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WODNY PLAC ZABAW
W środę siódmego lipca, odbył się odbiór wodnego 

placu zabaw, zlokalizowanego na Osiedlu Tysiąclecia, 
przy alei Księżnej Jadwigi Śląskiej. Plac powstał z ini-
cjatywy Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” i mieszkań-
ców osiedla, którzy swoimi głosami wybrali ten projekt 
w Budżecie Obywatelskim.

Główną atrakcją placu zabaw jest wodna strefa, wy-
posażona w armatki, fontanny, wiadra przelewowe, 
prysznice oraz grzybki wodne. Wszystko to usytuowa-
no na miękkim, kolorowym podłożu, a w sąsiedztwie 
znajdziemy przebieralnie, dwie toalety przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych, a także elementy małej ar-
chitektury, tj. ławki, kosze, stojaki na rower, leżaki i pa-
rasole przeciwsłoneczne.

Oficjalnie wodny plac zabaw zostanie oddany do 
użytku w połowie lipca. Obiekt jest dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, będzie czynny w godzi-
nach od 10 do 20, a bezpieczeństwa będą pilnowali wy-
kwalifikowani pracownicy, jak i również całodobowy 
monitoring. 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, 
gdzie znajdą Państwo najświeższe informacje dotyczą-
ce wodnego placu zabaw. 
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PIERWSZE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE 
NA NASZYM OSIEDLU

W tegorocznym planie remontów i inwestycji, Spół-
dzielnia uwzględniła pilotażową inwestycję obejmującą 
montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budyn-
ków przy ul. Chrobrego 9, Chrobrego 38, Piastów 24 
i Tysiąclecia 47.

Wybór budynków do tej inwestycji poprzedzony był 
zweryfikowaniem nośności i stanu konstrukcji oraz po-
kryć dachów poszczególnych budynków, co pozwoliło 
na odpowiednie dobranie budynków do realizacji. Na-
stępnie specjaliści dokonali symulacji uzysku energe-
tycznego zapewnianego przez instalację fotowoltaiczną, 
uwzględniając miejsce montażu instalacji, kąt nachyle-
nia ogniw fotowoltaicznych, powierzchnię i moc insta-
lacji, a także jej zorientowanie względem południa.

Po dobraniu odpowiedniej mocy instalacji, Spółdziel-
nia przeprowadziła przetarg na wykonanie robót. Po 
wyborze najkorzystniejszej oferty wykonano montaż 
paneli fotowoltaicznych, który odbył się w miesiącach 
kwietniu i maju z użyciem dźwigu, który przetranspor-
tował panele na dachy poszczególnych budynków.

Zamontowane na dachach budynków panele fotowol-
taiczne o mocy do 10 kW na budynek, wyprodukują 
energię elektryczną ze źródła odnawialnego, jakim jest 
energia słoneczna. Wyprodukowana energia zasili in-
stalację elektryczną dźwigów osobowych w budynku. 
Zamontowane instalacje fotowoltaiczne pozwolą na za-
hamowanie wzrostu stawki opłat za użytkowanie dźwi-
gów osobowych, pomimo rosnących radykalnie cen 
usług, materiałów i energii elektrycznej.

Obecnie zamontowane już zostały dwukierunkowe 
liczniki energii zliczające ilość zużytej i wyproduko-
wanej energii elektrycznej, a Spółdzielnia zawarła od-
powiednią umowę z dostawcą energii elektrycznej, po-
zwalającą na maksymalne możliwe wykorzystanie za-
montowanych instalacji fotowoltaicznych. Pracownicy 
Spółdzielni stale monitorują stan i wydajność zamon-
towanych instalacji, a także prowadzą analizę korzyści 
płynących z ich wykonania.
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Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie?
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy 

małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obej-
mująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania 
małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego 
z nich tzw. majątek wspólny. Do majątku wspólnego na-
leżą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pra-
cę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z 
małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również 
z majątku osobistego każdego z małżonków. W wy-
niku orzeczenia przez sąd rozwodu, ustaje pomiędzy 
małżonkami wspólność majątkowa małżeńska. Podział 
majątku wspólnego byłych małżonków może nastąpić 
za pośrednictwem sądu bądź zgodnej umowy. Należy 
pamiętać, że w przypadku gdy byli małżonkowie de-
cydują się na dokonanie podziału majątku wspólnego 
w drodze umowy, a majątek tworzy również nierucho-
mość, umowa taka powinna zostać zawarta w formie 
aktu notarialnego. Inaczej jednak wygląda sytuacja ze 
wspólnym zobowiązaniem finansowym zaciągniętym 
jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, tym bardziej je-
żeli jest to kredyt hipoteczny. 

