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Rok  2017  obfitował  w  liczne 
remonty i  inwestycje przeprowa-
dzane  przez  Spółdzielnię  na  na-
szym osiedlu. 

  Całość na stronie 3

28  września,  jak  co  roku  bo-
isko „Kajtek i Przyjaciele” w Stre-
fie Aktywności Rodzinnej zapełni-
ło  się  zawodnikami,  którzy  przy-
byli, aby zmierzyć się w sportowej 
walce.

  Całość na stronie  6

W poprzednim numerze Głosu Tysiąclecia informowaliśmy Państwa o ogólnych przesłankach 
kolejnej nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 9 
września 2017 roku. Tym razem skupimy się na zmianach dotyczących członkostwa w Spółdziel-
ni. Według nowych uregulowań zróżnicowana bowiem została w tym zakresie sytuacja osób po-
siadających lokale o statusie spółdzielczym (spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-
go oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) i właścicieli lokali wyodrębnionych na wła-
sność. Ci pierwsi zostali obowiązkowo wcieleni do korporacji spółdzielczej, niezależnie od woli 
i bez obowiązku składania deklaracji, natomiast właściciele lokali mogą do spółdzielni przystąpić 
stosownie do posiadanych preferencji.

Cytując postanowienia ustawy wskazuję, że członkiem spółdzielni (z mocy prawa) jest osoba fi-
zyczna, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa (np. w związku z za-
wartą umową o budowę lokalu). Członkiem Spółdzielni jest także osoba prawna, której przysługu-
je spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego.

Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, 
albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu (też w związku z budową lo-
kalu przez Spółdzielnię).

Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, która nabyła prawo odrębnej wła-
sności lokalu, z tym że wpisanie do rejestru członków Spółdzielni takiej osoby następuje na jej pi-
semny wniosek. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, jeżeli prawo odrębnej wła-
sności lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie takiej umowy.

Członkostwo w Spółdzielni powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia umowy nabycia spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu, zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego, nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, wyroku sądowego, 
złożenia pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego pra-
wa do lokalu mieszkalnego przez osobę bliską w przypadku wygaśnięcia tego prawa w następstwie 
śmierci członka.

CIĄG DALSZY NA STR. 2

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to 
niezwykle istotny czas pełen zadumy oraz spokoju. 
W związku z tym pragniemy życzyć Państwu, aby 
był to czas udanych wyzwań, odkrywania nowych 
horyzontów,  zarówno na gruncie biznesowym, jak 
i osobistym. Oby wszystkie podjęte przez Państwa 
decyzje okazały się „trafione”.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza
SM „PIAST”
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Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej 
własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być 
tylko jedna z nich (odmiennie niż w przypadku małżonków).

Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą wygaśnięcia spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zbycia spółdziel-
czego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, 
zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie, 
rozwiązania umowy o budowę lokalu.

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze 
skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a w odniesieniu do oso-
by prawnej ze skutkiem od dnia jej ustania.

Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł 
prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata 
członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów 
prawnych do lokali. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, 
który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

Członek Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu lub udział w spółdzielczym własnościowym bądź roszczenie 
o ustanowienie tych praw, nie może wystąpić z niej za wypowiedze-
niem ani w żadnej innej formie rozwiązać stosunku członkostwa.

Właściciel lokalu będący członkiem Spółdzielni może wystąpić ze 
Spółdzielni za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygo-
rem nieważności powinno być dokonane na piśmie. Okres wypowie-
dzenia określa Statut. 

Podsumowując, członkostwo w Spółdzielni zostało obligatoryj-
nie związane węzłem prawnym ze spółdzielczym prawem do lokalu 
(mieszkalnego, użytkowego, garażu), mając lokal spółdzielczy użyt-
kownik obowiązkowo należy do korporacji spółdzielczej jako jej czło-
nek, a jeżeli prawo do lokalu przysługuje wspólnie małżonkom (nale-
ży do ich majątku wspólnego), członkami obowiązkowo są oboje mał-
żonkowie, bez składania deklaracji, bez wpłaty wpisowego i udzia-
łów. Dotychczas w tym zakresie małżonkowie mieli dowolność, tj. od 
ich decyzji zależało czy członkami spółdzielni są oboje czy też jed-
no z nich.

Członkostwo dla osób dotychczas nie będących członkami powstało 
z dniem 9 września 2017 roku, obligatoryjnie na mocy tegorocznej nowe-
lizacji przy czym, jak wyżej wskazano, nie ma możliwości jego wypowie-
dzenia ani też wygaśnięcia na skutek wykluczenia lub wykreślenia (prze-
pisy ustawy Prawo spółdzielcze dotyczące wykluczenia i wykreślenia nie 
obowiązują już w odniesieniu do spółdzielni mieszkaniowych). Członko-
stwo ustaję z chwilą utraty prawa do lokalu w zasobach spółdzielni, po-
wstania wspólnoty, a także z chwilą śmierci lub ustania osobowości praw-
nej. Mieszkańcy, którzy do tej pory należeli do Spółdzielni jako jej człon-
kowie zachowują wszystkie dotychczasowe uprawnienia.

Bardziej liberalne uregulowania zastosowano do lokali wyodręb-
nionych na własność, bowiem powstanie członkostwa tym przypadku 
następuje na wniosek właściciela, a co więcej może on wypowiedzieć 
je w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewi-
dzianego w Statucie. Jeśli współwłaścicielami lokalu wyodrębnione-
go na własność są małżonkowie, mogą oboje lub tylko jedno z nich 
złożyć deklarację przystąpienia do spółdzielni.

Aby dopełnić wymogu ustawowego związanego z powstaniem 
członkostwa z mocy prawa, Spółdzielnia nasza wpisywać będzie do 
rejestru nowych członków, którzy nabyli takie uprawnienie na pod-
stawie cytowanych wyżej przepisów, w oparciu o dokumenty znaj-
dujące się w Państwa aktach prowadzonych odrębnie dla każdego 
lokalu. Dotyczy to również małżonków, w przypadkach gdy spół-
dzielcze prawo do lokalu należy do majątku wspólnego małżon-
ków. Ponieważ jednak informacje zawarte w naszych aktach są czę-
sto nieaktualne, uprzejmie prosimy Państwa o osobistą weryfika-
cję danych wprowadzonych do rejestru członków. Można to bę-
dzie zrobić od dnia 2 stycznia 2018 roku do 15 lutego 2018 roku 
w Dziale Członkowsko-Lokalowym i Pośrednictwa Mieszkaniowe-
go, pokój nr 14 w siedzibie Zarządu Spółdzielni, w godzinach pracy 
Spółdzielni. Prosimy też o zabranie ze sobą posiadanych dokumen-
tów które mogą wyjaśnić rozbieżności, takich jak orzeczenia sądo-
we, akty notarialne, odpisy aktów małżeństwa itp., które nie zosta-
ły wcześniej przedłożone Spółdzielni, a które mogą mieć wpływ na 
prawidłowe wprowadzenie danych do rejestru członków.

 ToNi
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Pracownikowi, który uległ wypadkowi 
przy pracy, oprócz odszkodowania z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych przysługuje rów-
nież roszczenie dodatkowe względem swoje-
go pracodawcy, który zobowiązany był do za-
pewnienia pracownikowi bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, pracodawca mo-
że odpowiadać za skutki wypadku przy pra-
cy na podstawie przepisów kodeksu cywilne-
go. Dochodzenie roszczeń na podstawie prze-
pisów cywilnoprawnych ma charakter uzu-
pełniający, czyli innymi słowy, można ich do-
chodzić na drodze postępowania sądowego, 
jednakże aby roszczenie nie zostało uznane 
za przedwczesne, pracownik obowiązany jest 
wcześniej wystąpić o odszkodowanie do Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych.

