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Remonty na naszym osiedlu trwają w najlepsze. Spółdzielnia stara się radzić 
sobie z przyjętymi na ten rok wyzwaniami, pomimo tegorocznych niesprzyjają-
cych pracom budowlanym warunków atmosferycznych, którymi przez praktycz-
nie cały miesiąc maj były obfite opady deszczu, natomiast w miesiącu czerwcu 
– bardzo wysokie temperatury zewnętrzne, praktycznie uniemożliwiające nie-
które  procesy  budowlane.  Od  dłuższego  czasu  branża  budowlana  boryka  się 
również  z  problemem  braków  kadrowych,  które  są  często  zgłaszane  w  Spół-
dzielni przez Wykonawców i nie raz generują problemy oraz opóźnienia w wy-
konywanych pracach, jednak Spółdzielnia stara się wybierać takich Wykonaw-
ców, aby i z tym mieli jak najmniejszy problem.
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takich Wykonawców, aby i z tym mieli jak najmniejszy problem.

Rozpoczęto już termomodernizację budynków Chrobrego 
37, Piastów 10, a także zawarto umowę na termomoderniza-
cję budynku Tysiąclecia 47, która wykonywana będzie po za-
kończeniu prac na budynku Piastów 10. 

Rozpoczął się remont elewacji wschodniej budynku przy 
ul. Chrobrego 32 (obu segmentów – garażowego i piwnicz-
nego). Ponadto, trwają prace remontowe na elewacjach bu-
dynków: Tysiąclecia 19 i Armii Krajowej 283, oraz pawilonu 
przy ul. Ułańskiej 12.

Remont strony wschodniej elewacji budynku przy ul. Chro-
brego 43 w segmencie piwnicznym i garażowym został za-
kończony.

Na prace obejmujące przebudowę ścian osłonowych cią-
gu komunikacyjnego budynku przy ul. Chrobrego 38 zawar-
to umowę z Wykonawcą, który w sierpniu ma rozpocząć pra-
ce na budynku, począwszy od najwyższych kondygnacji stro-
ny zachodniej.

Alpiniści prowadzą prace wysokościowe obejmujące miej-
scowe skucie i naprawę odspojonych tynków na budynkach 
ujętych w planie remontów na bieżący rok, obecnie jest to bu-
dynek przy ul. Tysiąclecia 88, następnie zostaną wykonane 
prace na pozostałych budynkach, tj. Chrobrego 2, Piastów 9 
i Piastów 26.

Trwa remont pokrycia dachowego na segmencie piwnicz-
nym budynku przy ul. Tysiąclecia 21.

Została zawarta umowa z wykonawcą na wykonanie zada-
szenia wejść do budynków Piastów 10 i 18, który ma przystą-
pić do prac na przełomie września i października.

Zostali już wybrani Wykonawcy prac elektrycznych oraz 
robót budowlanych na remont ścian i sufitów ciągów komu-
nikacyjnych w budynkach Chrobrego 13 i Piastów 26. W obu 
budynkach wybrane firmy w uzgodnieniu ze sobą prowadzą 
równolegle prace elektryczne oraz budowlane.

Wyłoniono też Wykonawcę remontu korytarzy lokator-
skich w budynku przy ul. Ułańskiej 9. Wykonawca ma roz-
począć prace na budynku po ukończeniu prac elektrycznych 
przez równoległą firmę, tj. na przełomie sierpnia/września. 
Prace obejmujące remont korytarzy lokatorskich i klatki awa-
ryjnej w budynku przy ul. Piastów 3 zostały już rozpoczęte.

Ujęte w planie na ten rok wykonanie domofonów koryta-
rzowych w dwóch budynkach, tj. Tysiąclecia 90 i Piastów 16, 
zostało już ukończone. Ponadto, w związku z remontem ścian 
i sufitów ciągu komunikacyjnego w budynku Piastów 26 i re-
montem korytarzy lokatorskich w budynku przy ul. Piastów 
3, oraz wygospodarowaniem dodatkowych środków, Zarząd 
Spółdzielni podjął decyzję o wykonaniu domofonów w kory-
tarzach również w tych dwóch budynkach. W budynku Pia-
stów 26 montaż domofonów został już zakończony, nato-
miast w Piastów 3 uzależniony jest od prowadzonych prac re-
montowych instalacji elektrycznej.

