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Problemy z przekształceniem prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST w Katowicach
działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w sprawo własności tych
gruntów, reprezentując interes Mieszkańców Osiedla, złożyła do Urzędu Miasta w Katowicach wnioski o wydanie zaświadczeń w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z przepisami powyższej ustawy,
samo przekształcenie następuje z mocy prawa, ale
konieczne jest uzyskanie prawomocnego zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Stosownie do zapisów nowej ustawy, przekształceniu podlegają jedynie grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, przez co należy rozumieć nieruchomości
zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi
jednorodzinnymi, mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, a także budynki, o których mowa powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi
lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków
mieszkalnych. Znaczenie ma fakt, iż ustawodawca nie doprecyzował, co należy rozumieć przez budynki oraz inne obiekty budowlane lub urządzenia
budowlane, umożliwiające prawidłowe i racjonalne
korzystanie z budynków mieszkalnych. Powyższe
skutkuje dokonywaniem samodzielnej interpretacji
przez stosujące przepis organy administracji, często w oparciu wyłącznie o jego literalne brzmienie.
Dnia 04 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Katowice wydał postanowienie o odmowie wydania
Spółdzielni zaświadczenia o przekształceniu prawa, uzasadniając, iż nieruchomości położone w obrębie Osiedla Tysiąclecia, poza budynkami mieszkalnymi zabudowane są jeszcze obiektami handlowymi i pawilonami handlowo-usługowymi. Zdaniem Prezydenta Miasta Katowice posadowienie na terenie Osiedla Tysiąclecie, poza budynkami mieszkalnymi, także obiektów handlowych
i usługowych powoduje niemożność zastosowania
względem nieruchomości przepisów ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku, a co za tym idzie nie dochodzi
do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W ocenie Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST
istotne w sprawie pozostaje, iż w obrębie Osiedla
posadowione są głównie budynki mieszkalne wielorodzinne, celem zaś każdej spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom spółdzielni samo-
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dzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
Bez wątpienia wszystkie budynki posadowione na
terenie Osiedla, w tym obiekty usługowo-handlowe mają na celu wyłącznie kompleksowe zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Nieruchomość wspólna położona w obrębie Osiedla ukształtowana została na mocy uchwały Zarządu SM PIAST z 2004
roku, obejmującej w całości osiedle mieszkaniowe zaprojektowane, jako jednolity kompleks funkcjonalno-organizacyjny, z przeważającą funkcją
mieszkaniową, zawierający oprócz budynków o ściśle mieszkaniowym charakterze, kilka wolnostojących pawilonów usługowych. W dniu podejmowania uchwały nie było przeszkód prawnych w kształtowaniu nieruchomości wielobudynkowych obejmujących również pawilony handlowe, skwery, drogi dojazdowe, place zabaw, małe obiekty gastronomiczne i kioski handlowe, pod które spółdzielnia
wydzierżawiała fragmenty nieruchomości wspólnej. Takie podejście było korzystne dla członków
spółdzielni, bowiem dawało większe możliwości
w zakresie gospodarki remontowej.
Z uwagi na powyższe, Spółdzielnia kwestionowała wskazane powyżej postanowienie Prezydenta Miasta Katowice, składając zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wszczęcie
procedury zaskarżenia przez Spółdzielnię odnosi
skutki prawne wobec wszystkich właścicieli lokali
mieszkalnych. Należy zaznaczyć, iż dnia 29 marca
2019 roku, na skutek wniesionego przez Spółdzielnię odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło zaskarżone postanowienie Prezydenta
Miasta Katowice i przekazało sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. Postępowanie w dalszym ciągu pozostaje w toku, ponownie decyzję wydawał będzie Prezydent Miasta
Katowice. Oznacza to, że Mieszkańcy posiadający
prawo odrębnej własności lokalu w dalszym ciągu
zobowiązani są do wnoszenia opłat za użytkowanie
wieczyste do Urzędu Miasta na dotychczasowych
zasadach i w dotychczasowej wysokości.
Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST aktywnie
uczestniczy i śledzi stosowanie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, analizuje doniesienia prasowe, stanowiska innych spółdzielni mieszkaniowych, organów samorządu spółdzielczego,
wystąpienia środowisk spółdzielczych, a także stanowiska właściwych Ministerstw, parlamentarzystów. Z analizy wynika, że inne spółdzielnie zarządzające osiedlami mieszkaniowymi z lat 60-tych,
70-tych znajdują się w podobnej sytuacji, jak SpółGŁOS TYSIĄCLECIA
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dzielnia Mieszkaniowa PIAST oraz że ustawa dotycząca przekształcenia zawiera liczne niedoskonałości legislacyjne. Zaznaczyć należy, że ustawa ta
była już dwukrotnie nowelizowana, a obowiązuje
zaledwie od dnia 01 stycznia 2019 roku. Propozycje zmian, które są przedkładane Ministerstwu Inwestycji i Rozwoju oraz innym organom, także odzwierciedlają złożoną sytuację faktyczną w obrębie
nieruchomości należących do spółdzielni mieszkaniowych. Literalna interpretacja przepisów ustawy
przez organy samorządowe powołane do jej realizacji prowadzi do rozczarowania właścicieli lokali, zwłaszcza, iż organy te całą odpowiedzialność
za zaistniałą sytuację przerzucają na spółdzielnie.
Jest to całkiem nieuzasadnione stanowisko, które
powoduje dezorientację wśród Mieszkańców osiedli oraz narusza ich poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, jako osób zrzeszonych w ramach korporacji spółdzielczej.
Spółdzielnia Mieszkaniowa PIAST jest zdania, że
należy w dalszym ciągu procedować nad zmianami
do ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku w ten sposób,
aby przekształcenie obejmowało całą nierucho-