Warto przypomnieć, iż wypadkiem 
przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywo-
łane przyczyną zewnętrzną powodującą 
uraz lub śmierć, które nastąpiło w związ-
ku z pracą podczas lub w związku z wyko-
nywaniem przez pracownika zwykłych czyn-
ności lub poleceń przełożonych, podczas lub 
w związku z wykonywaniem przez pracow-
nika czynności na rzecz pracodawcy, nawet 
bez polecenia, w czasie pozostawania pra-

cownika w dyspozycji pracodawcy w drodze 
między siedzibą pracodawcy a miejscem wy-
konywania obowiązku wynikającego ze sto-
sunku pracy. Nadto, w orzecznictwie przyj-
muje się, iż wypadkiem przy pracy jest rów-
nież zdarzenie, które miało miejsce podczas 
podróży służbowej, chyba że wypadek spo-
wodowany został postępowaniem pracowni-
ka, które nie pozostaje w związku z wykony-
waniem powierzonych mu zadań, jak rów-
nież podczas szkolenia czy przy wykonywa-
niu zadań zleconych przez działające u pra-
codawcy organizacje związkowe.

Ważnym pozostaje fakt, iż z przedmioto-
wymi roszczeniami może wystąpić nie tylko 
pracownik zatrudniony na podstawie umowy 
o pracę, ale również pracownik, który świad-
czy usługi na podstawie zawartej umowy cy-
wilnoprawnej m.in. umowy o dzieło, umowy 
zlecenia. 

Pracownik, który uległ wypadkowi pod-
czas świadczenia stosunku pracy, może wy-
stąpić z roszczeniem o:

- Wypłatę jednorazowego odszkodowa-
nia za wypadek przy pracy, gdy szkoda po-
wstała wskutek wypadku jest większa, aniże-
li wypłacone przez Zakład Ubezpieczeń Spo-
łecznych odszkodowanie, w szczególności 

poprzez zapłatę wszystkich wynikłych z po-
wodu szkody kosztów (koszty rehabilitacji, 
opieki osoby trzeciej, kosztów leczenia). Od-
szkodowanie jest świadczeniem, które nale-
ży się pokrzywdzonemu od podmiotu, któ-
ry wyrządził szkodę, bądź jest za tę szkodę 
odpowiedzialny. Odszkodowanie pełni funk-
cję kompensacyjną, czyli ma stanowić pew-
nego rodzaju rekompensatę finansową za do-
znaną w wyniku szkody krzywdę/uszczerbek. 
Wysokość odszkodowania powinna być ade-
kwatna do rozmiaru doznanej przez pokrzyw-
dzonego szkody. 

- Wypłatę sumy potrzebnej do przygo-
towania do innego zawodu w przypadku, 
gdy pokrzywdzony stał się inwalidą.

- Wypłatę zadośćuczynienia mającego 
na celu naprawienie szkody niemajątko-
wej, wyrażającej się krzywdą, której doznał 
pracownik w postaci zarówno cierpień fizycz-
nych jak i psychicznych, które zostały spowo-
dowane doznanym urazem. Zadośćuczynie-
nie stanowi formę rekompensaty za szkodę 
niemajątkową (doznane cierpienie, ból, pro-
blemy na tle psychicznym). Zadośćuczynie-
nie jest świadczeniem jednorazowym, pie-

Wypadek przy pracy – roszczenia przysługujące  
pracownikowi oraz jego rodzinie
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PODSUMOWANIE REMONTÓW I INWESTYCJI 
ZAPLANOWANYCH NA 2017 ROK

Rok 2017 obfitował w liczne remonty i inwestycje przeprowadzane 
przez Spółdzielnię na naszym osiedlu. Koniec roku jest czasem pod-
sumowań całorocznych wysiłków i pracy, aby zrealizować wszyst-
kie prace zaplanowane na 2017 rok. Z radością możemy powiedzieć, 
że większość zaplanowanych remontów oraz inwestycji została już 
ukończona, natomiast te nadal trwające powoli dobiegają końca.

Do najważniejszych, zakończonych w tym roku prac, należą:
 ¾  remont i ocieplenie elewacji budynku przy ul. Zawiszy Czarne-
go 10,

 ¾  roboty termomodernizacyjne ścian szczytowych na elewacji seg-
mentu piwnicznego budynku przy ul. Piastów 18 i segmentu gara-
żowego budynku przy ul. Tysiąclecia 88,

 ¾  montaż zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji w budyn-
ku przy ul. Tysiąclecia 21, 

 ¾  remont przewiązek pomiędzy segmentami budynku przy ul. Ty-
siąclecia 1,

 ¾  roboty remontowe ogólnobudowlane i elektryczne ścian i sufitów 
w ciągu komunikacyjnym budynku przy ul. Tysiąclecia 15,

 ¾  wymiana drzwi z korytarzy lokatorskich na klatkę awaryjną w bu-
dynkach przy ul. Ułańskiej 7 i Piastów 5,

 ¾  remont pokrycia dachu segmentu garażowego budynku przy ul. 
Chrobrego 9,

 ¾  remont pokrycia dachu maszynowni na budynku przy ul. Chrobre-
go 2, 

 ¾  remont pokrycia dachu pawilonu przy ul. Ułańskiej 12,
 ¾  remont elewacji z wymianą balustrad pawilonu 
przy ul. Chrobrego 29,

 ¾  remont dźwigów w budynku przy ul. Tysiąclecia 78,
 ¾  remont trzech dźwigów osobowych w budynku 
przy ul. Zawiszy Czarnego 4,

 ¾  wymiana ograniczników prędkości dźwigów w bu-
dynkach przy ul. Piastów 5 i Zawiszy Czarnego 6,

 ¾  pionowanie prowadnic w szybach dźwigowych bu-
dynków przy ul. Piastów 9 i 12,

 ¾  remont rozdzielni głównych w budynku przy ul. 
Chrobrego 31,

 ¾  remont komory zsypowej w budynkach przy ul. 
Chrobrego 37 i Ułańskiej 5,

 ¾  wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach 
przy ul. Tysiąclecia 15, 21, 90, Chrobrego 2 i Ułań-
skiej 16,

 ¾  wymiana odcinka poziomu kanalizacyjnego w seg-
mencie garażowym budynku przy ul. Ułańskiej 9,

 ¾  wyburzenie budynku starej hydroforni w rejonie 
ulicy Ułańskiej 16,

 ¾  wykonanie dodatkowych miejsc postojowych w re-
jonie budynków przy ul. Chrobrego 9, 31 i Zawiszy 
Czarnego 6a i 6b,

 ¾  wykonanie wygrodzenia na odpady wraz z mur-
kiem oporowym w rejonie budynków przy ul. Ułań-
skiej 7 i 9,

 ¾  budowa nowego placu zabaw przy ul. Tysiącle-
cia 19,

 ¾  zakończenie montażu szlabanów przed wjazdami 
do wszystkich budynków naszej Spółdzielni (w tym 
roku wykonane zostały szlabany: przy ul. Ułańskiej 
9, 11, 16, Chrobrego 2, 9, 13, Tysiąclecia 6, 47, 78, 
88, 90, 92 oraz Zawiszy Czarnego 4, 6, 9 i 10),

 ¾  inne, mniejsze remonty i konserwacje zaplanowane 
do wykonania w 2017 r., a także bieżące remonty 
i konserwacje wynikające z nagłych potrzeb na sku-
tek awarii, dewastacji itp.
Nadal trwają poniższe prace:
 ¾ remonty w mieszkaniach polegające na naprawie 

tynków na ścianach i sufitach, naprawie posadzek be-
tonowych, remoncie wylewek balkonowych,

 ¾ remont elewacji wraz z remontem wylewek balkonowych, wymia-
ną przegród balkonowych i wykonaniem zadaszenia balkonów ostat-
niej kondygnacji w segmencie piwnicznym budynku przy ul. Tysiąc-
lecia 6 (od strony zachodniej już zakończony),

 ¾ przebudowa ścian głównego ciągu komunikacyjnego budynku przy 
ul. Piastów 3 oraz budynku przy ul. Chrobrego 13,

 ¾ wykonanie I etapu budowy nawierzchni dróg dojazdowych z kost-
ki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszący-
mi do garaży wolnostojących „Karliki”.