Trwają również roboty elektryczne w budynkach mające 
na celu poprawę jakości instalacji elektrycznych, takie jak: re-
mont rozdzielni głównych w budynkach Chrobrego 32, 38, Pia-
stów 22, 24, Tysiąclecia 88, Zawiszy Czarnego 6, czy wymia-
na opraw oświetleniowych w budynkach Zawiszy Czarnego 6 
i 9, mająca poprawić komfort i bezpieczeństwo mieszkańców.

Ponadto, zakończono wymianę bramy wjazdowo-wyjaz-
dowej do parkingogarażu przy ul. Zawiszy Czarnego 10, oraz 
trwa wymiana bramy wjazdowo-wyjazdowej do parkingoga-
rażu w budynku Piastów 12 na dwie bramy. Remont dźwigu 
w budynku Tysiąclecia 78 został rozpoczęty, po jego ukoń-
czeniu Wykonawca przystąpi do remontu pozostałych zapla-
nowanych na ten rok dźwigów, w budynkach: Chrobrego 2, 
Zawiszy Czarnego 6 i Zawiszy Czarnego 9.

REALIZACJA REMONTÓW I INWESTYCJI 
ZAPLANOWANYCH NA 2019 ROK

Termomodernizacja bloku na ul. Piastów 10
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Zakończono już wymianę drzwi wejściowych do budyn-
ków Tysiąclecia 1 i Zawiszy Czarnego 6.

Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynkach zaplano-
wana na ten rok została zakończona (w tym roku były to czę-
ściowe wymiany w budynkach: Ułańska 5, Piastów 9, Pia-
stów 16, Tysiąclecia 19, Tysiąclecia 21, Zawiszy Czarnego 6 
i Chrobrego 2, a także Chrobrego 38, w którym została za-
mknięta wymiana wszystkich pionów w budynku).

Sukcesywnie wykonywane są różne drobne roboty remon-
towe w budynkach, takie jak remont głównych komór zsypo-
wych czy suszarń, wymiana drzwi lub założenie drabinek alu-
miniowych wyjść na dach, wymiana zamknięć okien świetli-
kowych, naprawa tynków zewnętrznych lub okien w maszy-
nowniach oraz ich ocieplenie czy wykonanie nowych uzio-
mów, z których część została już ukończona.

Trwają także prace w terenach, obejmujące likwidację 
kwietników przy ul. Zawiszy Czarnego 4, a także między in-
nymi: poszerzenie chodnika przy drodze dojazdowej do bu-
dynku Piastów 10, ułożenie kostki w wygrodzeniu na śmie-
ci przy ul. Tysiąclecia 19, remont schodów zewnętrznych na 
płytę budynku Zawiszy Czarnego 10, czy remont schodów te-
renowych w rejonie ul. Armii Krajowej 287.

Na pozostałe roboty remontowe przyjęte w planie na ten 
rok trwają procedury przetargowe, mające na celu wyłonienie 
wykonawców następujących robót: wykonanie nowego nu-
meru i logo po stronie wschodniej budynków Chrobrego 2, 
9, 13, 38, Tysiąclecia 90, Ułańska 5, 9 i Piastów 8 (zakłada 
się przystąpienie do tych prac w miesiącu wrześniu), wyko-
nanie zadaszenia wejść do budynków Chrobrego 32, 38, czy 
wymianę drzwi wyjścia z korytarzy lokatorskich na klatkę 
awaryjną na drzwi aluminiowe w  budynkach Tysiąclecia 78, 
Ułańska 9, Piastów 10 i Tysiąclecia 21.

Kontynuowane w tym roku jest dofinansowanie wymiany 
stolarki okiennej, które od tego roku obejmuje również loka-
le użytkowe, a nie jak dotychczas tylko mieszkalne, a także 
zawarto już umowy z Wykonawcami remontów w mieszka-
niach, które są stopniowo umawiane i wykonywane.

Poza remontami, Zarząd Spółdzielni corocznie stara się 
również uwzględniać w planach finansowych różne inwesty-
cje, których przebieg w tym roku pozostaje niezakłócony.

Zakończona została budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
budową wpustu deszczowego do stawu Maroko, tym samym 
zamknięty został III etap prac obejmujących częściowe wy-
konanie nawierzchni dróg dojazdowych z kostki betonowej 
wraz z kanalizacją deszczową i robotami towarzyszącymi do 
garaży wolnostojących „Karliki”.