Kredyt po rozwodzie najpewniej okaże się kolejną 
kwestią sporną, ponieważ dla banku rozwód nie jest 
istotny, a najważniejsza jest umowa, którą bank za-
warł z kredytobiorcami. Po rozwodzie, w zasadzie w 
relacji bank – kredytobiorcy nie zmienia się nic i by-
li małżonkowie w dalszym ciągu pozostają zobowiąza-
ni do spłaty kredytu, nawet jeżeli jeden z nich przesta-
je mieszkać we wspólnej nieruchomości. Czy jednak 
w takiej sytuacji można uwolnić się od zobowiązania, 
czy można je przepisać na jednego z małżonków, bądź 
całkowicie z niego zrezygnować?

Jak była mowa, w wyniku ustania wspólności mająt-
kowej małżeńskiej w sprawie o podział majątku wspól-
nego sąd ma prawo przyznać lokal mieszkalny czy dom, 
który dotychczas należał wspólnie do małżonków – jed-
nemu z nich. Rozwodząca się para może oczywiście po-
lubownie rozwiązać tę kwestię  przed notariuszem, bez 
interwencji sądu, niemniej jednak oba przypadki nie 
zwalniają żadnego z byłych małżonków z obowiązku 
pokrywania zaciągniętego kredytu.

Dla banku nie ma znaczenia, czy dwoje ludzi, któ-
rzy zdecydowali się wcześniej na kredyt, pozostaje na-
dal w związku małżeńskim. Kredyt hipoteczny zaciągany 
jest na wiele lat, stąd też sytuacje rozwodowe nie mogą 
mieć na treść zobowiązania większego wpływu, zaś za-
sady spłaty kredytu hipotecznego pozostają niezmienne. 

Z uwagi na powyższe, bank w dalszym ciągu ma pra-
wo żądać spłaty raty kredytowej zarówno od jednego, 

jak i drugiego byłego małżonka. Bez znaczenia dla spła-
ty kredytu pozostaje, że na mocy umowy o podział mająt-
ku wspólnego dochodzi do przeniesienia własności nie-
ruchomości na rzecz jednego z byłych małżonków. Zasa-
da kontynuacji spłaty zobowiązania przez obydwoje mał-
żonków obowiązuje, gdy na mocy orzeczenia sądu, jed-
nej ze stron zostaje przyznane pełne prawo np. do do-
mu. Nie oznacza to w żadnym razie, że osoba ta od razu 
przejmuje równocześnie obowiązek spłaty kredytu, któ-
ry został zaciągnięty na kupno lub budowę nieruchomo-
ści. Obowiązek spłaty kredytu w dalszym ciągu spoczy-
wa na obojgu byłych małżonków. Jeśli więc po rozwo-
dzie, w wyniku podziału majątku wspólnego dochodzi do 
przeniesienia prawa własności na rzecz drugiego z mał-
żonków, to wcale nie znaczy, że ten pierwszy zwolniony 
zostaje z obowiązku spłaty rat kredytu hipotecznego. Nic 
nie dzieje się w takiej sytuacji z automatu. 

Istnieje zatem duże ryzyko, że małżonek, który prze-
stał być współwłaścicielem nieruchomości, zaprzestanie 
spłacać raty kredytowej. W takiej sytuacji bank ma peł-
ne prawo obciążyć konsekwencjami takiego postępowa-
nia byłego małżonka, który regularnie płaci raty kredytu. 
Byli małżonkowie w dalszym ciągu odpowiadają solidar-
nie za zaciągnięte zobowiązanie, w tej materii nic się nie 
zmienia. Jeśli zatem dzieje się także, że jeden ze współ-
małżonków zaprzestaje spłacania kredytu, to drugi wi-
nien robić to samodzielnie, by nie utracić nieruchomości. 