Ponadto, dzięki staraniom mieszkańców oraz naszej Spółdzielni, 
Urząd Miasta Katowice zakończył w miesiącu listopadzie budowę 
skweru pomiędzy budynkami kukurydz przy ul. Zawiszy Czarnego 
2 i 9 – tym samym powstało kolejne zielone miejsce na naszym osie-
dlu, przyjazne dla jego mieszkańców, którzy mogą udać się tam na 
spacer i odetchnąć na ławce w przyjaznym otoczeniu pięknej ziele-
ni. Jednocześnie zakończona została procedura przetargowa dla bu-
dowy Skweru Oszka – został już wybrany wykonawca, a ostatecz-
ny termin na zakończenie prac określono na czerwiec 2018 r. Z nie-
cierpliwością czekamy na realizację kolejnego miejsca wypoczyn-
ku i rekreacji oraz remont i rozbudowę parkingu o dodatkowe miej-
sca postojowe.

 TT
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niężnym, mającym na celu złagodzenie doznanego przez pokrzyw-
dzonego cierpienia fizycznego oraz psychicznego.  Jego zadaniem jest 
wyrównanie uszczerbku o charakterze niematerialnym związanym 
z doznaną krzywdą, która może przejawiać się rozmiarem doznane-
go kalectwa, niemożnością wykonywania wyuczonego zawodu, po-
czuciem bezradności życiowej. Określenie kwoty zadośćuczynienia 
często jest dość kłopotliwe z uwagi na fakt, iż ma ono na celu napra-
wienie szkody niematerialnej w postaci rekompensaty za cierpienia fi-
zyczne, jak i psychiczne. Najczęściej podczas ustalania wysokości za-
dośćuczynienia, bierze się pod uwagę takie czynniki jak czas trwania 
cierpień fizycznych oraz psychicznych (przebyte leczenie, dokonane 
zabiegi). Wiek pracownika, niemożność wykonywania dotychczaso-
wego zawodu, trwałość skutków doznanej szkody jak np. kalectwo, 
oszpecenie, pogorszenie się stanu zdrowia czy bezradność życiowa, 
również są brane pod uwagę podczas wyliczenia zadośćuczynienia. 

Pracownik ubiegający się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 
lub odszkodowanie za szkodę finansową powstałych w związku z wy-
padkiem przy pracy, podczas postępowania sądowego nie może po-
wołać się jedynie na wypadek przy pracy, który stwierdzony został 
protokołem powypadkowym. Zobowiązany jest do wykazania odpo-
wiedzialności pracodawcy, jak również powinien on wykazać ponie-
sioną szkodę/krzywdę, która wynikła z uszczerbku na zdrowiu oraz 
przedstawić związek przyczynowy między zdarzeniem będącym wy-
padkiem przy pracy a powstaniem szkody/krzywdy.

- Rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pra-
cy, wynikającą ze zwiększenia potrzeb życiowych lub zmniejsze-
nia na skutek wypadku widoków na przyszłość pracownika. Pra-
cownik może żądać od pracodawcy naprawienia szkody poprzez wy-
płatę odpowiedniej renty. Sąd może przyznać pokrzywdzonemu ren-
tę tymczasową, jeżeli w chwili wydania wyroku niemożliwe jest do-
kładne ustalenie wymiaru szkody. Dodatkowo, poszkodowanemu, je-

śli utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy przysługuje 
możliwość domagania się renty z tytułu utraty częściowej bądź cał-
kowitej zdolności do pracy, której celem jest wyrównanie uszczerbku 
polegającego na utracie zdolności do uzyskania dochodów takich, jak 
miało to miejsce przed wypadkiem. 

Dodatkowo, poszkodowany pracownik może również wystąpić 
z powództwem na drogę sądową o ustalenie odpowiedzialności po-
zwanego za szkody mogące wystąpić w przyszłości. Mowa tu o sytu-
acji, gdy u pokrzywdzonego ujawni się „nowa” szkoda, która pozo-
staje w ścisłym związku ze szkodą główną. Pokrzywdzony w ciągu 
trzech lat od ujawnienia się nowej szkody może dochodzić jej napra-
wienia na drodze sądowej. O ustaleniu odpowiedzialności za szkody, 
które powstaną w przyszłości orzeka sąd. W sytuacji, gdy pokrzyw-
dzony nie wniesienie o ustalenie takowej odpowiedzialności, a „no-
wa” szkoda z czasem się ujawni, pokrzywdzony nie będzie mógł 
wnieść ponownego roszczenia przeciwko podmiotowi odpowiedzial-
nemu za szkodę główną w wypadku upływu terminu przedawnienia. 

Z kolei członkowie rodziny pracownika, który zmarł na skutek wy-
padku przy pracy, mogą dochodzić od pracodawcy jednorazowego 
odszkodowania, jak również zadośćuczynienia za uszczerbek niema-
jątkowy w postaci rekompensaty za cierpienia psychiczne wywoła-
ne utratą najbliższej osoby. Odszkodowanie z kolei ma na celu kom-
pensację następstw takich jak pogorszenie obecnych warunków życio-
wych, mieszkaniowych, utratę zabezpieczenia majątkowego na przy-
szłość, zadośćuczynienie zaś uczucie osamotnienia, trudności życio-
we dziecka pozbawionego opieki, czy też osłabienie energii życiowej. 

Warto pamiętać, iż powyższe roszczenia przedawniają się z upły-
wem lat 3 od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szko-
dzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Dla ustalenia po-
czątku biegu terminu przedawnienia istotnym będzie zwykle 
dzień zdarzenia wywołującego szkodę. 

Marta Krajewska, adwokat

Wypadek przy pracy - roszczenia przysługujące 
pracownikowi oraz jego rodzinie

Po raz kolejny Miejskie Przedszkole nr 90 im. Wróbelka Elemel-
ka zorganizowało „Integracyjną Spartakiadę Przedszkolaka”. W tym 
roku nawiązaliśmy współpracę ze Stadionem Śląskim w Chorzowie, 
gdzie mieliśmy możliwość wspólnych działań. W sportowych zmaga-
niach wzięły udział dzieci z grupy „Tygryski”, „Biedroneczki”, „Mi-
siaczki” oraz nasi goście, dzieci ze Specjalistycznego- Niepubliczne-
go Przedszkola Edukacyjno–Rehabilitacyjnego w Katowicach. Przed 
rozpoczęciem rywalizacji wspólnie odśpiewaliśmy hymn „Wróbel-
ka Elemelka”. Oprócz licznie przygotowanych konkurencji dla naj-
młodszych przez naszych cudownych rodziców, swoje sprawnościo-
we umiejętności sprawdzili także nauczyciele przedszkola. Towarzy-
szyła nam miła atmosfera. Choć walka w konkurencjach była zacię-
ta, to ostatecznie wygranymi byli wszyscy 
uczestnicy Spartakiady. Z tej okazji drob-
ne upominki oraz pamiątkowe dyplomy 
i medale wręczył Pan Bartosz Z. pracow-
nik Stadionu Śląskiego. To właśnie dzię-
ki niemu mieliśmy możliwość zorganizo-
wania niezapomnianej zabawy. Serdecz-
nie dziękujemy sponsorom, którzy oka-
zali wiele serca. Dzięki nim oraz dobrej 
zabawie na twarzach dzieci zobaczyli-
śmy uśmiech. Na końcu przyszedł czas na 
wspólne pamiątkowe fotografie, do któ-
rych przedszkolaki chętnie pozowały. 

