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W NUMERZE: Spotkanie  
z Prezydentem miasta Katowice  

i autorem książki „Osiedle Tysiąclecia  
- 35 lat Spółdzielni Mieszkaniowej 

„PIAST” 

Spotkanie z Prezydentem 
miasta Katowice i autorem 

książki „Osiedle Tysiąclecia 
- 35 lat Spółdzielni 

Mieszkaniowej „PIAST”

Katowice i okolice  
– co warto zwiedzić

Realizacja remontów  
i inwestycji

Całość na stronach 4 i 5

Całość na stronach 2 i 3

Całość na stronach 6 - 7

21 września w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” miało miejsce spotkanie z 
Prezydentem miasta Katowice Marcinem Krupą. W programie, oprócz wystą-
pienia prezydenta miasta i prezesa SM „Piast” Michała Marcinkowskiego, od-
było się także spotkanie z Zygmuntem Korusem, autorem książki „Osiedle Ty-
siąclecia - 35 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach. 

Wydarzeniu towarzyszył również występ zespołu Acoustic 4.
W trakcie występu zespołu oraz po jego zakończeniu, można było po-

rozmawiać z Zygmuntem Korusem, który podpisywał i dedykował książki 
swojego autorstwa wszystkim zainteresowanym.
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1. Strefa Kultury rozciągająca się od Hali Widowisko-
wo-Sportowej „Spodek” aż po Park Bogucicki.

Spodek to wyjątkowy obiekt w skali kraju, jest on 
miejscem wielkich wydarzeń jakimi są koncerty świato-
wych sław i imprezy sportowe rangi Mistrzostw Świata.  

Wraz ze „Spodkiem” Strefę Kultury tworzą obiekty 
kulturalno-rozrywkowe: 

- Muzeum Śląskie – nowoczesne i pełne interaktyw-
nych rozwiązań, jego główna  część ekspozycyjna znaj-
duje się pod powierzchnią ziemi,

- budynek nowej siedziby Narodowej Orkiestry Sym-
fonicznej Polskiego Radia z salą koncertową o wyjątko-
wej akustyce, zaprojektowaną na 1800 słuchaczy, 

- Międzynarodowe Centrum Kongresowe z unikal-
nym trawiastym dachem, który stanowi jednocześnie 
punkt widokowy. 

Nowe obiekty, osadzone na terenie dawnej kopalni 
„Katowice”, wniosły nową jakość w zrewitalizowaną 
część Katowic.

2. Nikiszowiec zwany również po prostu Nikiszem, 
to stara, prawie 100-letnia dzielnica Katowic z bardzo 
charakterystyczną zabudową w czerwonej cegle. Osie-
dle stworzone zostało dla górników pobliskiej kopalni 
i ich rodzin. Spacerując uliczkami Nikiszowca można 

dotknąć historii miasta i przekonać się jak wyglądało 
życie jego mieszkańców na początku XX wieku.

3. Dolina Trzech Stawów to jeden z najbardziej uro-
kliwych zakątków Katowic.  Jest to przyjemny i zie-
lony teren rekreacyjny z Przystanią Sportów Wod-
nych na zarybionych stawach, licznymi trasami rowe-
rowymi i ścieżkami spacerowymi a nawet plażą. Od-
bywa się tu również sporo koncertów, między innymi 
popularny Off Festiwal.

4. Park Kościuszki – park w Katowicach z jedyną 
w Polsce wieżą spadochronową, stoi też tutaj drewnia-
ny kościół Św. Michała Archanioła z 1510 roku. Kościół 
ten wybudowany i pierwotnie usytuowany w powiecie 
wodzisławskim, został przeniesiony na teren obecne-
go parku w 1938 roku, tym sposobem jest to najstarsza 
świątynia w mieście.

5. Park Śląski – jest to drugi największy park miej-
ski w Europie (po parku Phoenix w Dublinie). Jego 
powierzchnia to 620 ha, a na jego terenie znajduje się 
między innymi:

- Legendia – dawne Śląskie Wesołe Miasteczko, naj-
starszy lunapark w Polsce otwarty w roku 1959, z licz-
nymi atrakcjami zarówno dla najmłodszych jak i ich 
opiekunów,

Katowice i okolice – co warto zwiedzić ?
Jeżeli komuś wydaje się iż mieszka w regionie nieatrakcyjnym turystycznie, to jest w błędzie.
Katowice i okolice mają do zaoferowania wiele atrakcji zarówno historyczno-poznawczych jak i typowo wypoczyn-

kowych.
Oto kilka propozycji zarówno dla mieszkańców regionu jak i gości, co warto a nawet należy zobaczyć w najbliższej 

okolicy:

fot.: Wojciech Radwański
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 - Planetarium Śląskie, największe i najstarsze planeta-
rium i obserwatorium astronomiczne w Polsce, 

- Śląski Ogród Zoologiczny rozciągający się na po-
wierzchni 47,5 ha,

- Stadion Śląski otwarty niedawno po wieloletnim re-
moncie,

- Park Etnograficzny – skansen, gdzie można zapo-
znać się z kulturą i obyczajami śląskimi,

- Elka, całoroczna kolejka linowa. 
6. Kopalnia Guido w Zabrzu to nieczynna kopalnia 

węgla kamiennego, która w 2007 roku została otwar-
ta dla turystów. W towarzystwie przewodnika turyści 
zjeżdżają kilkaset metrów pod ziemię i przez kilka go-
dzin mogą dowiedzieć się sporo o realiach pracy gór-
ników w XIX i XX wieku. Pełno tu multimedialnych 
rozwiązań czy efektów dźwiękowych. Przewodnik uru-
chamia nawet niektóre maszyny górnicze. Po wizycie 
w GUIDO można lepiej zrozumieć czym było i jest gór-
nictwo na Śląsku i nabrać szacunku do zawodu górnika.

Od jakiegoś czasu można także wykupić bilet “Po-
ziom 355 Szychta”, który zawiera w cenie wypożycze-
nie kompletnego stroju górniczego i w ramach którego 
można “odpracować” kilka godzin jako górnik. 

Kopalnia ta jest jednym z elementów Szlaku Zabyt-
ków Techniki województwa śląskiego, który tworzy 
kilkadziesiąt obiektów o wyjątkowych walorach hi-
storycznych i architektonicznych, które w przeszło-
ści były świadkami rewolucji przemysłowej. Obiek-
ty Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskie-
go związane są z tradycją górniczą i hutniczą, ener-
getyką, kolejnictwem, łącznością, uzdatnianiem wo-
dy oraz przemysłem spożywczym. Każdy z nich wart 
jest szczególnej uwagi zarówno mieszkańców Śląska 
jak i turystów.