mość w znaczeniu wieczysto-księgowym, na której
stoją budynki zarówno mieszkaniowe jak i o charakterze usługowym, służące bezpośrednio członkom spółdzielni, aby nieruchomość traktować jako kompleks zaspokajający potrzeby mieszkańców,
głównie w sferze mieszkalnej, ale również w sferze
usługowej, rekreacyjnej. W tymże celu Spółdzielnia podejmuje szereg działań, związanych nie tylko
z aktywnym uczestnictwem w postępowaniu administracyjnym, ale i skierowała wystąpienia do parlamentarzystów, przedstawicieli władz rządowych
w Polsce, celem zwrócenia uwagi na istniejący problem, a także z prośbą o podjęcie działań mających
na celu kolejną nowelizację ustawy.
Jesteśmy przekonani, że aktywność środowiska spółdzielczego w sprawie, która dotyczy tysięcy spółdzielni mieszkaniowych i setek tysięcy właścicieli lokali mieszkalnych, spowoduje oczekiwane skutki w postaci uwłaszczenia na nieruchomościach wielobudynkowych, w obrębie dużych osiedli mieszkaniowych.
Marta Krajewska, adwokat

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PIAST”
40-872 Katowice, ul. Zawiszy Czarnego 8 • www.smpiast.pl • e-mail: smpiast@smpiast.pl
tel. 32 254 65 05, faks 32 254 10 25

PR/1351/2019
Dział Czynszów i Sprzedaży					
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”
w Katowicach

Katowice, dnia 05.03.2019 r.

Katowice, dnia 16 kwietnia 2019r.

Szanowni Państwo,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” w Katowicach uprzejmie informuje, że trwają prace nad
wdrożeniem przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, co znacznie usprawni i skróci czas
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Katowicach zawiadamia,
jej doręczenia. Osoby zainteresowane otrzymywaniem m.in. specyfikacji opłat, faktur, zawiadoże na dzień 26 kwietnia 2019 roku na godz. 16.30, zwołuje Walne Zgromadzenie
mień o zebraniach na adres e-mail, prosimy o wypełnienie stosownego formularza, który znajduję
Członków
Spółdzielniwww.smpiast.pl
Mieszkaniowej
„Piast”„Do
w pobrania”.
Katowicach.
się
na stronie Spółdzielni:
w zakładce
Wypełnione wnioski prosimy dostarczyć do siedziby Spółdzielni, bądź Administracji. Wypełniony i zeskanowany dokument
można
także przesłać
ks@smpiast.pl.
Miejsce
obrad:na adres:
siedziba
Spółdzielni przy ul. Zawiszy Czarnego 8,

sala narad nr 57.

Materiały na Walne Zgromadzenie (sprawozdania i projekty uchwał) będą
wyłożone w siedzibie Spółdzielni od dnia 04.04.2019r. do dnia 25.04.2019r.
GŁOS
ZTYSIĄCLECIA
materiałami tymi mogą się Państwo zapoznać w pokoju nr 40 w następujących3
terminach:
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CELE I ZAMIERZENIA NA 2019 ROK
Utrzymanie zasobów mieszkaniowych w odpowiednim stanie technicznym oraz sprostanie wymogom
aktualnie obowiązujących przepisów nakłada na
Spółdzielnię obowiązek prowadzenia corocznie, w
sposób ciągły i systematyczny, niezbędnych prac remontowych i konserwacyjno-zabezpieczających budynków wchodzących w skład zasobów spółdzielni
oraz terenów je otaczających.
Tak jak w latach poprzednich, w miesiącu październiku 2018 r. przeprowadzone zostały przy
udziale Rad Osiedlowych jesienne przeglądy zasobów Spółdzielni.
W trakcie przeglądów sporządzono stosowne
protokoły, w których określono potrzeby remontowe i inwestycyjne. Zebrany materiał stanowił podstawę do sporządzenia projektu planu remontów
i inwestycji na rok 2019.