Zapraszamy już za rok na kolejne rado-
sne przeżycia. 

mgr Ewa Kupietz
mgr Dorota Rosa
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WIGILIA – historia, zwyczaje i przesądy
Historia
Wigilia Bożego Narodzenia (z łaciny wigilia – czuwanie) w tradycji 

chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże Narodzenie, kończy okres ad-
wentu. Początki tego święta sięgają prawdopodobnie obchodów Saturna-
liów (wyznawców Saturna – rzymskiego boga rolnictwa, utożsamione-
go później z greckim Kronosem) w starożytnym Rzymie, gdzie rozwija-
ło się chrześcijaństwo. Gdy w drugiej połowie IV wieku synod w Laody-
cei zabronił biesiadowania w świątyniach, zwyczaj ten przeniósł się do 
domów wiernych. W Polsce wigilię zaczęto obchodzić wkrótce po przy-
jęciu chrześcijaństwa, choć na dobre przyjęła się dopiero w XVIII wie-
ku. W kościele łacińskim wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest 
24 grudnia, w kościele greckokatolickim i prawosławnym – 6 stycznia, 
a w kościele katolickim obrządku ormiańskiego – 5 stycznia. Dzień wigi-
lii Bożego Narodzenia bywał też przesuwany. 

Według tradycji ludowej (wciąż żywej np. na Kielecczyźnie) w latach, gdy 
24 grudnia wypada w niedzielę, wigilia nie mogła być obchodzona, ponie-
waż „niedziela nie przyjmuje postu”. W takim przypadku wieczerzę wigi-
lijną urządzano już w sobotę, a Boże Narodzenia świętowało się przez trzy 
dni. Zgodnie z tradycją w Polsce wieczerza wigilijna rozpoczyna się wraz 
z „pierwszą gwiazdką na niebie”. Jest to symboliczne nawiązanie do Gwiaz-
dy Betlejemskiej zwiastującej narodziny Jezusa, którą według Biblii na 
wschodniej stronie nieba ujrzeli Trzej Królowie. Wieczerzę, jak każe oby-
czaj, postną, rozpoczyna się modlitwą i czytaniem fragmentu Ewangelii św. 
Łukasza. Potem uczestnicy wieczerzy wzajemnie przełamują się opłatkiem 
(który jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miło-
ści), jednocześnie składając sobie życzenia. Na stole przykrytym białym ob-
rusem z wiązką siana pod spodem ustawia się o jedno nakrycie więcej, niż 
liczba zgromadzonych osób. 

Dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym przeznaczone jest dla niezapo-
wiedzianego gościa, a zwyczaj ten upowszechnił się w XIX wieku. Ważnym 
zwyczajem towarzyszącym wigilii jest śpiewanie kolęd. Często też pod cho-
inką umieszczane są prezenty, które według tradycji przynosić ma św. Miko-
łaj, gwiazdor, dzieciątko, aniołek lub gwiazdka. Po wigilii katolicy udają się 
tradycyjnie na pasterkę. Pasterka jest pamiątką z pierwszych wieków chrze-
ścijaństwa, kiedy nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. 
Pierwsze Msze św. o północy 24 grudnia odprawiano w Betlejem. W Rzy-
mie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża Grzegorza I Wielkiego, pa-
sterkę odprawiano przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej.

Charakter tej liturgii tłumaczą pierwsze słowa invitatorium, wprowadze-
nia do Mszy: „Chrystus narodził się nam. Oddajmy mu pokłon.” Kościo-
ły w okresie Bożego Narodzenia zdobią żłóbki. Żłóbek w dzisiejszej posta-
ci zawdzięczamy św. Franciszkowi. Historia tej tradycji jest jednak znacz-
nie dłuższa i sięga piątego wieku. Wtedy, jak głosi podanie, żłóbek Jezusa 
przeniesiono z Betlejem do Rzymu i umieszczono w bazylice Matki Bożej 
Większej. Także Pasterkę w Rzymie odprawiano początkowo w tym ko-
ściele. Obecnie najsłynniejsze są szopki toskańskie, sycylijskie i neapoli-
tańskie. W Szwajcarii, Niemczech czy Austrii modne są żłóbki „grające”. 
W Polsce do najbardziej znanych należą szopki krakowskie, prawdziwe 
arcydzieła sztuki ludowej. Powstanie tej tradycji przypisuje się murarzom 
i cieślom. Nie mając w zimie zatrudnienia, chodzili z takimi szopkami od 
domu do domu i tak zarabiali na swe utrzymanie. Wzorem architektonicz-
nym był dla nich przede wszystkim kościół Mariacki, ale wykonywano tak-
że miniatury Wawelu, Sukiennic i Barbakanu. Od 1937 r. odbywa się kon-
kurs na najpiękniejszą „Szopkę Krakowską”.

Potrawy wigilijne.
W zależności od regionu i tradycji rodzinnych zestaw wigilijnych po-

traw jest różny, ale zwyczajowo na stole powinny znaleźć się wszyst-
kie płody ziemi, a potraw powinno być dwanaście. Każdej należy spró-
bować, co ma zapewnić szczęście przez cały rok. Do najbardziej typo-
wych należą: barszcz z uszkami (wymiennie w niektórych regionach Pol-
ski z białym żurem, zupą grzybową, zupą rybną lub zupą owocową), ry-
by przyrządzane na różne sposoby, z najbardziej tradycyjnym karpiem 
smażonym i w galarecie, kapusta z grochem, kapusta z grzybami, piero-
gi z kapustą, kasza z suszonymi grzybami, fasola z suszonymi śliwkami, 
paszteciki z grzybami, kotleciki z ryżu z sosem grzybowym, kluski z ma-
kiem, cukrem i miodem, makiełki, chałka z kompotem z suszonych owo-
ców, zupa migdałowa czy z tradycji wschodniej kulebiak, gołąbki i kutia. 
Na Śląsku potrawami wigilijnymi są moczka i makówki. 

Zgodnie z polskim zwyczajem potrawy wigilijne powinny być postne, 
czyli bezmięsne i bez użycia tłuszczów zwierzęcych. Post wigilijny jest 
zwyczajem dość powszechnie przestrzeganym, mimo że w wielu wyzna-

niach chrześcijańskich nie jest nakazany. Od 2003 roku – zgodnie z for-
mułą przykazań kościelnych zatwierdzonych przez Watykańską kongre-
gację Nauki i Wiary – formalnie nie obowiązuje już post w Wigilię Bo-
żego Narodzenia. Biskupi polscy zachęcają jednak wierzących do docho-
wania wierności tej wieloletniej tradycji. Wigilia postna obwiązuje kato-
lików wówczas, gdy przypada w piątek.

Wierzenia i przesądy wigilijne.
1.  Dzień najlepiej zacząć od umycia twarzy zimną wodą, a do umywalki 

lub wanny włożyć monety.
2.  W wigilię nie należy wydawać żadnych pieniędzy. Trzeba też przed tym 

dniem uregulować wszystkie długi, aby portfel w nadchodzącym roku 
nie świecił pustkami. Najważniejszy przesąd jest jednak taki, by w dzień 
Wigilii nikomu niczego nie pożyczać. Grozi to utratą majątku.

3.  Nie zapomnijmy o powieszeniu na choince kilku miodowych pierników, 
cukierków i orzechów zawiniętych w sreberko. Ten zabieg powinien za-
pewnić nam w nadchodzącym roku dobrobyt.

4.  Przygotowując wigilijny stół należy zadbać o to, by był udekorowany na 
czerwono i złoto, kolory te oznaczają bowiem bogactwo i szczęście. Pod 
talerz każdego z domowników trzeba położyć monetę, aby nikomu w ro-
dzinie nie zabrakło gotówki. A podczas kolacji warto mieć przy sobie 
drobną sumę pieniędzy – dzięki temu nie będziemy cierpieć na ich brak 
przez cały kolejny rok.