Oczywiście byli małżonkowie mogą starać się w ban-
ku o przeniesienie zobowiązania kredytowego tylko na 
jedną osobę – na tę, która jest lub ma zostać wyłącznym 
właścicielem nieruchomości. Takie rozwiązanie jest naj-
bardziej rozsądne z punktu widzenia byłych małżonków. 
Bankowi zaś dostarcza kłopotów, albowiem z dwóch 
osób zobowiązanych do spłaty kredytu, zostaje tylko jed-
na, co dla banku powoduje zdecydowanie mniej korzyst-
ną sytuację finansową. Bank zatem nie od razu przystą-
pi do procedury sporządzenia aneksu do umowy. Zanim 
podejmie decyzje w tym zakresie i przeniesie zobowiąza-
nie hipoteczne na jedną ze stron, przeprowadzi gruntow-
ną analizę sytuacji i oceni, czy wyeliminowanie  jedne-
go z dłużników nie okaże się ryzykowne i nieopłacalne. 

Banki nie przewidują innej możliwości ułatwienia by-
łym małżonkom spłaty wspólnie zaciągniętego kredytu. 
Jeśli więc nie ma możliwości przeniesienia kredytu na 
jedną ze stron, małżonkowie zmuszeni są działać samo-
dzielnie. Jednym ze sposobów szybszego pozbycia się 
zobowiązania kredytowego, jest np. sprzedaż kupionej za 
pieniądze z kredytu hipotecznego nieruchomości. 

Adwokat, Marta Krajewska

– 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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W cieniu pandemicznych obostrzeń, w dniach 25-27 
czerwca, odbyła się druga edycja Tauzen Run. Impreza 
organizowana przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 9 
Osiedle Tysiąclecia, podobnie jak w zeszłym roku, roz-
grywana była na terenie naszego osiedla. Po raz kolejny 
w Tauzen Run uczestnicy mogli rywalizować w katego-
rii bieg oraz nordic walking, na dystansach 5 i 10 km. 
Celem biegu było promowanie zdrowego stylu życia, 
popularyzacja biegania, zachęcenie do świetnej zabawy 
i zdrowej rywalizacji oraz promocja naszego pięknego 
osiedla.  Trasę biegu/marszu uczestnicy wybierali sobie 
sami, warunek był tylko taki, że można było się poru-
szać jedynie po terenie osiedla Tysiąclecia. Po ukończe-
niu biegu uczestnicy przesyłali do organizatorów zrzut 
ekranu z dowolnej aplikacji biegowej, która rejestrowała 
trasę. Weryfikacji przesłanych tras dokonywali członko-
wie Zespołu do spraw Młodzieży i Sportu.

Mimo, że znów rywalizacja odbywała się w wirtual-
nej formie, ze względu na panującą wciąż pandemię Co-
vid, to uczestnicy ponownie nie zawiedli, a ranga spor-
towa była na profesjonalnym poziomie, co potwierdzają 
wyniki zawodników. Tak przedstawiały się miejsca „na 
pudle”  w poszczególnych kategoriach:

W kategorii bieg na 10 km 
Mężczyźni:
 Łukasz Mrugała 
 Grzegorz Rybok 
 Arkadiusz Cieśla
Kobiety:
 Martyna Pietrzak
 Katarzyna Łysek 
 Marta Cyganek

W kategorii bieg 5 km 
Mężczyźni: 
 Marek Kurz
 Tomasz Sokołowski
 Sławomir Leduchowski
Kobiety:
 Justyna Parkita
 Aleksandra Pyzik
 Alicja Kazidroda

Nordic walking 10 km
 Julia Zięba
 Elżbieta Czapura
 Jacek Pytel

Nordic Walking 5 km
 Elżbieta Czapura
 Katarzyna Romańska
 Klaudia Paszkiewicz

Niezależnie od zajętego miejsca w klasyfikacji oraz 
czasu w jakim zadeklarowany dystans został pokonany, 
serdeczne gratulacje należą się wszystkim uczestnikom 
II edycji Tauzen Run, którzy przystąpili do rywalizacji 
i ukończyli założone dystanse. 