6.  Galeria Szyb Wilson – największa w Polsce ga-
leria, przedstawiająca sztukę współczesną, w daw-
nych zabudowaniach kopalni Wieczorek. Jej celem 
jest promowanie młodych, odważnych artystów, ma-
larzy, grafików, fotografików, performerów.

7. Pomnik Powstańców Śląskich mający kształt 
trzech orlich skrzydeł, upamiętniający trzy powsta-

nia z lat 1919-1921, mające spowodować przyłączenie 
Górnego Śląska do Polski.

8. Archikatedra Chrystusa Króla – neoklasycy-
styczna budowla z I połowy XX wieku jest najwięk-
szą katedrą w Polsce, jej powierzchnia liczy prawie 
9 tys.m2.

9. Tunel aerodynamiczny w Katowicach to naj-
większa atrakcja dla miłośników adrenaliny i moc-
nych wrażeń. W tunelu można zapomnieć o grawi-
tacji i przeżyć wrażenia porównywalne do spaceru 
w kosmosie.

10. Jumpcity Katowice to park trampolin, w któ-
rym można spełnić swoje marzenia o lataniu. Są tu 
olbrzymie baseny z gąbkami, kilkadziesiąt trampo-
lin, strefa gladiatorów a nawet specjalne trampoliny 
do ćwiczenia wsadów do kosza.

Atrakcji w Katowicach i okolicach jest oczywiście du-
żo więcej, każdy w zależności od wieku, zainteresowań 
i pory roku znajdzie coś dla siebie. 

KK/AM

Podsumowanie wakacji
Choć temperatura za oknem dalej nam sprzyja nieste-

ty nadszedł koniec wakacji. W tym roku na osiedlu Ty-
siąclecia oraz w Parku Śląskim mogliśmy uczestniczyć 
w wielu atrakcjach, które zostały dla nas przygotowa-
ne. Bez względu na wiek i zainteresowania każdy z nas 
mógł spędzić miło wakacje w mieście. 

W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST” ob-
chodziła 35-lecie istnienia. Władze spółdzielni przygo-
towały dla wszystkich mieszkańców jubileuszowy fe-
styn gdzie razem świętowaliśmy urodziny Piasta. Kon-
kursy sportowe i muzyczne umilały czas najmłodszym 
a punktem kulminacyjnym imprezy był wieczorny kon-
cert znanego metalowego zespołu Kat, na scenie usły-
szeliśmy założyciela zespołu Piotra Luczyka. Zespół 
niegdyś należał do tzw. „Wielkiej Trójcy Polskiego Me-
talu”.  

Muzyczną atmosferę utrzymał tegoroczny koncert 
popularnego na całym świecie zespołu Guns N’ Roses. 
Stadion Śląski przyjął na wysokim poziomie amerykań-
skie gwiazdy. Publiczność usłyszała ponad 30 utworów, 
a w tym najsłynniejsze kawałki grupy. Cały koncert 
trwał pond 3 godziny i został uznany za najdłuższy w 
Europie na trasie Not In This Lifetime.

Fani sportowych emocji mogli uczestniczyć w 9 Me-
moriale Kamili Skolimowskiej. Impreza zorganizowana 
również na Stadionie Śląskim odbyła się 22 sierpnia. W 
memoriale uczestniczyły światowe gwiazdy lekkoatle-
tyki min. Asafa Powel, Tom Walsh, Paweł Fajdek czy 
Justyna Święty-Eristic. Bezpłatnie mogliśmy podziwiać 
zmagania sportowców. Całe zawody sportowe oglądało 
ponad 41 tysięcy kibiców. 

fot.: ARC
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21 września w Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” 
miało miejsce spotkanie z Prezydentem miasta Katowi-
ce Marcinem Krupą. W programie, oprócz wystąpienia 
prezydenta miasta i prezesa SM „Piast” Michała Marcin-
kowskiego, odbyło się także spotkanie z Zygmuntem Ko-
rusem, autorem książki „Osiedle Tysiąclecia - 35 lat Spół-
dzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Katowicach. Wyda-
rzeniu towarzyszył również występ zespołu Acoustic 4.

W trakcie występu zespołu oraz po jego zakończe-
niu, można było porozmawiać z Zygmuntem Koru-
sem, który podpisywał i dedykował książki swojego 
autorstwa wszystkim zainteresowanym.

Spotkanie z Prezydentem miasta Katowice i autorem książki 
„Osiedle Tysiąclecia - 35 lat Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST”
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Do tej pory rozpoczęto prace związane z:
• ociepleniem ścian szczytowych segmentów gara-
żowych budynków Piastów 10 oraz Piastów 18, wraz 
z zadaszeniem balkonów ostatnich kondygnacji,
• ociepleniem ścian szczytowych segmentu piwnicz-
nego budynku Tysiąclecia 88,
• remontem elewacji budynku Armii Krajowej 281 od 
strony południowej, północnej i wschodniej,
• malowaniem ścian i sufitów korytarzy lokatorskich 
budynku Ułańska 7, wraz z robotami murarsko-tyn-
karskimi,
• wymianą drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na 
klatkę awaryjną na drzwi aluminiowe dymoszczelne 
w budynkach Chrobrego 38, Piastów 3, Tysiąclecia 47,
• remontem elektrycznej rozdzielni głównej w budyn-
ku Piastów 9,
• remontem dźwigów wraz z wykonaniem systemu 
łączności GPS w budynku Chrobrego 2 – rozpoczęto 
prace przy drugim dźwigu,
• remontem pokrycia dachu, koryta dachowego oraz 
naprawa i pomalowanie obróbek blacharskich w seg-
mencie garażowym budynku Chrobrego 38,
• przebudową ścian osłonowych ciągu komunikacyj-
nego w budynku Piastów 5,
• malowaniem elewacji z naprawą tynków i miejsco-
wą naprawą posadzki lastrykowej oraz likwidacja sta-
rego napisu „Dom Handlowy” w budynku Ułańska 12 
(pawilon),
• naprawą odspojonych tynków metodą alpinistyczną 
na elewacji segmentu garażowego budynku Tysiącle-
cia 90,
• budową siłowni zewnętrznej przy skwerze w rejonie 
ul. Zawiszy Czarnego 2-9,
• likwidacją wydzielonych trawników przy budynku 
Zawiszy Czarnego 4 wraz z utwardzeniem miejsc po 
zieleni kostką betonową,
• ponadto, w roku 2018 kontynuowano dofinansowa-
nie wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkal-
nych wraz z dociepleniem ściany balkonowej.