5.  Podczas wigilii koniecznie trzeba skosztować każdej potrawy, szczegól-
nie dużo należy zjeść maku, który uważany jest za synonim dostatku. 
Według niektórych wierzeń nie powinno też zabraknąć białej fasoli, gwa-
rantuje ona spokój w finansach. Niektórzy pozostawiają w portfelu łuski 
karpia „na szczęście”.

6.  Musimy zadbać aby w dzień Wigilii się nie przeziębić ani nie rozchoro-
wać. Musimy bardzo uważać na swoje zdrowie, ponieważ w przeciw-
nym wypadku będziemy chorować cały kolejny rok.

7.  Nie kłócimy się w Wigilię, bo będziemy to robić cały rok.
8.  Nie szyjemy i nie naprawiamy niczego, bo będziemy to robić cały rok.
9.  Jeżeli w dzień wigilijny pierwszy przekroczy próg domu mężczyzna, 

wszyscy domownicy będą cieszyć się szczęściem cały rok. Przekrocze-
nie progu przez kobietę wróży pecha.

10.  Liczba uczestników wieczerzy powinna być parzysta. W przeciwnym 
razie może spotkać domowników pech. Dawno temu, aby ustrzec się 
nieszczęścia zapraszano osobę bezdomną do wspólnej Wigilii, aby licz-
ba się zgadzała.

Choinka
Choinka – ustrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), natural-

ne lub sztuczne jest nieodłączną ozdobą i symbolem świąt Bożego Narodze-
nia. W większości krajów drzewko ubiera wspólnie cała rodzina w dzień wi-
gilijny. Dekoruje się choinkę gwiazdą betlejemską umieszczaną na szczy-
cie drzewka, bombkami, srebrnymi i złotymi włosami anielskimi, lampkami 
a także ozdobami przygotowanymi przez członków rodziny, takimi jak pier-
niczki, cukierki, orzechy czy wykonane z bibuły, kolorowego papieru.

Wigilia Bożego Narodzenia na świecie.
Wigilia świąt Bożego Narodzenia nie jest świętem, ale w polskiej obycza-

jowości i tradycji jest, począwszy od uroczystej kolacji, dniem obchodzonym 
świątecznie i powszechnie uważanym za najbardziej rodzinny dzień w ro-
ku. Podobnie jak w Polsce, Wigilię obchodzi się na Litwie, w Czechach i na 
Słowacji. Zwyczaj łamania się opłatkiem jest poza Polską i Litwą nieznany. 
W wielu krajach nie ma postu ani pasterki.
• W Wielkiej Brytanii w Wigilie większość osób pracuje. W pierwszy dzień 
świąt Bożego Narodzenia charakterystycznym daniem obiadowym jest pie-
czony indyk z żurawiną
• Wigilii nie ma również w Holandii i coraz częściej w Belgii, gdzie zamie-
niania jest na uroczyste śniadanie świąteczne w restauracji. W Belgii Wigilia 
jest dniem przeznaczonym na ceremonie religijne i jasełka.
• We Francji najważniejszy jest obiad świąteczny, z pasztetem strasburskim 
z gęsi lub kaczej wątróbki, ostrygami i wędzonym łososiem. Powszechnie ja-
da się mięso drobiowe, zwłaszcza indyka.
• W Danii podczas Wigilii podaje się pieczoną kaczkę, a na zakończenie 
ryż z migdałami.
• W Austrii na wigilijnym stole znajduje się karp lub kaczka, a w Niem-
czech jest to bardziej wystawna obiadokolacja, składająca się najczęściej 
z sałatki z ziemniakami i parówek.
• W Norwegii podczas Wigilii podaje się żeberka wieprzowe i gotowane 
mięso owcze lub specjalne danie przygotowane z solonej oraz gotowanej ry-
by, którą podaje się z boczkiem. KK/HW
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VI PIŁKARSKI TURNIEJ PRZEDSZKOLAKÓW
pod honorowym patronatem 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
28 września,  jak co roku boisko „Kajtek i Przyjacie-

le” w Strefie Aktywności Rodzinnej zapełniło się zawod-
nikami, którzy przybyli, aby zmierzyć się w sportowej 
walce.

Po raz kolejny Miejskie Przedszkole nr 90 im. Wróbel-
ka Elemelka zorganizowało zawody sportowe – VI Piłkar-
ski Turniej Przedszkolaków, który podobnie jak w ubie-
głym roku objęty został honorowym patronatem Prezy-
denta Miasta Katowice.

Do turnieju zgłosiły się cztery ośmioosobowe drużyny 
z przedszkoli naszego osiedla: z Miejskiego Przedszko-
la nr 21 im. Wesołej Ludwiczki, Miejskiego Przedszkola 
nr 25 im. Króla Maciusia I, Miejskiego Przedszkola nr 34 
im. Jasia i Małgosi oraz  Miejskiego Przedszkola nr  90 
im. Wróbelka Elemelka.

Od pierwszych chwil rywalizacja była zacięta, każ-
dy z zawodników walczył z poświęceniem, godnie re-
prezentując swoje przedszkole. Każda zdobyta bram-
ka cieszyła młodych piłkarzy, licznie przybyłych kibi-
ców, a także zgromadzonych wokół boiska rodziców . 
Była to doskonała okazja do wspólnej zabawy, integra-
cji dzieci z naszego osiedla, a co najważniejsze zapew-
niono przedszkolakom swobodną i spontaniczną aktyw-
ność ruchową.  Zmagania sportowe z jednej strony do-
starczyły radość z możliwości poruszania się, z drugiej 
zaś wysiłek w dążeniu do celu i osiąganie go.

W dwóch poprzednich edycjach Turnieju, zwycięzcą 
była drużyna z Miejskiego Przedszkola nr 90, jeśli wy-
grałaby i w tym roku, Puchar Przechodni powędrowałby 
na stałe do tej placówki. Jednak piłka nożna to sport, w 
którym nic nie można przewidzieć, gra się do końca – bo 
dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. System 
rozgrywek „każdy z każdym” w tym roku wyłonił no-
wego lidera – drużynę z Miejskiego Przedszkola nr 21, a 
więc przez najbliższy rok Puchar będzie ozdobą tej pla-
cówki czego już teraz  gratulujemy.

Wszyscy uczestnicy Turnieju zostali nagrodzeni me-
dalami, dyplomami, piłkami oraz gadżetami, które ufun-
dowali: Urząd Miasta Katowice, Śląskie Towarzystwo 
Sportowe w Katowicach, Agencja Reklamy „Miastostra-
da”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” oraz Komisariat 
VII Policji.

 Zadbano o poczęstunek, napoje oraz coś słodkiego 
dla regeneracji sił między rozgrywanymi meczami, 
za co dziękujemy Parafii Matki Bożej Piekarskiej, 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” oraz gościnnie 
przybyłemu ks. Prałatowi Stanisławowi Nodze.

Nad sportowym przebiegiem rozgrywek czuwał p. An-
drzej Kopeć, muzyczną oprawę zapewnił p. Tomasz Ci-
chy, natomiast o bezpieczeństwo zadbali licznie przybyli 
dzielnicowi z policyjną maskotką Sznupkiem.

Wszystkim serdecznie dziękujemy a zawodnikom gra-
tulujemy dobrej gry i sportowej postawy.

Tabela wyników VI Piłkarskiego Turnieju Przedszko-
laków 2017

 ¾  I miejsce – Miejskie Przedszkole nr 21 im. Wesołej 
Ludwiczki

 ¾  II miejsce – Miejskie Przedszkole nr 90 im. Wróbel-
ka Elemelka

 ¾ III miejsce – Miejskie Przedszkole nr 34 im. Jasia i 
Małgosi

 ¾  IV miejsce – Miejskie Przedszkole nr 25 im. Króla 
Maciusia I

Barbara Mruk
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TANIEC TOWARZYSKI

„Żyjemy w wielkich czasach, tylko czasu brak”

Taniec Towarzyski powstawał od końca XVIII wieku  i króluje po dziś 
dzień. Cały czas rozwija się i zmienia dostarczając rozrywki i emocji lu-
dziom z całego świata. Swoją popularność zawdzięcza różnorodnemu reper-
tuarowi, składa się bowiem z 10 tańców. Jego historia to mieszanka mitów, 
tradycji, rytuałów, zalotów i kultur wszystkich krajów. Dzielimy go na tańce 
standardowe (walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep) i la-
tynoamerykańskie (samba, cha-cha-cha, rumba, pasodoble, jive). 