Już dziś możemy zapewnić, że III edycja Tauzen Run 
na pewno odbędzie się w przyszłym roku. Mamy na-
dzieję, że będzie możliwa już normalna formuła ze 
wspólnym startem i metą. Dlatego już dziś zaprasza-
my wszystkich na przyszłoroczną edycję i zachęcamy 
do treningów.

TAUZEN RUN 2021 – RELACJA
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Czytanie jest bardzo ważną umiejętnością w życiu każdego 
człowieka, a funkcjonowanie we współczesnym świecie bez 
czytania jest wręcz niemożliwe. To dzięki niemu zdobywamy 
wiedzę, doświadczenia, uzupełniamy nasze wiadomości. 
O tym, że czytanie książek niesie ze sobą szereg korzyści, 
nikogo nie trzeba przekonywać. Zainteresowanie książkami 
należy wprowadzać jak najszybciej, już od najmłodszych 
lat dziecięcych. Dlatego każda metoda,  każdy sposób na 
budowanie „przyjaźni z literaturą” jest ważny, a każdy podjęty 
trud w przyszłości przyniesie dobre owoce.

U dzieci w wieku przedszkolnym podstawową działalnością 
jest zabawa i dlatego poprzez  zabawę wprowadzamy dzieci 
w świat literatury. Taką właśnie zabawę zaproponowaliśmy 
naszym najmłodszym mieszkańcom w przeprowadzonym w 
miesiącu marcu  konkursie recytatorskim dla przedszkolaków 
z Osiedla Tysiąclecia. 

W organizację przedsięwzięcia tak jak do tej pory włączyła 
się Filia 25 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Ze 
względu na utrzymującą się trudną sytuację epidemiczną, tak jak 
poprzednio konkurs odbył się w formie on-line. Nie przeszkodziło 
to jednak w pełnej gotowości przedszkolaków do działania, 
chęci podjęcia rywalizacji i zaprezentowania swoich talentów 
na najwyższym poziomie. W nagraniach wierszy związanych 
z zawodami, dzieci miały możliwość wypowiedzenia się,  jaki 
zawód najbardziej im się podoba i co chciałyby wykonywać w 
przyszłości. W swoich występach nasi mali artyści nie zapomnieli 
o oprawie scenicznej oraz doskonale dobranych strojach i 
rekwizytach, charakteryzujących przedstawiany zawód. 

Tym razem swoich jedenastu przedstawicieli wystawiły 
wszystkie publiczne przedszkola z naszego osiedla: Miejskie 
Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki, Miejskie Przedszkole 
Nr 25 im. Króla Maciusia I, Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia 
i Małgosi, Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały 
oraz Miejskie Przedszkole Nr 90 im. Wróbelka Elemelka. 

Dodatkowo swój występ zaprezentowała trzyletnia Zosia 
-czytelniczka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach, 

która w ramach uczestnictwa w projekcie Wielkiej Ligi 
Czytelników „Rodzinne Czytanie” na bieżąco wypożyczała 
dziecięce lektury, aby z pomocą rodziców po ich przeczytaniu 
uzupełnić „Pamiętnik Młodego Czytelnika”.

Wszystkie występy naszych małych artystów zostały 
docenione przez Jury, w skład którego wchodzili pracownicy 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Każdy uczestnik otrzymał 
nagrodę i dyplom dzięki sponsorom – Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Piast” oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Katowicach, za co gorąco dziękujemy.

Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu i gratulujemy talentu 
wszystkim uczestnikom!!!