Ul. Chrobrego 43 – remont elewacji

Do najistotniejszych realizacji przyjętych w plaMiejscowe skucie i naprawa odspojonych tynków
nie remontów na 2019 rok należą:
na elewacji budynków:
Chrobrego 2,
Termomodernizacja budynków:
Tysiąclecia 88,
Chrobrego 37 – ocieplenie ścian szczytowych i
Piastów 9,
przyziemia segmentu piwnicznego,
Piastów 26.
Piastów 10 – ocieplenie ścian szczytowych segmentu piwnicznego z zadaszeniem balkonów ostatWykonanie nowego logo budynku wraz z napranich kondygnacji,
wą tynku na budynkach:
Tysiąclecia 47 – ocieplenie ścian szczytowych segChrobrego 2 – segment piwniczny strona wschodmentu garażowego z zadaszeniem balkonów ostat- nia,
nich kondygnacji.
Chrobrego 9 – segment garażowy strona wschodnia,
Remont elewacji budynków:
Chrobrego 13 – segment garażowy strona wschodChrobrego 32 – malowanie elewacji budynku nia,
z naprawą tynków, remontem wylewek balkonoChrobrego 39 – segment garażowy strona wschodwych i wymianą przegród balkonowych po stronie nia,
wschodniej segmentu piwnicznego,
Tysiąclecia 90 – segment garażowy strona wschodChrobrego 43 – malowanie elewacji budynku nia,
z naprawą tynków, remontem wylewek balkonoUłańska 5 – segment garażowy i piwniczny strowych i wymianą przegród balkonowych po stronie na wschodnia,
wschodniej segmentu garażowego,
Ułańska 9 – segment garażowy strona wschodTysiąclecia 19 – malowanie ścian szczytowych nia,
obu segmentów,
Piastów 8.
Armii Krajowej 283 – remont elewacji budynku
od strony zachodniej,
Wykonanie zadaszenia balkonów ostatnich konUłańska 12 (pawilon) – kontynuacja robót re- dygnacji budynków:
montowych: malowanie elewacji z naprawą tynków
Chrobrego 32 – segment piwniczny strona
i miejscową naprawą posadzki lastrykowej,
wschodnia (wraz z ociepleniem attyki),
Zawiszy Czarnego 8 – częściowy remont elewacji.
Tysiąclecia 15 – cały budynek.
Przebudowa ścian osłonowych ciągu komunikacyjnego budynku przy ul. Chrobrego 38.
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Wykonanie zadaszenia wejść do budynków:
Chrobrego 32,
Chrobrego 38,
Piastów 10,
Piastów 18.
GŁOS TYSIĄCLECIA
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Remont ścian i sufitów ciągu komunikacyjnego w
Remont dachów w budynkach:
budynkach:
Ułańska 16 – remont dachu z kominami w segChrobrego 13 – roboty tynkarsko-malarskie wraz mencie piwnicznym,
z wykonaniem tapety natryskowej oraz robotami
Tysiąclecia 21 – remont dachu wraz z korytem w
elektrycznymi: remontem wewnętrznej linii zasila- segmencie piwnicznym.
jącej i oświetlenia ciągu,
Piastów 26 – roboty tynkarsko-malarskie wraz
Wymiana częściowa pionów kanalizacyjnych w
z wykonaniem tapety natryskowej oraz robotami budynkach:
elektrycznymi: remontem wewnętrznej linii zasilaChrobrego 2,
jącej i tablic elektrycznych.
Chrobrego 38,
Ułańska 5,
Remont korytarzy lokatorskich w budynkach:
Piastów 9,
Ułańska 9 – malowanie ścian i sufitów korytaPiastów 16,
rzy lokatorskich i klatek awaryjnych w segmencie
Tysiąclecia 19,
piwnicznym, wraz z robotami murarsko-tynkarskiTysiąclecia 21.
mi oraz wymianą instalacji elektrycznej i zasilania
mieszkań,
Remont dźwigów w budynkach:
Piastów 3 – malowanie ścian i sufitów korytaChrobrego 2,
rzy lokatorskich i klatek awaryjnych w segmencie
Tysiąclecia 78,
piwnicznym, wraz z robotami murarsko-tynkarskiZawiszy Czarnego 6,
mi oraz wymianą instalacji elektrycznej i zasilania
Zawiszy Czarnego 9.
mieszkań.
Wymiana opraw oświetleniowych w budynkach:
Wykonanie domofonów w korytarzach lokatorZawiszy Czarnego 6 – wymiana opraw oświetleskich budynków:
niowych na oprawy LED,
Tysiąclecia 90 – wykonanie 23 kompletów domoZawiszy Czarnego 9 – naprawa i częściowa wyfonów,
miana opraw oświetleniowych.
Piastów 16 – wykonanie 28 kompletów domofonów.
Remont elektrycznych rozdzielni głównych w budynkach:
Wymiana drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na
Chrobrego 32,
klatkę awaryjną na drzwi aluminiowe w budynkach:
Chrobrego 38,
Tysiąclecia 78,
Tysiąclecia 88,
Ułańska 9,
Piastów 22,
Piastów 10,
Piastów 24,
Tysiąclecia 21.
Zawiszy Czarnego 6 – remont rozdzielni piętrowych.
Wymiana drzwi wejściowych do budynków:
Tysiąclecia 1 – strona zachodnia,
Zawiszy Czarnego 6 – strona zachodnia.

Ul. Ułańska 7—remont korytarzy lokatorskich
GŁOS TYSIĄCLECIA

Wymiana drzwi lub bram na parkingach krytych
przy ulicy:
Zawiszy Czarnego 4 – wymiana drzwi awaryjnych,

Ul. Zawiszy Czarnego 4 – budowa miejsc parkingowych
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Zawiszy Czarnego 6 – wymiana drzwi awaryjnych,
Piastów 12 – wymiana bramy wjazdowo-wyjazdowej na dwie bramy.
Drobne roboty remontowe w budynkach:
remont głównych komór zsypowych, remont suszarń, wymiana drzwi wyjść na dach, założenie
drabinek aluminiowych wyjść na dach, wymiana
zamknięcia okien świetlikowych, naprawa tynków
zewnętrznych maszynowni, wymiana okien w maszynowniach, ocieplenie maszynowni, wykonanie
nowych uziomów.
Roboty remontowe terenów w rejonie budynków:
Tysiąclecia 88,
Ułańska 7, Ułańska 9
Piastów 10,
Tysiąclecia 19,
Tysiąclecia 23,
Zawiszy Czarnego 4,
Zawiszy Czarnego 10,