Wykonano montaż zapory na Zawiszy Czarnego 2, która 
została już uruchomiona, na wniosek użytkowników loka-
li podjęto decyzję o jej otwarciu w godzinach 8:00-15:00, tj. 
funkcjonowania lokali użytkowych, podczas gdy mieszkań-
cy w tym czasie głównie pozostają w miejscach pracy, po-
za miejscem zamieszkania. Montaż zapory od strony zachod-
niej budynku Tysiąclecia 47 uzależniony jest od rozpoczę-
cia przez Miasto Katowice prac związanych z wykonaniem 
skweru i parkingu z Budżetu Obywatelskiego 2017 roku.

Budowa nowego placu zabaw przy ul. Tysiąclecia 7 trwa w 
najlepsze, ku uciesze dzieci oraz rodziców, którzy obserwu-
jąc pojawiające się nowe urządzenia, nie mogą doczekać się 

jego otwarcia. Po ukończeniu niezbędnych robót ziemnych 
oraz montażu urządzeń, wykonane zostanie uporządkowanie 
terenu polegające między innymi na wysianiu trawy i wyko-
naniu nawierzchni bezpiecznych z piasku oraz z mat przero-
stowych, montaż ławek i koszy na śmieci, a także ogrodze-
nie placu zabaw, co zapewni jego użytkownikom maksymal-
ny komfort i bezpieczeństwo. Plac zabaw na pewno zostanie 
uruchomiony jeszcze w tegoroczne wakacje, jednak po wy-
konaniu powyższych, niezbędnych prac i po przyjęciu się tra-
wy na jego terenie.

Ponadto, pragniemy w tym miejscu nadmienić o pojawia-
jącej się, jak co roku, szansie na pozyskanie z budżetu Mia-
sta Katowice funduszy na wykonanie remontów i inwestycji 
na naszym osiedlu, poprzez aktywne uczestnictwo w Budże-
cie Obywatelskim.

W tym roku, najciekawszym i najbardziej atrakcyjnym 
dla naszej dzielnicy złożonym projektem, jest w naszej oce-
nie projekt pod nazwą BUDOWA WODNEGO PLACU ZA-
BAW NA OSIEDLU TYSIĄCLECIA, (naprzeciwko Strefy 
Seniora przy al. Księżnej Jadwigi Śląskiej), zakwalifikowany 
jako projekt ogólnomiejski. Jest to tak naprawdę jedyny pro-
jekt ogólnomiejski dotyczący naszej dzielnicy, więc jest na-
szą jedyną szansą na zdobycie pieniędzy dla naszej społecz-
ności z puli ogólnomiejskiej, wynoszącej w tym roku 5 mln 
złotych.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i aktywne oddawa-
nie głosów w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 9-22 
września 2019 roku. Wystarczy przygotować swój PESEL 
i nazwisko panieńskie matki i już można przystąpić do gło-
sowania przez internetową stronę Budżetu Obywatelskiego 
Miasta Katowice. Dane te są podawane wyłącznie do wiado-
mości Urzędu Miasta, który na ich podstawie weryfikuje pra-
wo do głosowania. Głosować na ten projekt mogą MIESZ-
KAŃCY CAŁEGO MIASTA KATOWICE, dlatego serdecz-
nie zachęcamy do aktywnego zachęcania znajomych i rodzi-
ny z całych Katowic do głosowania, a być może uda nam się 
wywalczyć nowe, wspaniałe miejsce na mapie naszej dzielni-
cy, przynoszące radość i ochłodę w upalne dni zarówno dzie-
ciom, jak i wszystkim mieszkańcom naszego osiedla. 

My na pewno będziemy głosować, aby móc potem cieszyć 
się odrobiną chłodzącej wody na naszym osiedlu, której tak 
bardzo brakuje wszystkim mieszkańcom Tysiąclecia, szcze-
gólnie w tak upalne dni, jakie towarzyszą nam w ostatnim 
czasie!   AP

Plac zabaw na ul. Tysiąclecia 7
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Każdy z nas z pewnością się zgodzi, że dobrze zapro-
jektowane osiedle powinno spełniać potrzeby miesz-
kańców w różnym wieku. Naturalnie są tacy, którzy 
postrzegają osiedle mieszkaniowe wyłącznie w katego-
riach sypialni, służącej im do regeneracji sił przed ko-
lejnym dniem. Jednak zdecydowana większość z nas, 
utożsamia osiedle z obszarem wielofunkcyjnym- ta-
kim, który prócz spokojnego snu, oferuje coś więcej- 
między innymi bezpieczną i przyjazną przestrzeń, za-
spokajającą większość naszych codziennych potrzeb. 
Miejsce, w którym spędzamy przyjemnie czas, nieza-
leżnie od tego, w jakim wieku jesteśmy. 