Do prac już zakończonych należą:
• budowa placu zabaw dla młodszych dzieci przy 
skwerze w rejonie ul. Zawiszy Czarnego 2-9,
• ocieplenie stropów budynku Armii Krajowej 304,
• naprawa odspojonych tynków metodą alpinistyczną 
na elewacji zachodniej segmentu piwnicznego budyn-
ku Chrobrego 2 i elewacji budynku Zawiszy Czarne-
go 4,

• remont pokrycia dachu wraz z naprawą zapadnię-
tych płyt dachowych i remontem kominów w segmen-
cie piwnicznym budynku Ułańska 16,
• wymiana pionów kanalizacyjnych przewidzianych 
na bieżący rok, tj: ¼ budynku Piastów 16, ¼ budynku 
Piastów 22, ¼ budynku Tysiąclecia 19, ¼ budynku Ty-

siąclecia 90, ½ budynku Ułańska 16, ¼ budynku Chro-
brego 32, ½ budynku Chrobrego 38,
• remont 1 szt. dźwigu wraz z wykonaniem systemu 
łączności GPS w budynku Tysiąclecia 78,
• wymiana 15 kompletów domofonów w korytarzach 
lokatorskich budynku Tysiąclecia 15,
• remont elektrycznych rozdzielni głównych w bu-
dynkach Piastów 26, Piastów 10 i Chrobrego 43,
• wymiana instalacji elektrycznej w korytarzach lo-
katorskich budynku Ułańska 7 wraz z zasilaniami 
mieszkań i wymianą 38 kompletów instalacji domo-
fonowych,
• remont kominów na dachu wraz z wykonaniem 
ocieplenia i naprawą czap kominowych pawilonu 
Chrobrego 29,
• remont 1 szt. dźwigu wraz z wykonaniem systemu 
łączności GPS w budynku Zawiszy Czarnego 9,
• remont pierwszego z 2 szt. dźwigów wraz z wykona-
niem systemu łączności GPS w budynku Chrobrego 2,
• wykonanie i montaż zadaszeń wejść do budynku 
Piastów 16,
• naprawa odspojonych tynków metodą alpinistyczną 
na elewacji segmentu garażowego budynku Piastów 9,
• wymiana uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na 
nawierzchnię z kostki betonowej w rejonie ul. Zawi-
szy Czarnego 4a,

REALIZACJA REMONTÓW I INWESTYCJI 
ZAPLANOWANYCH NA 2018 ROK

Kończące  się  lato  było  czasem  intensywnych  robót  na  całym  naszym  osiedlu.  Pomimo  ogólnej  trudnej  sytuacji 
w branży budowlanej, w której firmy borykają się z rosnącymi cenami materiałów oraz ogromnymi trudnościami ka-
drowymi – Spółdzielnia dokłada wszelkich starań, aby prace na naszym osiedlu przebiegały zgodnie z zatwierdzony-
mi harmonogramami, a także przepisami i projektami. Kolejne miesiące jesienne będą czasem dalszej intensywnej 
pracy, prowadzącej do ukończenia robót zaplanowanych na bieżący rok.

Termomodernizacja budynku Piastów 18, w tle termo-
modernizacja budynku Piastów 10
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• II etap częściowego wykonania nawierzchni 
dróg dojazdowych z kostki betonowej wraz z ka-
nalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi 
do garaży wolnostojących „Karliki” przy ul. Pia-
stów,
• przebudowa ścian osłonowych ciągu komunika-
cyjnego oraz remont dachu wraz z korytem deszczo-
wym w segmencie garażowym budynku Piastów 3,
• malowanie elewacji budynku z naprawą tynków, 
remontem wylewek balkonowych i wymianą prze-
gród balkonowych po stronie wschodniej segmen-
tu piwnicznego budynku Tysiąclecia 6.

Na pozostałe prace zaplanowane do wykonania 
w bieżącym roku zostały zawarte umowy i wyko-
nawcy są w trakcie przygotowań do rozpoczęcia prac.
• malowanie elewacji budynku Chrobrego 43 wraz 
z naprawą tynków, remontem wylewek balkonowych 
i wymianą przegród balkonowych po stronie wschod-
niej segmentu piwnicznego i garażowego: deklarowa-
ny przez wykonawcę termin rozpoczęcia prac: paź-
dziernik 2018 r.,

• wykonanie zadaszenia nad balkonami ostatnich 
kondygnacji segmentu piwnicznego i garażowego bu-
dynku Tysiąclecia 19: została zawarta umowa z wy-
konawcą.

Każda z następujących po sobie pór roku ma swoje 
uroki. Bez wątpienia, największą liczbą zwolenników 
cieszy się okres późnej wiosny, lata i wczesnej jesie-
ni. Jest to czas sprzyjający podróżom i wypoczynko-
wi - a w naszej strefie klimatycznej, z racji jej specy-
fiki - również przeprowadzaniu prac remontowych w 
lokalach mieszkalnych. Zamiast po plażowe ręczniki, 
sięgamy po wałki malarskie, młotki i wiertarki. Peł-
ni entuzjazmu odświeżamy i modernizujemy nasze 
cztery kąty. Chętnie wprowadzamy zmiany do aran-
żacji wnętrz- nie tylko dlatego, by poprawić ich funk-
cjonalność, ale głównie po to, by poczuć się lepiej. 
Jednak, aby utrzymać dobre samopoczucie i uniknąć 
stresu związanego z prowadzonym remontem, musi-
my pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Nieza-
leżnie od tego, czy wykonujemy remont samodziel-
nie, czy też decydujemy się na powierzenie go zawo-
dowcom, winniśmy zatroszczyć się o zminimalizo-
wanie uciążliwości, obecnych podczas prowadzonych 
w mieszkaniu prac. Remonty odbywające się w bu-
dynkach wielorodzinnych wiążą się z licznymi nie-
dogodnościami dla sąsiadów remontowanego lokalu. 

Najbardziej dokuczliwy dla otoczenia jest ha-
łas, emitowany przez urządzenia podczas wyburza-
nia ścian, kucia i wiercenia. Pamiętajmy zatem, aby 
wszelkie prace remontowe prowadzić z poszanowa-
niem spokoju pozostałych mieszkańców budynku, 
zaś główne prace wykonywać pomiędzy godziną 9:00 
a 19:00, z wyłączeniem niedziel i świąt.