Kwiecień 2019

Armii Krajowej 287,
Zawiszy Czarnego 8.
Częściowe wykonanie nawierzchni dróg dojazdowych z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi do garaży wolnostojących „Karliki” (III etap prac).
Roboty inwestycyjne w rejonie budynków:
Tysiąclecia 7 – rozbudowa placu zabaw,
Tysiąclecia 47, Zawiszy Czarnego 2 – dostawa i
montaż zapór wjazdowo-wyjazdowych (przy budynku Tysiąclecia 47 po stronie zachodniej, montaż warunkowany rozpoczęciem przez Miasto Katowice budowy skweru i parkingu z Budżetu Obywatelskiego).
Ponadto, w roku 2019 prowadzone jest dofinansowanie wymiany stolarki okiennej w lokalach użytkowych oraz w lokalach mieszkalnych wraz z dociepleniem ściany balkonowej.

Kultura potrzebna od zaraz
Gdzie znaleźć idealny temat do artykułu? Na
spacerze.
Siedzące na ławeczce wcześnie urodzone kamratki dyskutowały na temat jaka to dzisiejsza młodzież
jest niedobra i źle wychowana. Mam dorastającą
córkę więc postanowiłam przyjrzeć się tej sprawie
trochę bliżej. Zachowania dzisiejszej młodzieży obserwujemy wszędzie: w domu, w szkole, na podwórku, w sklepie, gdziekolwiek się pojawiają i w jakim
towarzystwie. Czy faktycznie jest źle wychowana?
Jakie tego mogą być konsekwencje?
Moje miejsce obserwacji to winda, drzwi wejściowe do budynku oraz skwer przy bloku. Obserwuję
nie tylko dzisiejszą młodzież, ale również rodziców
młodzieży oraz młodzież wcześniej urodzoną. Młodzież w każdym wieku bywa hałaśliwa, milcząca,
skryta, uprzejma,…………., ale czy źle wychowana?
A kto ją wychowuje? Przykład niestety idzie od tej
młodzieży wcześniej urodzonej.
Pan Krzysztof to przykład młodzieży wcześniej
urodzonej, który mimo, że podtrzymuje się już o lasce zawsze przytrzymuje drzwi do budynku i mówi dzień dobry. Jego córka – Pani Grażynka, zawsze zagada nowinkami osiedlowymi. Jej syn mówi dzień dobry, a jako pierwszy mówi do widzenia,

gdy wychodzę z windy. Analogicznie, inna Pani –
młodzież wcześniej urodzona, nigdy nie odpowiada na powitanie, jej syn nigdy nie dziękuje za przytrzymane drzwi, a jego córka nie zwraca uwagi na
otoczenie i nie sprząta kupek po swoim psie.
Problem niedobrej i źle wychowanej młodzieży nie
tkwi w niej samej, to między innymi problem wychowawczy rodziców i ich rodziców, itd. Nie wymagajmy
kultury od swoich pociech, jeżeli sami jej nie przestrzegamy, nie wytykajmy złego zachowania, kiedy
my sami zachowujemy się w sposób nieodpowiedni.
Z kulturą się nie rodzimy, nasze zachowania i odruchy wynikają z tego co wyniesiemy sami z rodzinnego domu. Nie ma tu znaczenia wiek, status
społeczny, płeć, czy religia. Dlatego najpierw popatrzmy na zachowanie nas samych, naszych dzieci,
wnuków i prawnuków, a potem zastanówmy się czy
sami dajemy im dobry przykład do naśladowania.
Gdy tylko była okazja Moja Mama i Babcia zwracały mi uwagę pod tytułem i co się mówi…………
Dziś wiem, jak i kiedy używać trzech magicznych
słów (dziękuję, proszę, przepraszam), jak się zachowywać i tę naukę przekazuję mojej córce, a Mamie
i Babci Dziękuję za dobre wychowanie.
MJ