Osiedle Tysiąclecia troszczy się o to, aby jego miesz-
kańcy nie musieli fatygować się do innych dzielnic 
miasta, w celu miłego i atrakcyjnego spędzenia czasu. 
Wśród udogodnień z kategorii „relax i zabawa”, cha-
rakterystycznych dla naszego Osiedla odnajdziemy nie 
tylko liczne boiska oraz strefy relaksu i aktywności 
dla dorosłych, ale również nowoczesne place zabaw 
dla najmłodszych, którym zostanie poświęcony niniej-
szy artykuł. 

Place zabaw- zarówno te istniejące, jak i te, które 
dopiero powstają- mają za zadanie służyć dzieciom 
w różnym wieku, uwzględniając ich potrzeby psy-
chiczne i fizyczne, a także zapewniając im bezpie-
czeństwo. Miejsca dziecięcych zabaw są ważnym ele-
mentem funkcjonalnym naszego osiedla. Dużą uwa-
gę przykłada się do wyposażenia i bezpieczeństwa 
tych terenów. Dba się o to, aby urządzenia zabawowe 
nie nudziły się zbyt szybko, aby pobudzały wyobraź-
nię i pełniły funkcję edukacyjną, a także, aby korzy-
stające z nich dzieci rozwijały w dostatecznym stop-
niu swoją sprawność fizyczną. Taka postać rzeczy, 
cieszy nie tylko zainteresowane dobrą zabawą dzie-

ci, ale również rodziców i dziadków, którzy sprawują 
nad nimi opiekę. Niestety nie wszyscy mają szacunek 
do przestrzeni, w której przyszło nam żyć. Nie każ-
dy docenia trud i wysiłek włożony w opiekę nad pra-
widłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem przed-
miotowych terenów. Mowa tu o osiedlowych chuliga-
nach i bezdomnych, którzy pod osłoną nocy przeska-
kują przez ogrodzenia i wchodzą na tereny placów za-
baw. Po przedostaniu się na drugą stronę, zaczynają 
przedstawienie- spożywają alkohol, hałasują, demolu-
ją urządzenia i zaśmiecają teren. Co zrobić, aby temu 
zapobiec? Przede wszystkim nie pozostawajmy obo-
jętni. Nie przyglądajmy się biernie kolejnym przeja-
wom wandalizmu i nie przechodźmy bezczynnie obok 
dewastacji naszego wspólnego mienia. Jeśli jesteśmy 
świadkami podobnych incydentów- powiadommy po-
licję lub straż miejską. Nasze zgłoszenie przyśpieszy 
interwencję służb i pomoże w ujęciu sprawcy dewa-
stacji. Tylko nasza czujność może powstrzymać kolej-
ne wybryki wandali.

Pamiętajmy, że dzięki wspólnym działaniom i za-
angażowaniu, jesteśmy w stanie powstrzymać kolejne 
akty wandalizmu. Niech urokliwe place zabaw zloka-
lizowane na naszym Osiedlu takimi pozostaną.

 JO

PLACE ZABAW—NASZA WSPÓLNA SPRAWA

– 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

NUMERY ALARMOWE
Komisariat VII Policji   - tel. 32 200 39 00

Straż Miejska w Katowicach    - tel. 32 359 95 30

Numer alarmowy         - tel. 112



GŁOS TYSIĄCLECIA 5

Lipiec 2019 Nr 2 (134) 2019

Już po raz czwarty na Stadionie Śląskim w Chorzowie 
odbyła się spartakiada przedszkolaka pod hasłem: „Z Wró-
belkiem jest wesoło, gdy dzieciaki ćwiczą wkoło”, pod  Ho-
norowym Patronatem:

- Prezydenta Miasta Katowice.
- Marszałka Województwa Śląskiego
- Dyrektora Nadzoru Wydziału Edukacji.

W sportowych zmaganiach wzięły udział dzieci z grupy 
„Misiaczki”, „Biedroneczki” i „Tygryski” oraz zaproszeni 
goście ze Specjalistycznego Niepublicznego Przedszkola 
Edukacyjno-Rehabilitacyjnego w Katowicach. 