I MIEJSCE: 

Maksymilian, lat 5, MP nr 25
Aleksandra, lat 5, MP nr 90

Hanna, lat 6, MP nr 21
Jagoda, lat 4, MP nr 21

Zosia, lat 3

II MIEJSCE: 

Tomasz, lat 3, MP nr 25
Jan, lat 5, MP nr 21

Agnieszka, lat 5, MP nr 90
Nikodem, lat 5, MP nr 57

Anna, MP nr 34

III MIEJSCE: 

Hubert, lat 4, MP nr 57
Mateusz, lat 4, MP nr 90

Dziękujemy za udział w naszym konkursie i zapraszamy na 
kolejne edycje już wkrótce J

Barbara Mruk

PRZEDSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 
„MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”
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DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW
Dzięki Tobie, wakacje dzieci z biednych rodzin mogą być 

bardziej kolorowe.
Na Załężu, tuż obok Ciebie, są dzieci, które większość 

czasu spędzają w samotności, bez wsparcia i opieki ze stro-
ny kogoś bliskiego. Potrzebują pomocy. Szczególnie ważne 
jest to teraz. Dzięki wsparciu każdego z nas ich wakacje mo-
gą być bardziej kolorowe. Wejdź na stronę anioly24.pl/po-
moz-dotrzec i sprawdź, co możesz zrobić już dziś. 

- Przed kilkoma tygodniami do Państwa skrzynek pocz-
towych trafił list, w którym opisaliśmy historię jednej z na-
szych podopiecznych – siedmioletniej Zosi. To tylko jedno 
z setki tysięcy dzieci w Polsce, które żyje w samotności. Po-
zostawione same sobie od najmłodszych lat są zagrożone 
tym, co je otacza. Przysłowiowa ulica każdego dnia poka-
zuje im złe wzorce i zachowania, wpychając w nałogi i złe 
towarzystwo. W pogórniczych i pohutniczych dzielnicach 
biedy Śląska i Zagłębia staramy się temu przeciwdziałać. 
Tak jest m.in. na sąsiadującym z osiedlem Tysiąclecia Załę-
żu – mówi Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.

Chociaż wiele się zmieniło, to dzieci, które potrzebują 
wsparcia, cały czas nie brakuje. I to niezależnie od ogólno-
polskich programów pomocowych.

- Ci, którzy potrzebują pomocy, zazwyczaj mają telefon, 
buty, które dostali z darów, być może firmową bluzę. Ale 
nie mają z kim podzielić się swoimi troskami i problemami. 
Nie chcemy zastępować im rodziców, jednak chcemy być 
dla dzieci oparciem w sytuacjach, gdy nie mogą na nich li-
czyć. Motywować ich! Jednocześnie cały czas podejmuje-
my działania, aby rodzice byli dla dzieci stabilniejszą pod-
porą. Ulica – nawet ta symboliczna, ta którą możemy na-
zwać samotność i beznadzieję – to ostatnie miejsce, na któ-
rej powinny się znaleźć – tłumaczy Monika Bajka. 

Przekazanie swojej cegiełki jest cenne szczególnie teraz 
– u progu wakacji.

- Bardzo zależy nam na tym, aby naszym podopiecz-
nym, którzy zostają na ten czas w mieście, zapewnić opie-
kę, a tym samym pomóc dobrze i bezpiecznie spędzić czas. 
To szczególnie potrzebne w wakacje, kiedy nie ma szkoły 
i innych dodatkowych zajęć. To czas, gdy zdarza się wie-
le wypadków, a mnóstwo dzieci, może co najwyżej wyje-
chać do rodziny w sąsiednim mieście lub dzielnicy. Wie-
le z nich – pozbawionych właściwej opieki, ram i struktur 
– szwenda się samotnie, wpada w złe towarzystwo, uzależ-
nia się od nowych technologii czy używek. Nie powinno tak 
być, dlatego poza codziennymi nieodpłatnymi zajęciami dla 
dzieci na ulicach i podwórkach Katowic – Załęża, Chorzo-
wa – Batorego i Sosnowca – Juliusza marzymy o tym, aby 
60 z nich mogło wyjechać z końcem sierpnia na upragnio-
ny obóz, który pozwoli im odpocząć, beztrosko się bawić, 
zapomnieć o smutkach i zmartwieniach, a także nabrać sił 
przed nowym rokiem szkolnym. To okazja nie tylko do wy-
poczynku, ale także dalszej pracy nad swoimi problemami 
oraz czas i szansa na odkrywanie oraz rozwój swoich po-
tencjałów i talentów. Podczas obozu – poza wypoczynkiem 
i relaksem – chcemy również kontynuować pracę terapeu-
tyczną – podkreśla prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzie-
ciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów.