– 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: Aleksander Rudolf.
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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Cieszmy się wiosną!
W czym człowiek znajduje radość, z czego ją
czerpie? Zwykle to sprawa indywidualna każdego
z nas. Uprawianie sportu, turystyka, czytanie, kino, teatr, jedzenie, spotkania ze znajomymi i wiele innych źródeł można by jeszcze wymienić. Zauważmy, że większość z wymienionych opiera się
głównie na wrażeniach wzrokowych. Cieszy nas to
co ładnie wygląda, co jest urozmaicone pod względem kształtów i barw, kolorowe, świeże.
Taka jest właśnie wiosna! Oczywiście lato i jesień też są kolorowe, ale tylko wiosną pachnie nowością i świeżością. Wtedy przyroda z uśpienia budzi się do życia. W drzewa, krzewy, kwiaty, wstępują odżywcze soki, a światło i ciepło słońca pozwala im pięknie zakwitnąć.
Doskonale widać to na naszym Osiedlu, gdy na
biało i różowo kwitną drzewka owocowe oraz drzewa i krzewy ozdobne. Co roku jest ich coraz więcej, gdyż są sadzone w zamian za usuwane drzewa
już obumarłe. Niestety tak jak przemija starsze pokolenie pierwszych mieszkańców Tysiąclecia, tak i
przemijają pierwsze sadzone tu drzewa. Jednak taki jest cykl w przyrodzie, jak zmiana pór roku, a
my jesteśmy przecież jej częścią.
Wiosna zaczyna wchodzić w swoją pełnię, więc
niech da ona ze swej radości i mieszkańcom, którym bliżej już do jesieni życia. Spójrzmy ile kolorów wokół mieni się w słońcu swymi odcieniami.
Przeważa biały i różowy, ale sporo jest też żółtego. Biały to kolor świeżości, a różowy to kolor bliski naszym zmysłom – kolor miłości!
Przy trakcie pieszym w rejonie ulicy Piastów
można zobaczyć obsypane różowymi kwiatami śliwowiśnie (Śliwa Wiśniowa Pissardi), którymi trakt
został obsadzony po obu stronach.
Oprócz śliwowiśni na Osiedlu sadzone są jeszcze inne gatunki drzew ozdobnych, m.in.: jarząb
szwedzki, głóg jedno- i dwuszyjkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, brzoza brodawkowata.
Kto jednak będzie potrafił je rozpoznać i rozróżnić, gdy w pełni się zazielenią? Za wyjątkiem przyrodników z wykształcenia i zamiłowania - pewnie
niewielu. Ale jest nadzieja ! Osobom wyposażonym w smartfony, a takich jest o niebo więcej, z
pomocą mogą przyjść aplikacje mobilne, które posiadają algorytmy rozpoznawania roślin i ich katalogi. Jedną z takich aplikacji jest bezpłatna „Czyj
to liść” – opracowana przez Lasy Państwowe. Co
prawda poświęcona jest ona drzewom i krzewom
typowo leśnym, ale wiele z nich rośnie także na naszym Osiedlu. Może być przydatnym narzędziem
do przyjemnej nauki podczas spacerów osiedlowymi alejkami i chodnikami.
GŁOS TYSIĄCLECIA

Zmęczeni drogą, dla relaksu lub, aby poćwiczyć
możemy skorzystać z wielu dostępnych na Tysiącleciu terenów do odpoczynku, rekreacji ruchowej
i zabawy.
Ostatnią zakończoną jesienią ubiegłego roku inwestycją jest kompleks w pobliżu budynku Zawiszy Czarnego 9. W jego skład wchodzi plac zabaw,
siłownia plenerowa oraz skwerek z nowoczesnymi
ławkami i oświetleniem LED. W tym roku planowana jest realizacja kolejnych projektów i tak przy ul.
Tysiąclecia 7 powstanie nowy, ogrodzony plac zabaw, przy Tysiąclecia 47 skwer plus miejsca parkingowe, a w kolejnych latach zostanie zagospodarowany teren wokół stawu na wysokości Chrobrego 43.

Należy zaznaczyć, że wszystkie prowadzone przez
Spółdzielnię prace terenowe mają na celu nie tylko spełnienie swej pierwotnej funkcji jak miejsce
do zabaw, ćwiczeń, odpoczynku, spacerowania, czy
też parkowania samochodu, ale również porządkują teren, czyniąc go bardziej estetycznym. Wprowadzają ład, świeżość i kolory. Pomagają czuć się na
tym Osiedlu dobrze i cieszyć się wiosną!
AP
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Koncert Jacka Kleyffa i Orkiestry na Zdrowie w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”
Kontynuując tradycję koncertów w Spółdzielni, mieliśmy przyjemność gościć na naszej świeżo wyremontowanej sali Jacka Kleyffa wraz z zespołem Orkiestra na Zdrowie, w składzie: Jerzy Słomiński, Jacek Mazurkiewicz,
Anna Patynek-Bok i Anastasiya Niakrasava. Miłą niespodzianką był gościnny udział naszego lokalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Tysiąclatki”.

Impreza karnawałowa dla seniorów
22 lutego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” odbyła się impreza karnawałowa dla seniorów, zorganizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PIAST” i Stowarzyszenie Wspólnie-Razem.
Pożegnanie karnawału było huczne, a zabawa szampańska. Na przybyłych czekał poczęstunek i występy
muzyczne. Naszych roztańczonych gości do zabawy porwał zespół The Best i DJ Tomasz Cichy. Atmosfera
była fantastyczna, a humoru i energii naszym seniorom moglibyśmy wszyscy pozazdrościć.
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Biegowy poranek na osiedlu Tysiąclecie

W dniu 18 maja, już po raz piaty, na osiedlu Tysiąclecie
wystartuje V Bieg Rodzinny organizowany przez Szkołę Podstawową nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi oraz
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży KORCZAK
we współpracy z Radą Jednostki Pomocniczej nr 9.
Inicjatywa, która rozwija się z roku na rok, wpisała się już
na stałe w kalendarz imprez organizowanych na naszym
osiedlu. Obecnie gromadzi ona kilkuset sympatyków biegania, wśród których są osoby czynnie uprawiający ten
sport ale także ci, dla których Bieg Rodzinny jest okazją
aby przygodę z bieganiem rozpocząć. Na linii startu stają
osoby niepełnosprawne, dla których udział w zawodach
to przezwyciężanie własnych słabości oraz całe rodziny,
które poprzez sport umacniają więzi i wychowują młode
pokolenie wskazując im kierunek sięgania po marzenia
i realizacji wyznaczonych celów. Także najmłodsi, dzieci
przedszkolne, mają okazję poczuć smak sportowej
rywalizacji w Biegu Przedszkolaka.

