „Gwiazdy Dolnego” strzelały nam. Na-
pięcie trwało do ostatniej sekundy. Nikt nie chciał wygrać, ale 
i nikt nie zamierzał przegrać. No i stało się! Dobrze wykorzy-
stany karny, odgwizdany w ostatniej sekundzie spotkania, usta-
lił końcowy wynik na 9:9. Po takim meczu wszyscy mogli zejść 
z boiska szczęśliwi.

Cały Piłkarski Turniej był komentowany przez niezawodnego 
Tomka Cichego, który jak zacznie mówić… to końca nie widać, 
ale przy takiej funkcji jest to nieocenione!

Po ciężkich zmaganiach sportowych, nadszedł czas na spo-
kojną, parafialną biesiadę – wspólne pogawędki oraz dobrą za-
bawę przy muzyce z zespołem „KIM”. Zadbano również o na-
sze żołądki. Przez cały dzień można się było posilić doskonały-
mi potrawami:

– dla najmłodszych przygotowano różne słodkości: budynie, 
galaretki, watę cukrową, gofry, popcorn,

– dla starszych przyrządzono kiełbaski, karczek, krupnioki 
i oscypki z grilla, chleb z „tustym”, bigos i chyba najbardziej za-
chwalane: żurek oraz grochówkę.

No ale cóż się dziwić? Takich kucharek jak na „Górnym”, nie ma 
nigdzie indziej! Wieczorem wystąpiła młodzież z Duszpasterstwa 
Akademickiego w przedstawieniu „Sprzedawcy marzeń”, reż. Rafała 
Wilczko. Kulminacyjnym momentem było rozdanie dodatkowych na-
gród w różnych konkursach i konkurencjach oraz losowanie głównych 
nagród. Jak co roku, ten (chyba) udany dzień zakończyliśmy wspól-
ną modlitwą oraz odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy 
wszystkim za udział, za pomoc, za wsparcie… za wszystko! Nasza 
wspólnota parafialna po raz kolejny zdała egzamin na „6”.  BM
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Muzyczny bukiet róż, Tauron Letnia 
Energia Muzyki, to cykliczne imprezy 
muzyczne, do których odwiedzający Park 
Śląski mieli okazję już się przyzwyczaić. 
Od 6 lipca w parku będzie działać letnie 
kino. Pod hasłem „Komedia na trawie” 
co piątek będzie można obejrzeć plenero-
we pokazy polskich komedii na dużej łą-
ce nieopodal Kapelusza. Pokazy w każdy 
piątek o godz. 21.00, zaczynamy od „Po-
gody na jutro” w reżyserii Jerzego Stuh-
ra. Cykl pokazów zakończy rewelacyjna 
komedia Juliusza Machulskiego „Ile wa-
ży koń trojański”  – 31.08.2012.

W każdą sobotę począwszy od 30 
czerwca w Rosarium odbywać się będą 
z kolei zajęcia plenerowe z jogi. Pięk-
ne i co ważne aromatyczne otoczenie 
ogrodu różanego to idealna lokaliza-
cja dla wspólnych medytacji i ćwiczeń, 
które Park Śląski realizuje wspólnie 
z katowicką Akademią Jogi i Terapii 
Ruchem. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00 i są bezpłatne.

21 lipca w Hali Wystaw Kapelusz odbędzie się już po raz drugi 
Śląski Piknik Architektoniczny, konferencja dotycząca współcze-
snego myślenia o architekturze i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w jej programie między innymi spotkanie z Jerzym Gott-
friedem, projektantem „Kapelusza” i finisaż I Śląskiego Przeglą-
du Architektury Województwa SPAW 2012.

22 lipca w Parku Śląskim na tyłach stacji kolejki wąskotorowej 
„Przystań” wspólnie z Urzędem Miejskim w Chorzowie w ramach 
akcji „Z Kujawskim ratujemy pszczoły” odbędzie się pszczeli 
piknik. W programie oprócz konkursów i zabaw oraz degusta-
cji miodu także wspólne nasadzanie rabaty w kształcie pszczoły.