Teraz każdy z mieszkańców os. Tysiąclecia ma niepowtarzalną okazję 
potańczyć pod okiem Mistrzów Okręgu Śląskiego i uczestniczyć w zaję-
ciach prowadzonych w oparciu o światowy program taneczny. Na zaję-
ciach poznamy wiele tańców, różniących się rytmami oraz charakterem, za 
pomocą, których opanujemy zasady poruszania się na parkiecie oraz na-
uczymy się czerpać jak największą przyjemność z tańca, traktować go ja-
ko zabawę i aktywna formę spędzania wolnego czasu lub odkrywając taj-
niki zostaniemy tak pochłonięci wspaniałością tańca, że stanie się on spo-
sobem na życie. 

Zajęcia taneczne będą prowadzone przez finalistów Mistrzostw Polski 
Mistrzów Okręgu Śląskiego – Ewę i Aleksandra. Są oni parą taneczną re-
prezentującą Polskę na parkietach krajowych i zagranicznych. Trenują od 
dziecka, posiadają najwyższą międzynarodową mistrzowską klasę tanecz-
ną S. Trenują pod okiem jednych z najlepszych trenerów Świata. Do swo-
ich osiągnięć mogą zaliczyć wiele finałowych lokat oraz zwycięstw na 
krajowych i zagranicznych parkietach.

Taniec jest wspaniałym sposobem na spędzenie miło czasu w przyjem-
nej i sympatycznej atmosferze! Taniec to także muzyka i ruch, muzyka 
działa kojąco na duszę, a ruch to zdrowie!

Zapraszamy zatem dorosłych, seniorów oraz wszystkie chętne osoby 
do Spółdzielczego Ośrodka Kultury S. M. „Piast” ul. Zawiszy Czarnego 8, 
40-872 Katowice, os. Tysiąclecia

Zapraszamy na naukę tańca oraz kursy na każdą okazję: – wesele, stud-
niówka, bale okolicznościowe, sylwester, karnawał…. Zapisy oraz więcej 
informacji pod nr tel. 602 214 122, 536 861 499 lub davkatowice@gma-
il.com www.dance-avenue.pl https://www.facebook.com/taniec.katowice/ 
Zapraszamy solo oraz pary!! Prowadzimy zapisy zarówno do grupy po-
czątkującej jak i średniozaawansowanej 

Czekamy na Państwa w każdy wtorek o godz. 18:00 oraz w każdą śro-
dę o godz. 19:05 w S.O.K. Piast! 

Brak czasu to choroba XXI wieku. Nasze życie przypomina nie-
kończącą się pogoń. Gonitwę za pieniędzmi, którymi chcemy zapła-
cić za komfort i bezpieczeństwo swoje i bliskich nam osób. To jednak 
iluzja. Warunkiem bezpieczeństwa jest rozsądek, nie zaś - jak zwykło 
się mówić - pieniądze. Niestety często o tym zapominamy. Wielokrot-
nie nie zachowujemy ostrożności, mogącej uchronić nas przed niebez-
pieczeństwem. 

Na straży bezpieczeństwa każdego człowieka, stoją powołane w 
tym celu służby, którym nader często nasza lekkomyślność utrudnia 
podjęcie interwencji. Brak możliwości dojazdu to jedna z najczęst-
szych przeszkód, na które napotykają się śpieszący nam z pomocą ra-
townicy. Znaki drogowe informujące o tym, że dana droga jest „dro-
gą pożarową”, nie są szczególnie respektowane przez mieszkańców 
naszego osiedla. Niektórzy kierowcy nie wiedzą, bądź zapominają 
gdzie mogą zaparkować pojazd. Inni łamanie przepisów drogowych 
tłumaczą niewystarczającą ilością miejsc postojowych i brakiem cza-
su na szukanie wolnego miejsca. Ta niewiedza i pośpiech, mogą oka-
zać się niezwykle kosztowne. Przypłacić można nie tylko mandatem, 
ale również życiem swoim lub drugiego człowieka. Pamiętajmy, że 
nawet najlepiej wykonana „droga pożarowa” nie spełni swojej funkcji 
w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, jeżeli osoby tam mieszka-
jące będą traktować ją za dodatkowy parking. Nieprawidłowo zapar-
kowany wóz to dłuższy dojazd służb ratowniczych na miejsce zdarze-
nia, a co za tym idzie dłuższe oczekiwanie na pomoc. 

Podczas akcji ratunkowej każda sekunda jest na wagę złota. Tym-
czasem, na manewrach pomiędzy samochodami, zaparkowanymi na 
„drodze pożarowej”, ratownicy tracą nie tylko sekundy, a całe minu-
ty. To czas, który może decydować o życiu lub śmierci. Czas, którego 
pozbawiamy ludzi w opresji, kierując się brakiem zdrowego rozsądku. 
Pamiętajmy, że kiedyś to my możemy potrzebować pomocy i to nam 
może nie zostać ona udzielona na czas. 

Pamiętajmy, że czas poświęcony na prawidłowe zaparkowanie po-
jazdu, może ocalić komuś życie.

Jolanta Wilga
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S O K Spółdzielczy Ośrodek Kultury
Do jednej z najciekawszych imprez należały Andrzejki. Był to 

przepiękny wieczór pod hasłem czarów i magii. Celem tej imprezy 
poprzez różnego rodzaju wróżby, było rozbudzenie w naszych 
maluchach pozytywnych emocji, rozwinięcie zainteresowań 
naszymi rodzimymi tradycjami, obrzędowością 
i zwyczajami ludowymi. My jako SOK jesteśmy 
dumni, że nasze pomysły, starania cieszą 
się coraz to większym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych członków naszej 
lokalnej społeczności. Widząc na 
ich kochanych buźkach uśmiech 
i zadowolenie inspiruje to nas 
do dalszego, coraz lepszego 
działania. 

Tego wszystkiego 
Wam i sobie życzą 
pracownicy SOK.
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Spółdzielczy Ośrodek Kultury
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Już od kilku lat trwa dyskusja na temat tego, czy wypada wy-
syłać życzenia bożonarodzeniowe krótkie, to znaczy SMS-owe. 
Rozmowy trwają na temat tego komu można je wysyłać, a do ko-
go lepiej jest zadzwonić; jak składać życzenie rodzinie, a jak 
współpracownikom? Współcześnie, ze względu na szybkie tem-
po życia, dużą mobilność po kraju i świecie coraz trudniej jest 
składać życzenia osobiście. Jeszcze kilkanaście lat temu najpo-
pularniejszym sposobem było wysyłanie kart świątecznych - na-
dal jest to bardzo dobry sposób na wysyłanie ciepłych słów do 
osób starszych. Jednak, obecnie, coraz częściej wybiera się do 
składania życzeń nowe technologie, czyli telefony i komputery.

Decydując się na taką formę wiadomości należy pamiętać o 
jednym - tego samego wierszyka nie powinno wysyłać się stu 
różnym osobom, bo to na pewno nie ucieszy nikogo. Krążące 
od kilku lat rymowanki bardzo często są od razu kasowane - a 
przecież nie tak to powinno wyglądać. Życzenia na Boże Naro-
dzenie mają stać się miłym gestem i pamiątką. Dlatego też, wy-
syłając takie wiadomości należy postarać się, by były one sper-
sonalizowane. Można na przykład dodać imię osoby, do której 
są wysyłane.