Bieg Rodzinny to cztery propozycje zawodów skierowane do szerokiego grona zainteresowanych:
Bieg Główny, na dystansie 5 kilometrów, którego trasa prowadzi ulicami naszego osiedla oraz poprzez Park Śląski, dedykowany jest osobom powyżej
16 roku życia. Do udziału w tej rywalizacji zapraszamy także zawodników, którzy dystans ten chcą pokonać w klasyfikacji Nordic Walking.
GŁOS TYSIĄCLECIA

Bieg wokół Stawu Maroko, na dystansie 2 kilometrów, dedykujemy całym rodzinom. Dla nich
też przewidzieliśmy specjalną kategorię rodzin.
Na tym dystansie nie ma ograniczeń wiekowych.
Młodsze dzieci muszą jedynie mieć opiekę osoby
dorosłej.
Dla najmłodszych zaplanowaliśmy Bieg Przedszkolaka na dwóch dystansach – 150 metrów, dzieci przedszkolne starsze oraz 100 metrów, dzieci przedszkolne młodsze. Ta rywalizacja już od lat
wzbudza najwięcej emocji, nie tylko samych uczestników ale przede wszystkim ich rodziców.

Szczegółowe informacje wraz z możliwością zapisu znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi,
www.sp58katowice.pl w zakładce Bieg Rodzinny.
Od 16 marca rozpoczęliśmy także treningi przed
V Biegiem Rodzinnym, które odbywają się w każdą
sobotę o godz. 9.00 przy Stawie Maroko.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach
wszystkich zainteresowanych mieszkańców osiedla
Tysiąclecie. Prosimy także o udział w kibicowaniu
Naszym zawodnikom na trasie biegu w dniu 18 maja.
DG
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Środowisko – sprawa każdego z nas
Ochrona otaczającego nas środowiska, powinna
być ważna dla każdego z nas. Jest oczywiste iż zanieczyszczenie powietrza, wód, emisja trujących
substancji, składowanie toksycznych odpadów, mają bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie.
W m-cu październiku 2018 r. oraz lutym 2019 r.
na zlecenie WWF Polska (World Wide Fund for
Nature) zostały przeprowadzone badania «Postawy Polek i Polaków wobec ochrony środowiska». Z
badań tych wynika iż niemal 60 % z nas postrzega
zmianę klimatu jako realne zagrożenie dla siebie
i swoich bliskich. Jako największe zagrożenia dla
środowiska naturalnego w Polsce najczęściej wskazywano zanieczyszczenia powietrza, wód i gleb (82
% badanych), wycinkę lasów (58 %) i klęski naturalne – susze, powodzie, huragany (47 %). Powszechne zaniepokojenie w tym kontekście budzą
środki wykorzystywane w rolnictwie, które wpływają negatywnie na jakość wód oraz jakość produkowanej żywności, a także wszechobecny w niektórych regionach kraju (także tych uważanych za
turystyczne) smog, który utrudnia oddychanie i
może być przyczyną wielu groźnych chorób.

Inną formą dbałości o środowisko jest np. gaszenie niepotrzebnych żarówek, ograniczenie zużycia toreb foliowych, kupowanie produktów spożywczych w szklanych a nie plastikowych opakowaniach, oszczędność w zużyciu wody, ogrzewania, oszczędne gospodarowanie papierem, unikanie stosowania żrących środków chemicznych.
Tak więc nie ponosząc żadnych kosztów, możemy zrobić całkiem sporo dla ochrony otaczającego
nas środowiska.
Oczywiście największa odpowiedzialność za stan
otaczającego nas świata, spoczywa na rządzących,
zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym a także
międzynarodowym. W zakres tej odpowiedzialności wchodzi zapobieganie zmianom klimatycznym,
powodującym katastrofy w postaci suszy, powodzi,
tornada, zagrożenia dla upraw i wiele innych niekorzystnych zmian.