Ta codzienna opieka i zajęcia na ulicy w wakacje oraz wy-
jazd na obóz nie odbędą się bez wsparcia ludzi dobrej woli. 
Pomóż dotrzeć do dzieci, które nie mają się do kogo zwrócić 
z prośbą o pomoc. Dzięki Tobie będą one mogły bezpiecz-
nie spędzić wakacje w mieście i wyjechać na wymarzone 
kolonie! Wejdź na stronę www.anioly24.pl/pomoz-dotrzec 
i sprawdź, jak możesz pomóc już teraz!

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży  
DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW

ING Bank Śląski S.A. 36 1050 1214 1000 0022 4957 0207
 
� Więcej�na�stronie:�www.anioly24.pl
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Miałeś kontakt z kleszczem i chciałbyś dowiedzieć się 
jak wygląda diagnostyka w kierunku boreliozy? Zasta-
nawiasz się, czy Twoje symptomy są spowodowane tą 
chorobą? Odpowiadamy na te i inne pytania. 

U około 30% pacjentów pojawia się rumień wędrujący, 
który nie wymaga dalszej diagnostyki i wskazuje na bore-
liozę. Jednak w pozostałych przypadkach mogą pojawiać 
się objawy niespecyficzne, dlatego w celu zdiagnozowa-
nia choroby rekomendowana jest dwuetapowa diagnosty-
ka. W pierwszej kolejności wykonuje się pakiet badań 
przesiewowych, który zawiera przeciwciała przeciw B. 
burgdorferii w klasie IgM oraz IgG met. ELISA. Otrzy-
manie wyników pozytywnych bądź wątpliwych potwier-
dza się wykonując drugi etap diagnostyki zawarty w pa-
kiecie potwierdzenia, zawierającego badanie przeciwciał 
przeciwko B. burgdorferii w klasie IgM oraz IgG tech-
niką Western Blot,�która�charakteryzuje�się�wyższą�czuło-
ścią�i�swoistością�względem�techniki�ELISA.�

Wspomniane badania oferuje Punkt Pobrań ALAB la-
boratoria przy ul. Tysiąclecia 17 w Katowicach. W ofer-
cie ALAB laboratoria dostępne są również badania, któ-
re wykonuje się po konsultacji z lekarzem, w przypadku 
gdy u pacjenta występują objawy wskazujące na borelio-
zę, jednak wyniki testu przesiewowego oraz potwierdze-
nia są ujemne. 

- Test C6 Lyme (IgG i IgM łącznie)
- Test CD 57+/CD3-
- LTT met. ELISPOT
- Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) anty B. 

burgdorferi IgG oraz IgM. 
W ALAB laboratoria istnieje także możliwość wyko-

nania badań kleszcza, które polegają na poszukiwaniu 
materiału genetycznego patogenów w badanym materia-
le metodę Real-Time PCR. Badania dostępne są w 2 wa-
riantach w kierunku obecności materiału genetyczne-
go (DNA):

Borrelia burgdorferi
   Panel: Borrelia burgdorferi, TBEV (odkleszczowe zapalenie 

mózgu), Anaplasma   phagocytophilum, Ehrichia chaffeensis/ 
E. murris

Więcej informacji o badaniach na stronie 
www.alablaboratoria.pl 

Punkt Pobrań ALAB laboratoria, ul. Tysiąclecia 17, 
40-871 Katowice 

Pobrania pn.-sb. 7:15-11:00, pobrania COVID-19 
pn.-pt. w godz. 11:15-14:30, nd. 8:00-12:00, po wcze-
śniejszej rezerwacji terminu pod numerem 32 308 98 
52. Zapraszamy. 

Uwaga na kleszcze!