 Czasem warto zmienić jakąś informację, by pasowała do pra-
gnień adresata. Taka mała rzecz może zdziałać bardzo wiele i 
wywołać prawdziwą radość - a chyba o to chodzi w czasie tych 
pięknych Świąt? Wracając jednak do formy, w jakiej życzenia 
świąteczne bożonarodzeniowe powinny być przekazywane, oto 
kilka przydatnych porad:

 y Życzenia SMS-owe najlepiej kierować do dalszych znajomych.
 y Współpracowników i szefostwo obdarzyć wypada krótkim e-

-mailem. Nie powinien być on zbyt długi ani zbyt „ciężki” - aby 
nie zapychał niepotrzebnie skrzynki mailowej. Powinien być on 
za to spersonalizowany, ale i tu wszystko trzeba odpowiednio 
wyważyć. Z ludźmi z pracy nie trzeba się „spoufalać”: w życze-
niach skoncentrować się można głównie na sprawach zawodo-
wych, na przykład na życzeniach dalszej owocnej współpracy.

 y Do osób z bliskiego kręgu rodziny i przyjaciół najlepiej bę-
dzie zadzwonić (plusem takiego rozwiązanie jest to, że wybra-
ne życzenia można elegancko przeczytać). Taki telefon na pew-
no sprawi bliskim dużo przyjemności.

 y Natomiast, kiedy chodzi o trochę dalszą rodzinę - najlepszym 
pomysłem będzie zwykła, tradycyjna kartka świąteczna (albo 
list). Nie jest tu wskazane wysyłanie wiadomości drogą mailo-
wą: może być to uznane w tym wypadku za dziwny gest.

Obecnie, kiedy technologia na dobre wkroczyła do naszego 
życia, jak widać mamy wiele opcji, by nasze życzenia dotarły do 
adresatów. O ile droga elektroniczna jest szybka i wygodna, a 
także nie jest już uważana za niedbałą, to i tak warto czasem po-
kusić się o wysłanie kartki tradycyjnej.

Redakcja

Województwo śląskie to pierwszy w Polsce region, który stop-
niowo przekierowuje dzwoniących na numer 997 z komisaria-
tów i komend policji do Wojewódzkiego Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego. Telefony odbierze operator numeru alarmo-
wego 112, który decyduje, czy powiadomi o zdarzeniu policję, 
czy wezwie inne służby. W razie przeciążenia linii telefony bę-

dą przełączane do innych województw. Zmiana będzie wprowa-
dzana stopniowo. Nowe rozwiązania nie oznaczają wyłączenia 
numeru 997. Wykręcisz 997 odbiorą pod 112. Pilotażowy pro-
gram to pierwszy etap ujednolicania sposobu zgłaszania na pod-
stawowe numery alarmowe 997, 998 i 999.

MTL

Numer alarmowy 112

Sygnał Życia w Katowicach

Nocna i świąteczna pomoc medyczna

Życzenia świąteczne a SMS

W Katowicach od prawie dziesięciu lat działa „Sygnał życia”, któ-
ry umożliwia szybki kontakt z dyspozytorem Miejskiego Centrum Ra-
townictwa. Rozwiązanie to pozwala na skontaktowanie się - w razie 
zagrożenia zdrowia lub życia - z dyspozytorem Miejskiego Centrum 
Ratownictwa za pomocą 1 przycisku telefonicznego. Należy mieć te-
lefon komórkowy lub stacjonarny z przyciskami, w którym zostanie 
zaprogramowany numer alarmowy. System powstał z inicjatywy Wy-
działu Polityki Społecznej. Aby zarejestrować się w bazie systemu na-

leży złożyć ankietę (dostępną w MOPS’ie i u pełnomocnika prezyden-
ta ds. osób niepełnosprawnych) - w kancelarii Urzędu Miasta lub wy-
syłając ją pocztą pod adresem Urzędu Miasta. Pracownicy MOPS mo-
gą też odwiedzić osobę zainteresowaną systemem w domu i pomóc jej 
przy wypełnieniu i złożeniu formularza - mieszkańcy nie ponoszą żad-
nych kosztów związanych z rejestracją w systemie. Jest on dedykowa-
ny dla osób starszych i niepełnosprawnych, bowiem szybki kontakt ra-
tuje życie. MTL

W zawiązku z reformą systemu ochrony zdrowia od 1 paź-
dziernika nastąpiły zmiany w organizacji nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej. Dla mieszkańców m.in. Katowic oznacza to, 
że zmieniają się miejsca, gdzie właśnie nocą albo w dni wolne od 

pracy znajdziemy dyżurującego lekarza. I tak w Katowicach bę-
dzie 5 takich miejsc, bo w związku z reformą, to szpitale zobo-
wiązane są do świadczenia takiej pomocy.

MTL
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IV TURNIEJ TYSIĄCLECIA W SCRABLE
W pierwszy weekend listopada odbył się w Katowicach czwar-

ty już Turniej Tysiąclecia. Była to ostatnia szansa na doszlifowa-
nie formy przed zaplanowanymi w kolejny weekend eliminacja-
mi do Mistrzostw Polski w scrabble. Z szansy tej skorzystało 53 
uczestniczek i uczestników. Oczywiście najliczniej przybyli gra-
cze ze Śląska i okolic, ale jak się później okazało prym wiodła sil-
na ekipa z Krakowa. Tylko przez dwie pierwsze rundy na czele by-
li przedstawiciele Śląska, a później już tylko goście z grodu Kraka. 
Najdłużej prowadził Łukasz Bobowski (sześć kolejek), ale w koń-
cówce opuściło go szczęście i ostatecznie zajął trzecie miejsce. Wy-
przedził go o „oczko” Artur Irzyk. Zawody jednak wygrał Jan Mro-
zowski, który długo się wahał, czy zagrać w niedzielę i chyba nie 

żałuje swojej decyzji. To dobra wróżba przed turniejem w Ostró-
dzie. Najlepsza trójka otrzymała oprócz nagród pieniężnych atrak-
cyjne nagrody rzeczowe (wiertarka, tablet i czytnik e-booków), na-
tomiast pozostali uczestnicy otrzymali koszulki i pamiątkowe dro-
biazgi. 10 zawodników z dolnej części tabeli na osłodę otrzymało 
czekolady. W konkursie na najdroższy wyraz drugiego dnia rozgry-
wek zwyciężyła z wynikiem 117 pkt. Irena Sołdan. Składamy rów-
nież podziękowania dla sponsorów imprezy:  Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej “Piast”, Fundacji Forma-T Katowice,  Szefowej 
Usług Ochrony Mienia z Bytomia, oraz wielu wspaniałym pomoc-
nikom na czele z niezmordowanym Zygmuntem Skwarkiem. 

Zapraszamy serdecznie za rok.

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące wysoko-
ści minimalnego wynagrodzenia za pracę, minimalnej stawki go-
dzinowej i kwoty wolnej od podatku. I tak:

1. Minimalne wynagrodzenie za pracę Wysokość wynagro-
dzenia dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie 
umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, nie będzie mo-
gła być niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę, które wynosić będzie 2100 zł brutto. Oznacza to wzrost o 100 
zł, czyli o 5% w stosunku do 2017 r. 

2. Minimalna stawka godzinowa
Minimalna stawka za każdą godzinę wykonania zlecenia lub 

świadczenia usługi wynosić będzie 13,70 zł brutto.
Oznacza to wzrost o 0,70  zł/godz., czyli o 5,38% w stosunku 

do 2017 r.

3. Kwota wolna od podatku
Od zmieni się kwota wolna od podatku, która dla osób najmniej 

zarabiających wzrośnie do 8 000 zł, natomiast podatnicy osiąga-
jący dochód większy niż 127 000  zł – analogicznie jak w 2017 r., 
nie będą mieli w ogóle prawa do kwoty wolnej od podatku. 