Temat ten był przedmiotem Szczytu Klimatycznego ONZ (tzw. COP24 czyli Conference of the
Parties) który odbył się w Katowicach od 3 do 15
grudnia 2018 roku. Do Katowic przyjechało ok.
30 tys. gości z blisko 200 krajów całego świata, by
Oczywiście każdy z nas ma ograniczony wpływ obradować o najważniejszych kierunkach ochrona stan środowiska, nie oznacza to jednak iż nie ny klimatu. W COP24 wzięli udział reprezentanmoże zrobić nic.
ci rządów i dyplomacji, przedstawiciele organizacji pozarządowych i naukowcy, aktywiści, przedSprawą bezpośrednio zależną od każdego z nas, stawiciele przedsiębiorców i innych grup zaintejest właściwa segregacja odpadów. Od wielu już lat resowanych rozwiązaniami dotyczącymi klimatu.
do segregacji zachęca zróżnicowana stawka opłaty Gospodarzem imprezy było Ministerstwo Środoza wywóz odpadów posortowanych i zmieszanych. wiska. Pomimo przedłużających się obrad, trudMinisterstwo Środowiska rozważa zmiany do usta- nościach w zaakceptowaniu wszystkich postulatów
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, i zagorzałych dyskusjach nad przyszłością działań
która ma zwiększyć stawkę za odbiór odpadów proekologicznych, udało się wypracować globalne
zmieszanych, do czterokrotności opłaty za odbiór porozumienie klimatyczne. By jednak wcielić je w
śmieci segregowanych.
życie, konieczne jest autentyczne zaangażowanie
wszystkich podmiotów.
Spółdzielnia niejednokrotnie była ostrzegana
przez pracowników Urzędu Miasta Katowice, iż
Większość z nas, zarówno osób fizycznych jak i
stwierdzono nieprawidłowości w segregacji śmie- reprezentantów poszczególnych krajów i organici na terenie jej zasobów. Do tej pory udało się po- zacji, jest proekologiczna w swoich deklaracjach.
przez składanie wyjaśnień i odwołań, uniknąć ad- Problemem jest jednak to, by deklaracje przełożyć
ministracyjnego zwiększenia opłaty. Jeżeli jednak na konkretne działanie, bo to jaki świat zostawitakie sytuacje będą się powtarzały, Urząd zasto- my naszym dzieciom i wnukom, nie może być nam
suje odpowiedzialność zbiorową i wszyscy miesz- obojętne.
kańcy danej nieruchomości mogą zostać ukarani
KK/AM
zwiększeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwłaszcza iż pracownicy urzędów zobligowani zostali do nasilenia kontroli.
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Talent i pasja pozytywnie mnie nakręca
Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach zaprasza na V Środowiskowe Spotkania Edukacyjne, które odbędą się w dniu 17 maja 2019 r. w budynku szkoły przy Alei Bolesława Krzywoustego 11 na osiedlu Tysiąclecie.
Impreza, której celem jest integracja nauczycieli, rodziców i uczniów wokół edukacji i wychowania młodego pokolenia organizowana jest od 8 lat.
Podczas tych spotkań dzielimy się wiedzą i doświadczeniem oraz inspirujemy rodziców do poszukiwania nowych sposobów wychowania i edukacji swoich dzieci.

W tym roku zaplanowaliśmy warsztaty dla dzieci
i rodziców, które mają być inspiracją do rozwijania
własnych pasji i zainteresowań. Chcący rozwinąć
ten temat rodzice będą mogli skorzystać z konsultacji z psychologiem i pedagogiem. Podsumowaniem
całej imprezy będzie „Koncert Talentów”, który poprzez integrację dzieci i młodzieży wraz z rodzicami i nauczycielami stanowił będzie przykład współdziałania Nas wszystkich na rzecz rozwijania pasji i
zainteresowań młodego pokolenia.
Tegoroczne Środowiskowe Spotkania Edukacyjne odbywają się pod hasłem „Talent i pasja pozytywnie mnie nakręca”. Bardzo zależy Nam na inspirowaniu dzieci i młodzieży do poszukiwania i rozwijania
własnych pasji i zainteresowań. Zauważamy bowiem,
że w dobie Internetu i łatwego spędzania czasu wolnego przy użyciu nowych technologii młodzież coraz
częściej przestaje poszukiwać swoich pasji, a przez to
zatraca talenty, które nieodkryte drzemią w każdym
młodym człowieku.
Poprzez organizację Środowiskowych Spotkań
Edukacyjnych, chcemy uwrażliwiać, inspirować
i edukować młode pokolenie dając im dobre wzorce
i przykłady do wyznaczania sobie własnych celów i
konsekwentnego dążenia do ich realizacji.

GŁOS TYSIĄCLECIA

HARMONOGRAM IMPREZY
15.30 – Rozpoczęcie V Środowiskowych Spotkań
Edukacyjnych.
15.30 – 17.00 – warsztaty – „Na tropie własnych pasji i zainteresowań”.
17.00 – Koncert Talentów „Mój talent i pasja pozytywnie mnie nakręca” podsumowujący V Środowiskowe
Spotkania Edukacyjne
18.30 – Zakończenie V Środowiskowych Spotkań
Edukacyjnych.

Serdecznie Zapraszamy
DG
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STADION ŚLĄSKI
09/06/19

„SCENOZSTĄPIENIE”
9 czerwca 2019 roku Stadion Śląski stanie się areną ambitnego projektu polskich muzyków. Miuosh, Jimek i
Smolik zagrają wyjątkowy koncert z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia! Dwa kultowe już pro�
jekty: Miuosh x Jimek x NOSPR oraz Miuosh | Smolik | NOSPR ostatni raz wystąpią na wspólnej scenie. Będzie
to jednocześnie podsumowaniem ich wspólnych projektów.
Wszystko zaczęło się w 2015 roku. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zapropono�
wała słuchaczom nową muzykę. Do wspólnej kolaboracji przy eksperymentalnym projekcie zaproszono dwie oso�
by. Jedną z nich był konsekwentnie budujący swoją pozycję raper z Katowic – Miuosh. Drugą Radzimir „Jimek”
Dębski – nietuzinkowy kompozytor wychowany w dużej mierze na muzyce rap. Zaprezentowali niezwykłe wido�
wisko – hip-hop w wydaniu symfonicznym. Poszerzając mieszankę rapu, rocka i muzyki elektronicznej o
udział Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, katowiczanin po raz kolejny wprowadził innowa�
cje, których próżno szukać gdzie indziej. Cały projekt okazał się ogromnym sukcesem.
3 lata później, w 2018 roku, Miuosh postanowił wrócić do NOSPR. Jego twórczość zdążyła przez te kilka lat wy�
mknąć się jakimkolwiek ograniczeniom gatunkowym i szufladkom polskiej branży muzycznej. Miał okazję współ�
pracować z najciekawszymi wykonawcami w Polsce – Budką Suflera, Bajmem, Roguckim, Organkiem, T. Love, My�
slovitz czy Nosowską. Do swojego nowego projektu symfonicznego zaprosił jednego z najbardziej uznanych pro�
ducent��������������������������������������������������������������������������������������������������������
ów muzycznych ������������������������������������������������������������������������������������������
w tym kraju – Smolika. Efekt tej współpracy zaskoczył wszystkich. Ten projekt również oka�
zał się strzałem w dziesiątkę, a koncerty wyprzedały się w kilkanaście minut.
9 czerwca na Stadionie Śląskim będzie można zobaczyć te wyjątkowe projekty po raz ostatni! Występ Miuosha oraz
artystów towarzyszących będzie pierwszym koncertem polskich artystów na Stadionie Śląskim. Możemy spodziewać
się sporej ekipy i nowych twarzy. Jednego dnia, na jednej scenie po raz ostatni będzie można usłyszeć rapera w towa�
rzystwie filharmoników, gdzie zagra dla największej, jak dotąd, publiczności. Tego wieczoru Stadion Śląski zamieni
się w gigantyczną filharmonię, a na scenie wystąpi ponad 140 muzyków! Artyści przygotowują również nowe,