Sierpień i wrzesień także upłynie pod hasłem wielu wyda-
rzeń kulturalnych. Na szczególną uwagę zasługuje organizowa-
ne wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa Święto Mięsa, które od-
będzie się 8 i 9 września pod hasłem „W mięsie siła”, a także 
Kongres Seniora pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Ko-
morowskiego (17–19 września). 

Począwszy od lipca aż do końca sierpnia na terenie Parku Ślą-
skiego będą się odbywały w każdy poniedziałek, wtorek i śro-
dę interesujące kreatywne zajęcia dla dzieci, które Park Śląski 
przygotował wspólnie z Politechniką Śląską, Zespołem Szkół 
Plastycznych w Katowicach, Studiem Mikstura oraz Związkiem 
Harcerstwa Polskiego. W programie PAS między innymi nie-
tuzinkowe atrakcyjne i twórcze formy zajęć oparte na działa-
niach artystycznych – zajęcia z ekosztuki, plenerowe warsztaty 
teatralne, zajęcia landartu, wyrobu witraży itd. Warsztaty skie-
rowane są do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Udział 
w zajęciach kosztuje 5 zł od osoby. Zbiórka w każdy poniedzia-
łek, wtorek i środę przed „Kapeluszem”.

Przy Dużej Łące rozgrywany będzie przez całe wakacje 
w każdą sobotę turniej Streetballa, który Park współorganizuje 
z Uczniowskim Klubem Sportowym Silesia z Mikołowa. Wpi-
sowe upoważniające do udziału w rozgrywkach turniejowych 
wynosi 5 zł.

Szczegółowe informacje na stronie www.parkslaski.pl 

Tegoroczne lato obfituje w wydarzenia kulturalne i rekreacyjne w Parku Śląskim. Można 
będzie posłuchać najprzeróżniejszej muzyki, poćwiczyć jogę, sprawdzić czy rzeczywiście 
„w mięsie siła”…. Najmłodszych mieszkańców Park zaprasza na akcję wakacyjną Parkowa 
Akademia Sztuki i na Turniej Streetballa.

Park Śląski zaprasza 
mieszkańców Osiedla Tysiąclecia

g719

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

g 593

SPRZEDAM
DOM

w Katowicach Podlesiu

tel. 791 238 330

ZŁOTA RĄCZKA
DROBNE  NAPRAWY 
DOMOWE od A do Z

32 2461 222
501 109 183

SZKLARSKIE
 USŁUGI

U KLIENTA
tel. 601 525 940 
lub 32/258 27 24

WRÓŻĘ
z różnych rodzajów kart

i  DORADZAM

tel. 509 371 893
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MEBLE
NA  WYMIAR

Kuchnie, szafy, wnęki
POMIAR I WYCENA

GRATIS
tel. 503 592 364

www.armarium.pl

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI, 
TAPICERKI SKÓRZANEJ

KLAR EXPRESS
602 684 306,  32 25 18 468

Montaż i naprawa gazowych pieców łazienkowych
i kuchennych

Vaillant – Sunier Duval

g 611c

Badanie
szczelności

ZAKŁAD USŁUGOWY

Beretta

KAFELKOWANIE 
łazienek i kuchni 

REMONTY 
instalacje wodno-
kanalizacyjne 
elektryczne 
zabudowy gipsowo-
kartonowe 
malowanie, panele 
wymiana drzwi, kabin, 
sedesów,umywalek 
transport 

tel. 512 646 314 
g699

SAKTI ESTATE
NIERUCHOMOŚCI

kupno - sprzedaż - wynajem 
konkurencyjne prowizje
Katowice, Rynek 12

tel. 32  209 09 59 / 790  717 320
saktiestate@wp.pl

www.saktiestate.com

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

ZŁOTA RĄCZKA
drobne naprawy

(np. elektryka, hydraulika, 
tapicerka, ślusarstwo, 

budowlanka)
kapitalne remonty

tanio - solidnie
tel. 503 427 475

NAPRAWA 
TELEWIZORÓW

u klienta

603 898 300

TRANSPORT 
Przeprowadzki 

telefon: 

506  867 565 
g692

*

g587

32-24-76-200
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tel. kom.  604 22 77 21