Rozpoczęcie naszej uroczystości zaczęliśmy od od-
śpiewania hymnu Polski, tak jak prawdziwi sportowcy. 
Następnie przemaszerowaliśmy wkoło sali w rytm muzy-
ki w celu prezentacji drużyn. 

Każda reprezentacja miała przygotowany transparent z 
nazwą drużyny oraz specjalny okrzyk bojowy. Po solidnej 
rozgrzewce przedszkolaki rywalizowały  w kilku konku-
rencjach, m. in. wyścigu z taczkami, podawaniu piłki nad 
głowami czy rzucie do celu.

W trakcie spartakiady rodzice oraz nauczyciele mieli tak-
że  możliwość zmierzenia się z konkuren-
cjami przygotowanymi specjalnie na tę 
okazję.  Towarzyszyła nam miła atmosfera.

W drugiej części programu bawił nas 
„Wujek Kris”. Przygotował dla wszyst-
kich uczestników spartakiady wiele 
atrakcji m.in. konkursy z nagrodami oraz 
taniec z Minionkiem. 

Celem i założeniem spartakiady by-
ło przede wszystkim popularyzowanie 
sportu wśród najmłodszych, propagowa-
nie zdrowego stylu życia oraz promowa-
nie zasady fair-play. 

Zabawa miała charakter integracyj-
ny, dzięki czemu  mogliśmy kształtować 
współzawodnictwo, pokonywanie ba-
rier, współpracę z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, wyrabianie 

tolerancji, szacunku 
oraz zdrowej sporto-
wej rywalizacji. 

Choć walka w 
konkurencjach była 
zacięta, to ostatecz-
nie wygranymi byli 
wszyscy uczestnicy.

Dzieci wykazały się dużą sprawnością fizyczną, prze-
strzegały zasad zdrowej rywalizacji, wspaniale się bawi-
ły współpracując w drużynie. Największe emocje były 
podczas rozgrywek sportowych między drużynami dzie-
ci przedszkolnych, a rodzicami. Zespoły dały z siebie 
wszystko w konkurencji przeciągania liny. Każda z drużyn 
z wielkim poświęceniem walczyła o wygraną. Atmosfera 
w czasie imprezy była wspaniała, na twarzach dzieci i ro-
dziców gościł uśmiech i zadowolenie.

Na zakończenie każda  z drużyn otrzymała z rąk st. wi-
zytator Joanny Cesarz-Łężak puchar oraz dyplomy. Dzię-
ki głównemu sponsorowi Sz. P. Pawłowi Kobylińskiemu, 
każde dziecko zdobyło wspaniałą nagrodę w postaci wy-
marzonej zabawki. Rada rodziców oraz rodzice  z grupy 
„Misiaczki”, „Biedroneczki” i „Tygryski” również przy-
gotowali niespodzianki dla uczestników. Gorące podzię-
kowania należą się również  Sz. P. Dawidowi Durał za 
wsparcie, zaangażowanie i dobre serce. 

Jeszcze raz ślicznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, 
zawodnikom, rodzicom i  tym, dzięki pracy których, można 
było zorganizować i przeprowadzić spartakiadę. 

Mamy nadzieję, że wspaniała atmosfera zawodów 
udzielała się wszystkim obecnym, a radość i uśmiech 
na twarzach dzieci były podziękowaniem i motywacją 
do dalszego wspierania tej niezapomnianej uroczysto-
ści. Do zobaczenia za rok!

Ewa Kupietz, Dorota Rosa, Zofia Zaremba
Zdjęcia: P. Elżbieta R. 

Projekt logo Spartakiady: Tomasz P. 

Spartakiada przedszkolaka



Nr 2 (134) 2019 Lipiec  2019

GŁOS TYSIĄCLECIA6

Dancing Emerytów

Dzień Dziecka w Spółdzielczym Ośrodku Kultury

Za nami wydarzenie pt. „Dancing dla Seniorów”. Impre-
za była niezwykle udana, a odnowiona, wyremontowana 
sala w siedzibie Spółdzielni pełna była świetnie bawiących 

się Seniorów. Zabawę prowadził w znakomitym stylu wo-
dzirej i utalentowany wokalista Mariusz Doroz. Gościnnie 
Mariusza wspierał Robert „Dj Pedros” Konieczny.     TS