Inne niedogodności generuje zachowanie osoby lub 
ekipy, przeprowadzającej remont w mieszkaniu. No-

torycznym zjawiskiem jest nieodpowiednie zabezpie-
czenie mieszkania, przed przedostawaniem się pyłów 
i kurzu do części wspólnych budynku. Mowa tu o ko-
rytarzach lokatorskich, głównych ciągach komunika-
cyjnych i klatkach awaryjnych. Zanieczyszczenia wy-
dobywające się na zewnątrz lokalu, roznoszone są po 
całym budynku i do pozostałych mieszkań- to praw-
dziwa zmora mieszkańców i osób odpowiedzialnych 
za utrzymanie czystości w zasobach spółdzielni. Jed-
nak, samo zabezpieczenie lokalu nie wyeliminuje pro-
blemu w pełni. Komplementarnym składnikiem prze-
pisu, na utrzymanie odpowiedniego porządku jest re-
gularne sprzątanie zabrudzeń, powstałych w wyniku 
prowadzonego przez nas remontu. 

Równie częstym problemem jest wystawianie rze-
czy na korytarzu lokatorskim podczas trwania re-
montu. Pozostawione przez nas meble, śmieci bądź 
materiały budowlane nie tylko negatywnie wpływa-
ją na estetykę otoczenia, ale przede wszystkim za-
grażają naszemu bezpieczeństwu. Przedmioty, o któ-
rych mowa, mogą zarówno doprowadzić do pożaru, 
jak również utrudnić wydostanie się z budynku, gdy 
takowy wybuchnie. 

Remonty są koniecznie, a zmiany potrzebne. Jed-
nak nim do nich przystąpimy - zmieńmy podejście. 
Zwykło się mawiać, że gdy człowiek zmieni sposób, 
w jaki patrzy na różne rzeczy, te rzeczy również się 
zmieniają. Zatroszczmy się o samopoczucie sąsiadów 
i czystość w budynku, a kto wie? Może remonty prze-
staną nas w końcu przerażać i zaczną cieszyć. 

Jolanta Olszówka

Gdy planujesz zmiany – zacznij od siebie

Zadaszenie wejść głównych do budynku przy ulicy Piastów 16
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Pytanie: Od Pana znajomych dowiedziałem się, że 
mówi Pan o sobie „romantyk polityki” lub „roman-
tyczny realista” Przecież to sprzeczność sama w sobie!

JG: Niekoniecznie. Romantyk to osoba która kieru-
je się ideałami, dla której ważne są wartości i uczucia, 
a nie tylko cel sam w sobie. A pragmatyczny dlatego, 
że jako wieloletni sędzia i były prezes Sądu Rejonowe-
go w Katowicach, wiem, że trzeba liczyć się z realiami, 
że rachunki muszą się bilansować. Dlatego też w swojej 
kampanii nie składam obietnic bez pokrycia, nie obie-
cuję 3 basenów i budowy kolejki linowej, jak to czynił 4 
lata temu jeden z moich konkurentów.

RED: Jaki jest w takim razie pana program?
J.G. Składa się z tzw. „piątki Gwizdaka”: bezpie-ątki Gwizdaka”: bezpie- Gwizdaka”: bezpie-

czeństwo wraz z estetyką miasta,  ekologia, eduka-
cja, transport i przede wszystkim dbałość o ludzi 
starszych. Wszyscy pasjonują się sprawami komuni-
kacji, a ja nie lekceważąc korków w mieście upomi-
nam się o godną starość mieszkańców . Przecież pra-
wie 1/4 populacji Katowic to ludzie 60+. Dlatego też, 
jeśli wyborcy dadzą mi taką szansę w pierwszym rzę-
dzie wprowadzę dopłaty do opieki nad ludźmi obłoż-źmi obłoż-mi obłoż-
nie chorymi i przykutymi do łóżka, uruchomię pod 
egidą miasta dzielnicowe punkty społecznej drobnej 
pomocy (robienie zakupów, umilanie czasu wolne-
go ludziom samotnym, a skazanym na domowe piele-
sze), czy też dopłaty na rehabilitację czy leczenie od-
leżyn. Chciałbym również ulżyć rodzinom i przyja-
ciołom, którzy sprawują codzienną opiekę w postaci 
tzw. mieszkań wytchnieniowych, tak by mogli zała-
twić swoje sprawy urzędowe, czy też bez wyrzutów 
pójść choćby do kina. Jako Katowiczanin od urodze-
nia, wiem, że jest to problem, który dotyka zwłasz-
cza os. 1000-lecia. 

RED: Sztaby konkurentów powątpiewają w pana 
kompetencje i doświadczenie. 

JG: Niech przemówią fakty: jestem prawnikiem i jak 
już wspomniałem przez kilka lat kierowałem sądem, 
który rozstrzyga ponad 50 tysięcy spraw rocznie i za-
trudnia około 250 osób. Ponadto uzupełniałem swo-
je kwalifikacje w postaci studiów podyplomowych w 
SGH i w Akademii Przywództwa w Warszawie, której 
gros wykładowców to praktycy i uczeni z najlepszej 
uczelni na świecie, Uniwersytetu Harwardzkiego. Po-
nadto, a nie jest to bez znaczenia, znam Katowice – tu 
się urodziłem, kształciłem, pracuję i mieszkam na nie-

odległej Koszutce. I jeszcze 
jedno, to wyborcy zdecydu-
ją czy teolog, doktor sztuki, 
czy inżynier transportu bar-
dziej nadają się do rządze-
nia miastem niż doświad-
czony praktyk – prawnik. 
Spółdzielnia Mieszkanio-
wa Piast, jak wiem, kiero-
wana jest od wielu lat z suk-
cesami właśnie przez praw-
nika. Skoro w tak wyjątko-
wym miejscu na mapie Ka-
towic sprawdza się kolega 
po fachu, to ja sprawdzę się 
na Młyńskiej (śmiech).

RED: uczynił pan swoją apolityczność i stowa-
rzyszenia Prawa do Katowic sztandarowym wy-
różnikiem. A przecież rządzenie miastem to czy-
sta polityka.

JG: Dla mnie polityka to sztuka nie tylko zdobywa-
nia władzy, ale przede wszystkim kierowanie się warto-
ściami. Moja i innych środowisk walka o wolne sądy i 
niezależność  sędziowską uważana jest przez PiS za po-
litykę. To nieprawda.