premierowe aranżacje utworów. Szykujcie się na wydarzenie, jakiego jeszcze nie było!

Otwarcie bram: 18:00
Start: 20:00
Stadion Śląski
ul. Katowicka 10, Chorzów 41 - 500
Tak Panowie zapowiadają swoje SCENOZSTĄPIENIE 9 czerwca 2019 na Stadionie Śląskim w
Chorzowie. Zapisujcie w kalendarzach!
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Wynajem sali konferencyjnej
Zapraszamy do wynajęcia nowoczesnej, mogącej pomieścić nawet 300 osób,
klimatyzowanej sali konferencyjnej, o wysokich parametrach akustycznych,
wyposażonej w profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz szybkie łącze internetowe.
Na terenie obiektu, bezpośrednio przy sali, znajduję się restauracja.
Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Sala stanowi idealne miejsce do organizacji konferencji, szkoleń, spotkań
firmowych, imprez charytatywnych, bankietów, wernisaży czy koncertów.

Powierzchnia: 350 m2
Ilość krzeseł: 200
Ilość stołów: 25
Pojemność sali: ok. 300 os.

ul. Zawiszy Czarnego 8, Katowice

GŁOS TYSIĄCLECIA

- klimatyzacja
- nagłośnienie konferencyjne
- internet WiFi
- oświetlenie LED

www.smpiast.pl

- bardzo dobra lokalizacja
przy Parku Śląskim
- sala przystosowana dla
osób niepełnosprawnych

tel. 32 254-65-05 (wew. 155)
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Biuro Pośrednictwa
S.M. "PIAST"
w Katowicach

Oferujemy:
- NAJNIŻSZĄ PROWIZJĘ W POLSCE (1% + VAT)
- pośrednictwo w sprzedaży, zakupie oraz zamianie
nieruchomości na rynku pierwotnym i wtórnym
- pośrednictwo w wynajęciu nieruchomości
- pomoc w załatwieniu wszystkich formalności
urzędowych

Z nami szybko i bezpiecznie!
WWW.POSREDNICTWO.SMPIAST.PL
665-121-855 / 507-099-435
PM@SMPIAST.PL
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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

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia
tel. 609-313-634
g554

*

32-24-76-200
g587

MEBLE NA WYMIAR
Kuchnie, szafy, wnęki
POMIAR I WYCENA
GRATIS
tel. 503 592 364
www.armarium.pl

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”

CZYSZCZENIE DYWANÓW,
WYKŁADZIN, TAPICERKI,
TAPICERKI SKÓRZANEJ
KLAR EXPRESS
602 684 306, 32 25 18 468

CZYSZCZENIE

JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY
MONTAŻE
USUWANIE AWARII
WODNYCH
tel. 606 344 009

DYWANÓW,
WYKŁADZIN,
TAPICERKI
tel. 503 592 364
32 254 37 46

KOMPLEKSOWE
REMONTY
ŁAZIENEK
KAFELKOWANIE
MALOWANIE
MONTAŻ MEBLI I PODŁÓG
tel. 660 333 612

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,
z komornikiem
Gotówka!
537-837-557

SZKLARSKIE
USŁUGI
U KLIENTA
tel. 601 525 940
lub 32/258 27 24
GŁOS TYSIĄCLECIA

Kupię mieszkanie!

do remontu,
może być zadłużone
tel. 579-521-318
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PORÓWNAJ OC/AC I KUP TANIEJ
40-863 Katowice, ul. Tysiąclecia 17

www.cuk.pl

PROTEZY CAŁKOWITE NA NFZ
ul. ks. Jana Gałeczki 36, Chorzów

tel.: +48 531 409 780
www.stomatologia-galeczki.pl
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Szanowny mieszkańcu,
KUPIĘ MIESZKANIE PŁACĄC
GOTÓWKĄ
Mieszkanie może być do remontu
i/lub zadłużone.
575 671 806
GŁOS TYSIĄCLECIA
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tel. 516 202 602, 518 043 006
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