30 kwietnia, w Spółdzielczym Ośrodku Kultury, odbył się Dzień Dziecka. Dla najmłodszych przygotowane były liczne 
konkursy z nagrodami, a także darmowy poczęstunek w postaci popcornu i waty cukrowej. Nad prowadzeniem imprezy 
czuwał DJ Tomasz Cichy, a wśród przygotowanych atrakcji były miedzy innymi zabawy z piłką i hula hop, bańki mydla-
ne, balony z helem czy malowanie twarzy. Wszystkie dzieciaki biorące udział w konkursach wróciły do domu z nagroda-
mi, które zasponsorowała firma Bat-Bud. Dziękujemy wszystkim za przybycie i zapraszamy za rok!  TS
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Czas wakacji i urlopów powinien nam dawać radość 
i beztroski odpoczynek.

Czas ten każdy powinien spędzić tak jak lubi, by 
wrócić w pełni zrelaksowanym i gotowym do nowych 
wyzwań i obowiązków. Sposobów spędzania urlo-
pu jest wiele, – niektórzy preferują słodkie lenistwo 
i wielogodzinne leżenie nad wodą, inni tylko aktyw-
ny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem lub reali-ączony ze zwiedzaniem lub reali-ony ze zwiedzaniem lub reali-
zacją hobby, jeszcze inni nie wyobrażają sobie tego 
okresu bez pracy w ogrodzie, pielęgnacji roślin i bli-
skiego kontaktu z naturą. 

Jeżeli urlop spędzamy na własnej działce, u rodziny 
lub znajomych na wsi, to wiemy czego można się spo-
dziewać i stosunkowo mało rzeczy może nas zaskoczyć.

Jeżeli jednak korzystamy z oferty biura podróży, lub 
rezerwujemy wakacje samodzielnie, korzystając z in-
ternetowych ofert np. gospodarstw agroturystycznych, 
musimy być bardziej ostrożni. 

Wszyscy organizatorzy turystyki, powinni figuro-
wać w Centralnej Ewidencji Organizatorów Tu-
rystyki i Pośredników Turystycznych, prowadzo-
nej przez Ministerstwo Sportu. Zawsze warto spraw-
dzić, czy wybrane przez nas biuro podróży znajduje 
się w tej ewidencji.

Podstawą udanego wypoczynku jest dokładne prze-
czytanie umowy. W umowie powinno być jasno do-
precyzowane co obejmuje cena usługi turystycznej tj. 
rodzaj transportu (ewentualnie dojazd własny), stan-
dard zakwaterowania, ilość posiłków, ubezpieczenie 
i ewentualne inne atrakcje np. wycieczki. Przy wyjaz-
dach zagranicznych, warto zwrócić uwagę na fakt, iż 
na świecie nie wypracowano do tej pory jednolitego 
systemu kategoryzacji obiektów bazy noclegowej, 
dlatego ta sama ilość gwiazdek, nie we wszystkich 
krajach oznacza ten sam standard. 

Dokładne przeczytanie umowy, obejrzenie zdjęć 
wybranego obiektu czy to w katalogu, czy na stronie 
internetowej, powinno uchronić nas przed niemiłymi 
niespodziankami. Nie zawadzi również poczytać opi-
nii tych, którzy wcześniej odpoczywali w wybranym 
przez nas miejscu. Tu jednak należy być ostrożnym, 
gdyż zawsze można trafić na opinię, którą wystawił 
wieczny malkontent i osoba która nigdy z niczego nie 
jest zadowolona. Jeżeli negatywna opinia jest odosob-
niona, można ją zlekceważyć, jeśli jednak taki jest do-
minujący ton wszystkich opinii, należy zastanowić się 
czy dobrze wybraliśmy miejsce odpoczynku.

Jeżeli warunki w jakich spędzimy urlop są zgodne 
z umową, to znaczy iż nasze oczekiwania powinny być 
zaspokojone. Nie możemy przecież oczekiwać czegoś, 
za co nie zapłaciliśmy. Ważne jest, by ofertę wakacyj-
ną dopasować do naszych upodobań, charakteru i tem-
peramentu. Z pewnością osoba aktywna nie będzie 
się dobrze czuła spędzając urlop wyłącznie na leżaku 
nad hotelowym basenem, a z kolei wycieczka objazdo-

wa, przeładowana zwiedzaniem i aktywnością fizycz-
ną, nie będzie dobrym rozwiązaniem dla amatorów le-
niuchowania. Ten sam punkt oferty turystycznej np. 
wieczorno-nocne imprezy w hotelu, dla jednych może 
stanowić ważną zaletę wypoczynku, dla innych dys-
kwalifikującą wadę. Osoba szukająca ciszy i spokoju, 
nie powinna wybierać modnego kurortu, zaś miłośnik 
rozrywek i zakupów, nie będzie zadowolony z wakacji 
w leśnej głuszy, z dala od cywilizacji.