 Jestem człowiekiem bezpartyjnym od zawsze nieza-
leżnym i jako taki kierując stowarzyszeniem obywatel-
skim, nie mam nad swoją głową centrali w Warszawie 
czy Katowicach. Jestem zależny tylko od mieszkańców 
i prawa, no może trochę od członków Prawa do Kato-
wic (śmiech).

RED. Dziękujemy za rozmowę

Czy romantyczny pragmatyk zostanie Prezydentem Katowic?
wywiad z Jarosławem Gwizdakiem

ogłoszenie sponsorowane
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Jarosław Makowski
Drodzy Mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia !
 
Zdaję sobie sprawę, że seniorzy to grupa, do której wszyscy 
kiedyś dołączymy. Nie można jednak zakładać, że wszyscy 
seniorzy mają takie same potrzeby. Są aktywni seniorzy, 
są tacy, którzy nie wychodzą z domów, a także tacy, którzy 
swoją starość spędzają w ośrodkach opieki.

1. Refundacja kosztów leczenia dla seniorów 75+
2. Wsparcie opieki geriatrycznej 
3. Projekt: Senior dla seniora
4. Pomoc prawna dla seniorów
5. Złota rączka dla seniora
6. Dzielnicowe Centrum Seniora
7. Społeczny Rzecznik Praw Seniora
8. Budowa miejskiego hospicjum dla seniorów

Jarosław Makowski, kandydat na Prezydenta Miasta Katowice 
z listy Koalicji Obywatelskiej.
Zagłosuj na mnie 21 października, a zrobimy to w Katowicach.

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Materiał sfinansowany przez KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

Szanowni Mieszkańcy
Nazywam się Aleksandra Duży. Od prawie 30 lat 

mieszkam na Osiedlu Tysiąclecia, pracuję w SM „Piast”  i 
od niemal 3 lat jestem Radną Rady Jednostki Pomocni-
czej Nr 9, pełniąc w niej funkcję Przewodniczącej Zarzą-
du. W związku z tym jeśli będę mieć możliwość uczest-
niczenia w pracach Rady Miasta to chciałabym konty-
nuować działalność na rzecz osiedla Tysiąclecia.

Zdecydowałam się kandydować do RM Katowice 
ponieważ uważam, że wszystkie dzielnice Katowic za-
sługują na więcej uwagi i powinny być traktowane na 
równi ze Śródmieściem, ponieważ siła naszego mia-
sta tkwi w jego Mieszkańcach. 

To Mieszkańcy tworzą Miasto i to właśnie Mieszkań-
cy wiedzą jak urządzić swoje dzielnice - tak żeby się w 
nich dobrze żyło. Dlatego jeśli będę mieć możliwość re-
prezentowania Was w Radzie Miasta Katowice to m.in.:

- zadbam o wzmocnienie roli Rad Dzielnic, które będą 
głosem Mieszkańców skierowanym do Prezydenta Miasta;

- będę dążyć do zapewnienia lepszego dostępu do 
refundowanej specjalistycznej opieki zdrowotnej dla 
Seniorów w dzielnicach;

- zadbam o wyrównanie szans terenów miejskich z 
terenami zarządzanymi przez podmioty takie jak spół-
dzielnie mieszkaniowe;

- będę dążyć do tego żeby Mieszkańcy byli na bieżą-
co informowani o wszelkich planowanych na osiedlach 
nowych inwestycjach;

- ponieważ jestem orędowniczką zdrowego trybu ży-
cia i uważam, ze  życie w mieście nie musi oznaczać za-
mknięcia Mieszkańców w ich mieszkaniach, to na pew-
no będę dbać o potrzeby również w tym zakresie.

Będzie mi niezmiernie miło jeśli 21 października Ze-
chcą Państwo oddać na mnie swój głos – głos który 
potraktuję jako daną mi szansę na to żeby działać w 
Państwa imieniu nad rozwojem i ciągłym poprawia-
niem komfortu życia w  naszych Dzielnicach.

Startuję z listy nr 4, miejsce nr 2.

Aleksandra Duży

ogłoszenia sponsorowane
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Dnia 03 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z 
dnia 08 grudnia 2017 roku, która znowelizowała dotych-
czasową ustawę o Sądzie Najwyższym. Jedną z istot-
niejszych zmian wprowadzonych do znowelizowanej 
ustawy jest procedura wniesienia nadzwyczajnego środ-
ka zaskarżenia – skargi nadzwyczajnej. 

Czym jest skarga nadzwyczajna? 
Skarga nadzwyczajna jest nowym (nie istniejącym 

wcześniej) nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, 
na podstawie którego strona może żądać wzruszenia pra-
womocnego wyroku przy jednoczesnym żądaniu rozpo-
znania sprawy na nowo. Co ważne, instytucja skargi nad-
zwyczajnej ma na celu wyeliminowanie z obiegu praw-
nego tych orzeczeń, które w sposób rażący i oczywisty 
naruszają zasady lub wolności, a także prawa człowieka 
i obywatela opisane w Konstytucji, czy też w sposób ra-
żący naruszają prawo przez jego błędną wykładnię lub 
niewłaściwe zastosowanie. Dodatkowo, gdy zachodzi 
oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią 
zebranego w sprawie materiału dowodowego, również 
możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej. W sposób 
ogólny można określić, iż skarga nadzwyczajna przysłu-
guje, jeżeli jej złożenie jest konieczne dla zapewnienia 
praworządności i sprawiedliwości społecznej.

Jakie orzeczenia podlegają zaskarżeniu w trybie skar-
gi nadzwyczajnej?

Zaskarżeniu w trybie skargi nadzwyczajnej podlegają 
prawomocne orzeczenia, wydane przez sąd powszechny 
(sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny) lub sąd wojsko-
wy, kończące postępowanie w sprawie. Istotnym pozo-
staje, że możliwe jest wniesienie skargi nadzwyczajnej 
dopiero w sytuacji, gdy orzeczenie nie może być uchy-
lone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych 
środków zaskarżenia – kasacji, skargi kasacyjnej. 

Jednocześnie, istotną okolicznością pozostaje fakt, iż 
w przypadku skargi nadzwyczajnej nie jest konieczne 
„wyczerpanie” wszystkich możliwych środków zaskar-
żenia, aby móc ją wnieść do Sądu Najwyższego. 