W 2018 r. kwota zmniejszająca podatek, odliczana w rocz-
nym rozliczeniu podatku wyniesie: a) 1440 zł – dla podsta-
wy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł; b) 
1440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 
zł 98 gr x (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł, 
dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nie-
przekraczającej kwoty 13000 zł; c) 556 zł 02 gr – dla podsta-
wy obliczenia podatku wyższej od 13000 zł i nieprzekracza-
jącej 85528 zł, kwota wolna wynosi 3091 zł i nie zmieni się 
w stosunku do 2017 r.; d) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę 
obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr x (podstawa obliczenia 
podatku – 85528 zł) ÷ 41472 zł, dla podstawy obliczenia po-
datku powyżej 85528 zł, ale nie więcej niż 127 000 zł. Kwota 
wolna nie zmieni się w stosunku do 2017 r. e) 0  zł – dla pod-
stawy obliczenia podatku przekraczającej kwotę 127000 zł. 

Reasumując, w 2018 roku podatnicy u których podstawa 
podatku nie przekroczy 8 000 zł, nie zapłacą w ogóle podat-
ku dochodowego od osób fizycznych. Podatnicy, u których 
podstawa obliczenia podatku wyniesie powyżej 127 000 zł, 
nie będą mieli prawa do kwoty wolnej od podatku, podob-
nie jak w 2017 r.

Oprac. IW.

Co nowego w przepisach prawa pracy 
i w podatku dochodowym od osób fizycznych
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Nasze osiedle na Europejskich Dniach 
Dziedzictwa w Katowicach 16.09.2017r.

Od 25 lat, każdego roku Europejskie Dni Dziedzictwa 
odbywają się we wrześniu. Rok 2017 w całej Polsce prze-
biegał pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa – dziedzic-
two krajobrazu”. W tym duchu Stowarzyszenie na rzecz 
dzieci i młodzieży KORCZAK chciało przybliżyć wa-
lory współczesnej architektury. Zaproponowano temat 
„Powojenny modernizm – wokół 1000-lecia” i był to 
cykl wydarzeń związanych z Osiedlem Tysiąclecia w Ka-
towicach. Stowarzyszenie KORCZAK rozpoczęło w Filii 
nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastów 20, 
prelekcją dr inż. arch. Ryszarda Nakoniecznego (histo-
ryk architektury z Politechniki Śląskiej) dotyczącą ar-
chitektury powojennego modernizmu na świecie, w Pol-
sce i w Katowicach. Prowadzący przedstawił również 
duetu architektów, Henryka Buszko i Aleksandra Fran-
ta jak i dzieje budowy dzielnicy Tysiąclecie. Po prelek-
cji, uczestnicy wyszli na spacer architektoniczny po osie-
dlu. Spotkanie zakończyło się wernisażem wystawy fo-
tograficznej złożonej z historycznych i współczesnych 
zdjęć Osiedla Tysiąclecia na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 58 przy al. B. Krzywoustego 11. Wystawa pt. „Wokół 
1000-lecia” była eksponowana do 22.09. Partnerem or-
ganizatora tj. Stowarzyszenia KORCZAK była Miejska 
Biblioteka Publiczna w Katowicach. Wydarzenie by-
ło nieodpłatne dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta 
Katowice. 

Stowarzyszenie KORCZAK składa ogromne podzięko-
wania za dobrą współpracę dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 58 oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa nie wyczer-
pały tematu, jak zapewnia pani Ewa Grzegorzak-Ło-
poszko, prezes Stowarzyszenia KORCZAK, dlatego na-
dal zbieramy historyczne i współczesne zdjęcia Osiedla 
Tysiąclecia oraz wcześniejsze z terenu Bederowca. Planu-
jemy w przyszłym roku powtórzyć prelekcję, spacer oraz 
wystawę, znacznie ją wzbogacając. Bardzo prosimy prze-
syłać pliki i scany zdjęć na adres e-mail: korczakkatowi-
ce@gmail.com 

Dziękujemy.

– 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 naczelny: 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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MIEJSCE
 NA TWOJĄ 
REKLAMĘ

WWW.SMPIAST.PL

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557

Gazowe urządzenia
montaż, naprawa,

konserwacja,
miedziane 

instalacje gazowe.
Tel 783 367 267

Spłata kredytów frankowych 
nierzadko nastręcza wiele trudności. 

Czy ten problem dotyczy również Ciebie?

Dowiedz się więcej na bezpłatnej  
konferencji dot. Frankowiczów

www.pomagamfrankowiczom.pl

Odzyskaj nadpłacone raty
tel. 519-875-250

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura. Szukasz 
mieszkania lub domu? Chcesz sprzedać, wynająć lub zamienić swoje mieszka-
nie? Nie wiesz gdzie szukać ofert? Jaka cena będzie najlepsza? Boisz się podpi-
sać niewłaściwą umowę? Nie wiesz jak to zrobić i boisz się paść ofiarą oszusta?

ZAUFAJ NAM  – powierz swoje problemy specjalistom, to nasza praca, zrobimy to dobrze.

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie pośrednictwa:
• w zakupie/sprzedaży
• zamianie
• wynajmie mieszkań, lokali użytkowych

Dzięki wykwalifikowanej kadrze, doświadczeniu i kompleksowej obsłudze pomożemy Ci znaleźć lub 
zamieścić ofertę spełniającą wszystkie Twoje wymagania. Do przeglądania ofert zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.smpiast.pl zakładka Pośrednictwo Mieszkaniowe. Wszelkie dodatkowe informa-
cje oraz uzgodnienie terminu obejrzenia mieszkania u pośrednika w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Piast” w Katowicach, ul. Zawiszy Czarnego 8, pok. 14.

Telefon kontaktowy: 32 254-65-05 wew. 144.

BIURO POŚREDNICTWA
 MIESZKANIOWEGO
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tel. kom 604-22-77-21

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie, szafy, wnęki

POMIAR I WYCENA
GRATIS

tel. 503 592 364
www.armarium.pl

TRANSPORT 
Przeprowadzki 

telefon: 

506  867 565 
g692

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

SZKLARSKIE
USŁUGI

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

CZYSZCZENIE DYWANÓW, 
WYKŁADZIN, TAPICERKI, 
TAPICERKI SKÓRZANEJ

KLAR EXPRESS
602 684 306,  32 25 18 468

+ doradztwo

KATOWICKIE CMENTARZE KOMUNALNE
ul. Murckowska 9, 40-266 Katowice

dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51,
kom. 607 399 321,

biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-16, sobota 8-15  
email: kck@kck.katowice.pl

Cmentarz w Katowicach-Ligocie ul. Panewnicka 45,
 tel. 32 252 55 02 czynne: poniedziałek-piątek 8-16, sobota 8-12

Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych i cmentarnych:   
duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,

całodobowy przewóz zwłok, usługi w zakresie pochówków tradycyjnych 
i kremacji na cmentarzach własnych i innych nekropoliach,

przechowalnia zwłok całodobowa,
możliwość korzystania z naszych Kaplic,

załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
rozliczenia bezgotówkowe na umowę,

usługi przez internet – www.kck.katowice.pl,
internetowa „wyszukiwarka grobów”

*

g587

32-24-76-200

JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009
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PILNIE POSZUKIWANA
EKSPEDIENTKA
DO CUKIERNI

Praca na cały etat.
CV proszę przesyłać  

na adres:
a.zemlo@guztech.com.pl

Tel. kontaktowy: 
506 602 469

Praca na cały etat.
Wymagane: min. 3 letnie doświadczenie,

znajomość zagadnień automatyki przemysłowej,
prawo jazdy kat. B.

CV proszę przesyłać na adres:
a.zemlo@guztech.com.pl

Tel. kontaktowy: 506 602 469

PILNIE POSZUKIWANY

ELEKTRYK, MECHANIK  
ORAZ

AUTOMATYK MASZYN
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