W przypadku ofert z własnym wyżywieniem, warto 
dowiedzieć się czy i gdzie jest najbliższy sklep w któ-
rym można zrobić zakupy, a jeżeli jest to wyjazd za-
graniczny – jaki jest poziom cen podstawowych pro-
duktów w danym kraju. Taka wiedza pozwoli nam 
w przybliżeniu skalkulować dodatkowe koszty ja-
kie musimy ponieść na miejscu. Im więcej będzie-
my mieli informacji przed wyjazdem, zarówno tych 
pozyskanych na własną rękę jak i tych uzyskanych 
od organizatora wypoczynku, tym większa szansa że 
dobrze dopasujemy ofertę do naszych potrzeb i wró-
cimy wypoczęci i zrelaksowani.

Jeżeli jednak oferta wypoczynkowa odbiega od tego 
co gwarantowała nam umowa, mamy prawo do złoże-
nia reklamacji. Reklamować można wszystko, co zo-
stało zapisane w umowie, a nie zostało zrealizowa-
ne z przyczyn zależnych od organizatora. Niezgodno-
ści mogą dotyczyć nie tylko samej realizacji punktu 
umowy, ale także jakości danej usługi. Ważne jest jed-
nak, by najpierw o zaistniałej niezgodności poinformo-
wać organizatora podróży, ponieważ jedynie w takim 
przypadku możemy potem złożyć reklamację na brak 
odpowiedniej reakcji z jego strony. Zgodnie z aktual-
ną ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych 
usługach turystycznych, na złożenie reklamacji mamy 
aż 3 lata. Można ją złożyć do organizatora wyjazdu, 
a także agenta sprzedającego wycieczkę.

Należy jednak pamiętać iż reklamacji nie podle-
ga każda sytuacja, w której: – winę za niezgodność 
z umową ponosi podróżny – winę za niezgodność po-ć po- po-
nosi osoba trzecia, czego nie dało się przewidzieć 
– wina za niezgodność jest losowa i wynika z nie-
uniknionych okoliczności.

W celu zwiększenia ochrony turystów przed skutka-
mi upadku biura podróży, powołano Turystyczny fun-
dusz gwarancyjny, który ma zapewniać bezpieczny 
powrót z imprezy turystycznej, a także zwrot wszyst-
kich wpłat wniesionych przez klientów, za wykupione, 
a niezrealizowane usługi.

Mając nadzieję iż takie niemiłe niespodzianki będą 
nas omijać, że trafimy na samych uczciwych organiza-
torów turystyki, że zarówno pogoda jak i humory bę-
dą dopisywały przez całe lato, możemy już przygoto-
wywać się na odpoczynek, mając pełną świadomość, 
iż podróże kształcą i rozwijają.

KK/AM

Jak wrócić zadowolonym z urlopu?
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Krew jest i zawsze była symbolem życia. Odda-
nie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidar-
ności i miłości. W wielu przypadkach jedynym ratun-
kiem zagrożonego życia. Jednorazowo pobiera się 450 
ml krwi do pojemnika z płynem konserwującym, trwa 
to ok. 5-10 minut Pomimo  ogromnego postępu medy-
cyny dotąd nie udało się wytworzyć substancji, która w 
pełni zastąpiłaby ludzką krew. Gdy jest potrzebna, moż-
na polegać tylko i wyłącznie na dawcach, którzy bez-
interesownie i dobrowolnie ją oddają. Honorowi Daw-
cy Krwi to bez wątpienia osoby, które powinniśmy po-
dziwiać, wspierać oraz naśladować. Pamiętajmy, że każ-
dy z nas może potrzebować krwi i lub jej składników, 
dlatego warto dołączyć do zaszczytnego grona Honoro-
wych Dawców Krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Katowicach zaopatruje w krew i jej składniki 140 
szpitali i klinik województwa śląskiego. Dziennie wy-
dajemy do szpitalnych Banków Krwi od 200- 250 l tego 
cennego leku. Aby krwi nie zabrakło dziennie do jej od-
dania powinno zgłosić się 500 osób.