Niemniej jednak, skargi nadzwyczajnej nie można oprzeć 
na tych samych zarzutach, na podstawie których została 
wniesiona do Sądu Najwyższego kasacja/skarga kasacyjna. 

Od tego samego orzeczenia, w interesie tej samej stro-
ny – skarga nadzwyczajna może zostać złożona tylko raz.

Kiedy skarga nadzwyczajna nie przysługuje? 
Zgodnie z art. 90 ustawy o Sądzie Najwyższym skargi 

nadzwyczajnej nie można wnieść od wyroku ustalające-
go nieistnienie małżeństwa, orzekającego unieważnienie 
małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po 
uprawomocnieniu się takiego orzeczenia zawarła zwią-
zek małżeński oraz od postanowienia o przysposobieniu. 
Skarga nadzwyczajna nie jest dopuszczalna również w 
sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe. 

Gdzie i w jakim terminie należy złożyć skargę nadzwy-
czajną? 

Skargę nadzwyczajną należy złożyć do Izby Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższe-
go. W procesie rozpoznawania skarg nadzwyczajnych 
uczestniczą oprócz sędziów Sądu Najwyższego, ław-
nicy Sądu Najwyższego. Termin do wniesienia skargi 
nadzwyczajnej wynosi 5 lat i jest liczony od dnia upra-
womocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od 
orzeczenia została wniesiona kasacja lub skarga kasa-
cyjna – termin do wniesienia skargi nadzwyczajnej wy-
nosi 1 rok od dnia rozpoznania przez Sąd Najwyższy 
kasacji/skargi kasacyjnej. 

Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, iż ustawodaw-
ca zastrzegł w przepisach przejściowych, okoliczność 
pozwalającą na zaskarżenie orzeczeń uprawomocnio-
nych po dniu 17 października 1997 roku. Mianowicie, 
w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy czyli 
do dnia 03 kwietnia 2021 roku możliwe jest wniesienie 
skargi nadzwyczajnej od prawomocnych orzeczeń koń-
czących postępowanie w sprawie, które uprawomocniły 
się po dniu 17 października 1997 roku.

Kto może złożyć skargę nadzwyczajną?
Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego może 

wnieść:
- Prokurator Generalny, 
- Rzecznik Praw Obywatelskich, 
a w zakresie swojej właściwości:
-  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, 
- Rzecznik Praw Dziecka, 
- Rzecznik Praw Pacjenta, 
- Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, 
- Rzecznik Finansowy 
- Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Co może zrobić Sąd Najwyższy? 
W przypadku uwzględnienia skargi nadzwyczajnej, 

Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie w całości 
lub w części i stosownie do wyników rozprawy orzeka 
co do istoty sprawy albo przekazuje sprawę do ponow-
nego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie potrzeby 
uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, al-
bo umarza postępowanie.

Natomiast w sytuacji, gdy Sąd Najwyższy przy 
rozpatrywaniu skargi nadzwyczajnej uzna, że przyczyną 
naruszenia przez orzeczenie zasad lub wolności i praw 
człowieka i obywatela określonych w Konstytucji, jest nie-
zgodność ustawy z Konstytucją, występuje z pytaniem 
prawnym do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli rozstrzy-
gnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego 
się przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sąd Najwyższy 
może zawiesić postępowanie z urzędu do czasu wydania 
rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny.

Skarga nadzwyczajna. Co warto o niej wiedzieć?
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Niedopuszczalne jest uwzględnienie skargi nadzwy-
czajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upły-
wie 1 roku od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, 
a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja al-
bo skarga kasacyjna - po upływie 6 miesięcy od dnia jej 
rozpoznania.

Jakie są koszty wniesienia skargi nadzwyczajnej oraz 
koszty postępowania?

Wniesienie wystąpienia do podmiotów uprawnio-
nych do złożenia skargi nadzwyczajnej (m.in. Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich) jest wolne od opłat. W sytuacji 
skierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższe-
go przez podmiot uprawniony do jej wniesienia, postę-
powanie również pozostaje wolne od opłat. 

Kończąc, należy przypomnieć, że zgodnie z ustawą, 
skargi nadzwyczajnej nie można wnosić bezpośred-
nio do Sądu Najwyższego, a jedynie za pośrednictwem 
wskazanych w ustawie podmiotów. Wobec powyższe-
go, osoba zainteresowana wystąpieniem z wyżej opi-
sanym nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, winna 
najpierw zwrócić się z wnioskiem lub prośbą do wy-
żej wskazanych podmiotów, przykładowo do Rzecznika 
Praw Obywatelskich lub Prokuratora Generalnego, ce-
lem wystąpienia ze skargą nadzwyczajną w jej imieniu. 
We wniosku winny być opisane szczegółowo okoliczno-
ści potwierdzające zasadność i konieczność wystąpienia 
do Sądu Najwyższego celem wzruszenia prawomocne-Sądu Najwyższego celem wzruszenia prawomocne-
go orzeczenia. 

Marta Krajewska, adwokat

No i stało się. Chociaż skóra ma jeszcze kolor deli-
katnego muśnięcia słońcem, po naszym urlopie zosta-
ły już tylko wspomnienia. 

Tyle oczekiwania, tyle planów i co? – teraz już tyl-
ko zdjęcia są do pooglądania. Wiecznie zaganiane, 
obarczone obowiązkami w pracy i w domu, a to tylko 
namiastka naszych problemów. Jesteśmy coraz bar-
dziej zmęczone. Zmęczone wszystkim i wszystkimi. 

Rano trzeba wcześnie wstać, gdzie to słońce, jesz-
cze nie tak dawno było tak jasno? W co się ubrać?  
Rano już jest chłodno trzeba pomyśleć o sweterku. 
W pracy koszmar – wszyscy tylko narzekają. A to 
że jest zimno, a to że czajnik za wolno grzeje wodę, 
a to że Ulka za dwa tygodnie wylatuje w all-u. Potem 
droga do domu, w męczarniach. Obolałe stopy, długo 
obsługująca kasjerka w sklepie, ciężar zakupów, są-
siadka z bloku, która nie przytrzymała drzwi od win-
dy, wiecznie gubiący się w torebce klucz od drzwi. 
No i jesteśmy w końcu w domu. W domu, gdzie trze-
ba wysłuchać problemów dziecka i męża, przygoto-
wać obiad, wyprasować zaległe ciuchy, ogarnąć całe 
mieszkanie, zadzwonić do mamy, wyłączyć telewizor 
i położyć się spać. 