Artykuł�sponsorowany
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POŚREDNICTWO MIESZKANIOWE
Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę:

posrednictwo.smpiast.pl

KUPIĘ MIESZKANIE
PRYWATNIE, ZA GOTÓWKĘ MOŻE BYĆ 

ZADŁUŻONE – PILNIE
Tel. 579 941 053

KUPIĘ MIESZKANIE
TRANSAKCJA  

NATYCHMIASTOWA  
OS. TYSIĄCLECIA  

I OS. PADEREWSKIEGO
Tel. 793 747 447

Chemia, Matematyka

Korepetycje
Dojazd do domu ucznia

tel. 609-313-634
g554

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”

Kupię mieszkanie!
do remontu,
zadłużone,

z komornikiem
Gotówka!

537-837-557

PIECYKI GAZOWE
JUNKERS, VAILLANT
TERMET, NAPRAWY

MONTAŻE
USUWANIE AWARII

WODNYCH
tel. 606 344 009
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AUTO KUPIĘ

509-945-191

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Po szczegóły zapraszamy na naszą stronę:

gt.smpiast.pl

*

g587

32-24-76-200



Nr 2 (141) 2021 Lipiec  2021

GŁOS TYSIĄCLECIA14



GŁOS TYSIĄCLECIA 15

Lipiec 2021 Nr 2 (141) 2021

Światłowód do mieszkania

TELEWIZJA + INTERNET

INTERNET

24.90 zł

69.90 złNOW
Y

NOW
Y

59.00 zł

69.00 zł 89.00 zł

TELEFON STACJONARNY

20.00 zł

Zadzwoń Zapytaj

TELEFON MOBILNY 

29.90 zł

 JEDEN NUMER DWA NUMERY

55.90 zł

733 699 444

NOW
Y

NOW
Y

109.99 zł

NOWOŚĆ
Własne miejsce na dane 

w internecie (chmura)

Biuro Obsługi Klientów: Katowice ul.Tysiąclecia 84
Uwaga! Zmiana godzin pracy biura.
Sprawdź na stronie lub zadzwoń.

45 Kanały (22HD)

  200 Mb/s + 45 Kanały (22HD)   400 Mb/s + 75 Kanały (42HD)   600 Mb/s + 137 Kanały (84HD)  800 Mb/s + 172 Kanały (110HD)

54.90 zł

69.90 zł 84.90 zł 99.90 zł

39.90 zł

Wśród wykładowców znajdą się mIĘDZY INNYMI:
dr n. chem., prof zwyczajny Walentyna Nikołajewna Burkowa, 

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Głowacka, dr n.med. Hubert Czerniak, 
prof. Henryk Bieniok, dr Ewa Kuchowicz,  mgr Joanna Nestorowicz-Kiegiel, 

O. dr nauk med. Jacek Maria Norkowski, Andrzej Kawka 
ZAPRASZAMY TEŻ NA zabieg bioenergeterapeutyczny Grzegorza Szewczyka i Adama Krzoski 

PATRONI WYDARZENIA

Patronat Honorowy
Prezydenta Miasta Katowice

Patronat Honorowy 
Prezydenta Miasta Katowice
Marcina Krupy

51. TARGI
BLIŻEJ ZDROWIA
BLIŻEJ NATURY

28, 29 sierpnia 2021
STADION ŚLĄSKI

Najstarsze Targi Medycyny
 Naturalnej na Śląsku 

CZY MUSIMY CHOROWAĆ?

ORGANIZATOR: MEDPRESS SP. Z O. O., TEL. 32 257 08 39

KUP BILET Y NA MIEJSCU W YDARZENIA LUB ONLINE:
ht tps://blizej-zdrowia-blizej-natury.interticket.pl

150 wystawców z naturalnymi 
produktami i usługami 

w zakresie utrzymania zdrowia

Ponad 50 wykładów i warsztatów 
w tematach: Medycyny Naturalnej, 

Dbania o zdrowie, Zdrowego żywienia

TYLKO DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW 
BZBN: Warsztaty z dr. Hubertem 

Czerniakiem, pt. „Choroby 
sercowo-naczyniowe”.
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