Odpowiednia, stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo 
nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo, w którym 
momencie będziemy zmuszeni sami lub nasi bliscy z 
niej skorzystać. Uzyskana od dawców krew i jej skład-
niki odgrywają podstawową rolę w różnych terapiach 
– bezpośrednio (np. przetaczanie krwi podczas opera-
cji) lub jako materiał wyjściowy do wyrobu produktów 
leczniczych (leków) otrzymywanych z osocza (przezna-
czonych np. do leczenia hemofilii z niedoborem czyn-
nika VIII). Oddając systematycznie krew, krwiodawca 
jest każdorazowo badany przez lekarza, który w razie 
stwierdzenia istotnych odchyleń od stanu prawidłowe-
go może skierować dawcę do właściwej placówki służby 
zdrowia w celu objęcia dalszą opieką i leczeniem.

Czynniki wpływające na wzrost zapotrzebo-
wania na krew:

 ○ Starzenie się społeczeństwa,
 ○ Wzrost zapadalności na nowotwory,
 ○ Wzrost skuteczności systemu ratownictwa medycz-
nego,

 ○ Wzrost dostępności do świadczeń medycznych,
 ○ Rozwijająca się transplantologia, wzrost liczby prze-
szczepów.

Honorowi krwiodawcy mogą odliczać wartość odda-
nej krwi od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. 

 Jeżeli:
 ○ ważysz nie mniej niż 50 kg,
 ○ jesteś osobą pełnoletnią i nie przekroczyłeś 65 roku 
życia, 

 ○ jesteś gotów do uratowania komuś życia – zostań 
Krwiodawcą

Pamiętaj:
 ○ zgłaszając się do oddania krwi powinieneś być zdro-
wy, wypoczęty i po niskotłuszczowym posiłku,

 ○ w ciągu doby poprzedzającej oddanie krwi wypij ok. 
2 litry płynu,

 ○ nie pal papierosów i nie pij alkoholu 

Po oddaniu krwi  Honorowemu Dawcy Krwi przy-
sługuje:

Zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w 
pracy, na uczelni, w szkole,

 ○ Legitymacja HDK – przesyłana na adres domowy, 
 ○ Każdy krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyni-
ki swoich badań (oznaczenie grupy krwi, morfologię , 
badania wirusologiczne),  

 ○ Posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kcal (8 cze-
kolad),

 ○ W okresie wakacyjnym (od 01.07. – 13.09.2019 r.) 
można po jednorazowym oddaniu krwi otrzymać 
kartę identyfikacyjną grupy krwi.
 
Informacje na temat dyskwalifikacji stałych i tymcza-

sowych znajdują się na naszej stronie: www.rckik-kato-
wice.pl – w zakładce Oddawanie Krwi - informacja dla 
dawców. Na naszej stronie internetowej dostępne jest 
również kalendarium ekip wyjazdowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu:
 32 208-74-59.

 Aleksandra Dyląg
 Kierownik Działu Organizacji i Marketingu 
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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.
 

- klimatyzacja
- nagłośnienie konferencyjne 

- internet WiFi
- oświetlenie LED

 

- bardzo dobra lokalizacja
przy Parku Śląskim

- sala przystosowana dla
osób niepełnosprawnych

ul. Zawiszy Czarnego 8, Katowice www.smpiast.pl tel. 32 254-65-05 (wew. 155)
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Biuro Pośrednictwa
SM "PIAST"
w Katowicach 

najniższa prowizja w Polsce (1% + VAT)
pośrednictwo w sprzedaży ,  zakupie oraz  zamianie
nieruchomości  na rynku pierwotnym i  wtórnym
pośrednictwo w wynajęciu n ieruchomości
pomoc w załatwieniu wszystkich formalności
urzędowych

W W W . P O S R E D N I C T W O . S M P I A S T . P L
6 6 5 - 1 2 1 - 8 5 5  /  5 0 7 - 0 9 9 - 4 3 5

P M @ S M P I A S T . P L
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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

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

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557
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PORÓWNAJ OC/AC I KUP TANIEJ I KUP TANIEJ

www.cuk.pl40-863 Katowice, ul. Tysiąclecia 17

PROTEZY CAŁKOWITE NA NFZ

ul. ks. Jana Gałeczki 36, Chorzów

tel.: +48 531 409 780
www.stomatologia-galeczki.pl
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