A jutro? Jutro jest deja vu dnia dzisiejszego, albo 
jeszcze gorzej. Co nam, jest potrzebne? Pozytywna 
energia, pozytywne myślenie, pozytywne otoczenie. 

Czy je masz?
Czy je widzisz?
Czy je dostrzegasz? 

No to zaczynam od początku. Rano pobudka. Ale 
ulga, że słońce już później wstaje, bo wcześniej świe-
ciło mi prosto w oczy przez co wybudzałam się przez 
nie przed budzikiem. Co ubrać? Jest w końcu chłod-
niej więc mogę ubrać ten nowy sweterek, który kupi-
łam na wyprzedaży. Co w pracy? Mam takie obroty, 
że odpoczywam każdą dodatkową sekundą w oczeki-
waniu na gorący napój. A Ulka? Zrobię jej kawę, bo 
ma tyle pracy, że biedna nawet nie ma czasu wstać 
od biurka. Dobrze, że wyjeżdża na wakacje, przynaj-
mniej odpocznie i nabierze nowej energii. Dziś w za-
kupach pomoże mi mąż, pani kasjerka się uśmiech-
nie, a sąsiadka przeprosi za windę i życzy miłego 
dnia. Z mężem pójdę na krótki spacer, córka opo-
wie o przebytym dniu, pooglądam ulubiony film, za-
dzwonię do mamy – bo jest moją najlepszą przyja-
ciółką i położę się spać. 

Są dni gorsze, ale przede wszystkim są dni lepsze, 
o których cały czas zapominamy i nie doceniamy ich. 
Pozytywna energia otacza nas z każdej strony, trzeba 
tylko ją dostrzec i korzystać z niej. A to promyk słoń-
ca, a to uśmiechnięta buzia, a to miłe dzień dobry, al-
bo dziękuję, a to pochwała od przełożonej za dobrze 
wykonaną pracę, a to miła rozmowa, a to……. I mo-
głabym tak wymieniać chyba w nieskończoność. 

Pamiętajmy, że pozytywną energią jesteśmy my sa-
mi, a najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że może-
my się nią dzielić. 

 MJ

Energia potrzebna od zaraz
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Spółdzielnie energetyczne – dlaczego warto je zakładać
To, że musimy w Polsce, ale też na Śląsku przejść na 

gospodarkę niskowęglową i postawić na odnawialne źró-
dła energii, jest dla mnie oczywiste. Odejście od pa-
liw kopalnych na rzecz czystych i bezpiecznych me-
tod pozyskiwania ciepła i prądu przyczyni się do po-
prawy warunków naszego życia i zdrowia.  Pozwoli na 
zmniejszenie kosztów wynikających z ochrony zdrowia, 
zmniejszy zanieczyszczenie wód i ilość odpadów, ale 
przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo energetycz-
ne i rozwój innowacyjności polskiej gospodarki. Ta praw-
da dociera do społeczeństwa bardzo powoli. Polacy boją 
się zmian, często nie ufają ekologom, wierzą za to poli-
tykom przekonującym, że zmiany są wprowadzane w ży-
cie i problem typu smog zostanie rozwiązany w szybkim 
czasie. Przykro mi to pisać, ale nie zostanie, zwłaszcza, 
jeśli nie przyspieszy tempo zmian i rozwój edukacji. 

Przykład, który przynosi efekty i służy mieszkańcom 
można znaleźć w Niemczech. To tam ponad 10 lat te-
mu zaczęto stawiać na spółdzielnie energetyczne, które 
pozwoliły lokalnym społecznościom budować większą 
niezależność energetyczną i lepiej korzystać z energii ze 
źródeł odnawialnych. Te energetyczne inwestycje oby-
wateli określa się w Niemczech mianem Bürgerenergie, 
czyli „energetyki obywatelskiej”. Nazywa się tak pro-
jekty, w których osoby prywatne lub lokalne przedsię-
biorstwa pojedynczo lub wspólnie inwestują własny ka-
pitał w obszarze energetyki. Chodzi nie tylko o odna-
wialne źródła energii, ale o wszelkie inwestycje w ener-
getyce, również te związane z siecią energetyczną czy 
oszczędzaniem energii.

Jak to działa?
Spółdzielnie energetyczne są aktywne głównie 

w obszarze produkcji energii elektrycznej (95 %), 
zwłaszcza z fotowoltaiki, oferują również usługi w 
zakresie doradztwa oraz kontraktingu energetyczne-
go. Zajmują się również sprzedażą energii oraz w 
infrastrukturę sieciową. Co istotne - prawie poło-
wa instalacji fotowoltaicznych oraz tych, które wy-
korzystują biomasę lub biogaz, a także więcej niż 
połowa elektrowni wiatrowych w Niemczech zosta-
ła sfinansowana przez obywateli. Aby przystąpić do 
spółdzielni energetycznej należało mieć średnio 714 
Euro na wykupienie pojedynczego udziału. Znacz-
na liczba spółdzielni oferowała udziały nawet po 50 
Euro, tak, by przystąpienie i partycypowanie w zy-
sku umożliwić także osobom o niskich dochodach. 
Średnia liczba członków założycieli to 29 osób, choć 
w Niemczech potrzeba jedynie 3 osób do założenia 
spółdzielni. Faktycznie 61% powstałych spółdzielni 
założyło nie więcej niż 20 członków. 

Przykładów prężnie działających spółdzielni można 
szukać raczej także w dalszej części Europy. Jedną z 
czołowych spółdzielni energetycznych działających w 
Europie jest Ecopower, czyli belgijska spółka energe-
tyczna oferująca sprzedaż zielonej energii elektrycznej 
i paliwa odnawialnego. Liczy ponad 50 tys. członków. 
Marzą mi się spółdzielnie energetyczne na Śląsku, na 
znacznie mniejszą skalę, ważne by były. 

W dniach od 3 do 14 grudnia br. odbędzie się w Ka-
towicach Szczyt Klimatyczny. Wydarzenie to będzie 
ogromnym wyzwaniem logistycznym oraz transpor-

towym, do którego miasto 
przygotowuje się od ubie-
głego roku. Z tej okazji 
Urząd Miasta na budynku 
przy placu kwiatowym uru-
chomił w ubiegłym tygo-
dniu zegar odliczający czas 
do Szczytu. W środę zegar 
podawał, że do 3 grudnia 
pozostało 208 dni, co da-
je około 300 tysięcy minut. 
Według zapewnień przed-
stawicieli miasta Szczyt 
Klimatyczny w Katowicach 
to znacząca promocja stoli-
cy naszego województwa. 
Na szczyt ma przyjechać 
około 40 tysięcy osób. Bę-

dą to goście z całego świata, a w trakcie szczytu wła-
śnie w Katowicach zapadną znaczące dla klimatu i 
ekologii decyzje.

Szczyt Klimatyczny w Katowicach
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Patryk Białas

Patryk Białas, 40 lat, prawnik, dyrektor Centrum Innowacji 
i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Cen-
trum. Mieszkaniec os. Tysiąclecia, żonaty, dwoje dzieci.

Bezpartyjny aktywista miejski. Współtwórca KATOWICKIEGO 
ALARMU SMOGOWEGO i kampanii #CZYSTEPOWIETRZE, prezes 
stowarzyszenia BoMiasto. Wasz sąsiad, współparafianin.

„Aktywizuję ludzi wokół tworzenia miasta przyjaznego, pełne-
go zieleni, otwartego i co niezwykle istotne – miasta bez smogu. 
Od lat działam społecznie także na rzecz naszej dzielnicy – wspól-
nie z sąsiadami sadzimy tu drzewa, prowadzę zajęcia ekologiczne 
w tutejszych przedszkolach. Pozostaję wyczulony na brak posza-
nowania zdania mieszkańców naszego osiedla i spadek komfor-
tu ich życia. Nie zgadzam się na eliminowanie terenów zielonych 
pod nieprzemyślaną zabudowę czy na dewastowanie zieleńców 
jako namiastki parkingów. Dzisiejsze Tysiąclecie to również wiele 
problemów, które duszą to osiedle. Traktuję to jako szansę i wy-
zwanie do działania. Jestem przekonany, że obecne os. Tysiącle-
cia trzeba pozszywać i przewietrzyć. „

Zadbajmy wspólnie o lepszy klimat w Katowicach i w naszej 
dzielnicy.

Proszę o Państwa głosy 21 X – lista nr 4, kandydat nr 8 

PATRYK BIAŁAS

ogłoszenia sponsorowane

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557

JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009

TO JEST MIEJSCE 
NA TWOJĄ REKLAMĘ
Po szczegóły zapraszamy na:

www.smpiast.pl
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Borys Pronobis — bezpartyjny radny

Nr 1 na liście 21

Materiał wyborczy sfinansowany ze środków KWW Forum Samorządowe i Marcin Krupa

ogłoszenie sponsorowane

Szanowni Państwo, informujemy, że od listopada 2018
NZOZ Gabinety Lekarskie M. Pączek, 

zakład optyczny, wszystkie prywatne gabinety lekarskie, 
zlokalizowane przy ulicy Zawiszy Czarnego 6, zostaną 

przeniesione do nowej lokalizacji przy ulicy Tysiąclecia 101 
(budynek przy pętli autobusowej).

Informacje pod numerami telefonu:
32 254 03 56, 32 724 83 46
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

+ doradztwo

Kancelaria Radcy Prawnego 

tel. 536-864-577 
prawo pracy, lokalowe, 

spadki, weksle

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego biura. 

- Szukasz mieszkania lub domu? 
- Chcesz sprzedać, wynająć lub zamienić swoje mieszkanie? 

- Nie wiesz gdzie szukać ofert? 
- Jaka cena będzie najlepsza? 

- Boisz się podpisać niewłaściwą umowę? 
- Nie wiesz jak to zrobić i boisz się paść ofiarą oszusta?

Skontaktuj się z nami i odwiedź naszą nową stronę www:

posrednictwo.smpiast.pl
Telefon kontaktowy: 32 254-65-05 wew. 144

BIURO POŚREDNICTWA  MIESZKANIOWEGO



Nr 3 (131) 2018 Październik  2018

GŁOS TYSIĄCLECIA16

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

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie, szafy, wnęki

POMIAR I WYCENA
GRATIS

tel. 503 592 364
www.armarium.pl

CZYSZCZENIE
DYWANÓW,

WYKŁADZIN,
TAPICERKI

tel. 503 592 364
32 254 37 46

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

TO JEST 
MIEJSCE 

NA TWOJĄ 
REKLAMĘ
Po szczegóły 
zapraszamy

na naszą stronę
www.smpiast.pl
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Podane ceny dotyczą umów na 24 mies., zawierają rabat za e-fakturę i terminową płatność (5 zł) oraz zgodę marketingową (5 zł), nie zawierają 
opłaty aktywacyjnej 49,99 zł oraz opłaty za sprzęt. Po wyczerpaniu pakietu GB w abonamencie komórkowym za dany cykl, za kolejne 
2 pakiety po 5 GB automatycznie wzrośnie opłata o 10 zł za każdy pakiet. Szczegóły w regulaminie „Światłowód 1/17” na orange.pl i pod nr 
801 234 567 (koszt połączenia wg cennika), gdzie sprawdzisz również zasięg Światłowodu.
Fox and its related entities. All rights reserved; © 2017 AMC NETWORK ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 2017 © Lifetime; VIKINGS © 2017 TM Productions Limited / T5 Vikings 
IV Productions Inc. All Rights Reserved. An Ireland-Canada Co-Production; Bundesliga na żywo na kanałach ELEVEN SPORTS. © CBS Broadcast Inc. All Rights Reserved; Eurosport, skoki 
narciarskie; 2017 Ed Stafford, 10 dni, by przeżyć, Discovery Channel; © 2017 Par Pics; Viacom International Media Networks; Artwork © 2015 Fox and its related entities. All rights reserved.

Teraz Orange Światłowód 
w Katowicach
Zapraszamy do Salonów Orange w Katowicach:

 ul. 3 maja 5 (przy Skarbku)
Kontakt: 501 345 678

 CH Galeria Katowicka, ul. 3 maja 30
Kontakt: 508 325 182

 CH Silesia City Center, ul.Chorzowska 107
Kontakt: 512 096 700

 CH Dąbrówka, ul. Roździeńskiego 200
Kontakt: 503 170 852

 CH 3 Stawy, ul. Pułaskiego 60
Kontakt: 504 226 504

39,99 zł/mies.
od 13. mies. 69,99 zł

79,99 zł/mies.

89,99 zł/mies.

99,99 zł/mies.

Światłowód do 100 Mb/s

Internet

Internet Abonament
komórkowy

Abonament 
domowy

Internet Telewizja

Abonament
komórkowy

Internet Telewizja Abonament 
domowy



ogłoszenie sponsorowane


