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Inwestycje miejskie 2015 
na Osiedlu Witosa

Udane ferie w Klubie „Plus”
W osiedlowym Klubie „Plus” zakończyła się tegoroczna „Akcja Zima 
2015”. Przez dwa tygodnie ferii z oferty wypoczynku i zabawy skorzy-
stało kilkadziesiąt dzieci w wieku szkolnym.

17 grudnia 2014 roku Rada Miasta Katowice podjęła 
Uchwałę nr IV/17/14 w sprawie nadania placowi 
położonemu na terenie miasta Katowice nazwy

„SKWER KARLIKA Z KOCYNDRA”.

Rada Miasta Katowice nadała tę nazwę placowi 
znajdującemu się w sąsiedztwie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7, pomiędzy budynkami 

mieszkalnymi przy ul. Bardowskiego 3-3d 
i ul. Witosa 13-13c w Katowicach.

W 2015 roku czekają Osiedle Witosa inwestycje nieliczne, ale kluczowe. 
Największą będzie niewątpliwie remont ulicy Barlickiego.

Z programu zadań społecznych i go-
spodarczych Miasta Katowice na 
rok 2015 wynika, że miasto planuje 
wykonać kompleksową wymianę 
nawierzchni ulicy i przebudowę za-
toczek parkingowych. Inwestycja, 
o którą od dłuższego czasu zabiegali 
radni naszego Osiedla przewiduje też 
dobudowę nowych miejsc parkingo-
wych. Projekt jest do wglądu w sie-
dzibie Rady Jednostki Pomocniczej 
nr 8 os. Witosa (przy ul. Kwiatkow-
skiego nr 8). To bardzo ważna in-
westycja dla naszych mieszkańców. 
Nawierzchnia ulicy Barlickiego jest 
w opłakanym stanie. Na przebudo-
wie zyskają wszyscy mieszkańcy, 
bo z tego niewielkiego łącznika 
z Drogą Kochłowicką korzystają 
także mieszkańcy ulicy Kwiatkow-
skiego i Grabskiego. Doposażony 
zostanie również plac zabaw na 
placu rtm. Witolda Pileckiego. Rada 
Jednostki ma także swoje plany co 
do inwestycji na ten rok. Chodzi 
o rozdysponowanie przypadającej 

na dzielnicę kwoty 150 tys. złotych. 
Radni zdecydowali, że środki te zo-
staną przeznaczone między innymi 
na wybudowanie schodów od Placu 
św. Herberta do placu zabaw. Każda 
z jednostek oświatowych otrzyma 
też po 5 tys. złotych na zakup nie-
zbędnego wyposażenia, Rada Jed-
nostki dofinansuje zakup nowości 
książkowych dla osiedlowej biblio-
teki. Podobne nasze działania w roku 
2014 spotkały się z bardzo dobrym 
przyjęciem, stąd postanowiliśmy to 
finansowe wsparcie utrzymać także 
w roku bieżącym. Z kwoty pozosta-
łej z roku 2014 MZUiM wymieni 
dodatkowo jeszcze oświetlenie przy 
ul. Grabskiego. Rada Jednostki Po-
mocniczej czyli osiedlowy samo-
rząd zadecydowała też o zorganizo-
waniu przez nią w tym roku Festynu 
Osiedlowego. 

Krzysztof Kraus 
Przewodniczący Rady Jednostki 

Pomocniczej nr 8 os. Witosa.

Więcej
na str. 4

Skwer Karlika
z Kocyndra
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WAŻNE TELEFONY 
I INFORMACJE

www.zaleskahalda.pl
sekretariat@zaleskahalda.pl

Wykaz telefonów wewnętrz-
nych Spółdzielni Mieszka-
niowej „Załęska Hałda”: tel. 
centrala - 32 2547-447, 32 
2547-941, 32 2547-564
Dział Remontów i Inwestycji 
pok. nr 1, 2, 3 i 4, tel. wewn. 38, 44
Kierownik Działu pok. nr 2, tel. 
wewn. 38
Zgłoszenia awarii pok. nr 3 tel. 
wewn. 43,55
Dział Członkowsko-Mieszka-
niowy, Agencja Nieruchomo-
ści, UNIQA T.U. pok. nr 6-8 
tel. wewn. 45, 46, 47
Kierownik Działu Członkow-
sko-Mieszkaniowego pok. nr 8 
tel. 32 7822-134
Sekretariat pok. nr 9 tel. wewn. 
100, fax 52
Sekcja Spraw Pracowniczych 
pok. nr 13 tel. wewn.31 lub 48
Specjalista ds. ekonomicznych 
pok. nr 13 tel. wewn. 31
Dział Organizacyjno-Samorzą-
dowy pok. nr 14 tel. wewn.22
Dział Umów i Dokumentacji 
pok. nr 15 i 16 tel. wewn. 33 lub 34
Dział Finansowo-Księgowy 
- czynsze pok. nr 18 tel. wewn. 36
Dział Finansowo-Księgowy 
- wkłady pok. nr 19 tel. wewn. 37
Dział Administracji i Utrzy-
mania Zasobów - kierownik 
tel. wewn. 30
Telefon zgłoszeniowy po godzi-
nach pracy SM 32 254 75 64, 
609 757 555
* Sekretariat Prezesa tel. fax 32 
2045-314
* Awarie wind 32 250 13 22
* Miejskie Centrum Ratownic-
twa – przyjmowanie zgłoszeń i in-
terwencji telefonicznie całą dobę, 
połączenie bezpłatne 986 lub 112
* Straż Pożarna 998
* Pogotowie 999
Członkowie Rady Nadzorczej 
Spółdzielni dyżury pełnią w 
siedzibie SM w poniedziałki w 
godz. 16-17
Zarząd Spółdzielni przyjmuje 
wnioski i skargi mieszkańców 
w poniedziałki w godz. 15-17
Godziny pracy SM „Załęska 
Hałda”: w poniedziałki od 8 do 
17, we wtorki i środy od 7 do 15, 
w czwartki od 7 do 16, w piątki 
od 7 do 13.

Rejon nr 68
pełniący obowiązki dzielnicowe-
go st. asp. Dariusz STEFAŃSKI  
tel. 600 208 583 lub 32 200 39 35
obejmuje dzielnice: Obroki od 43 do 
109 i od 84 do 90, Dulęby od 1 do 7, Wi-
tosa 4, Pukowca 25, Kossutha, Sławka
Rejon nr 69
dzielnicowy asp. Krzysztof SZYM-
KIEWICZ tel. 600 208 585 lub 
32 200 39 36 
obejmuje dzielnice: Grabskiego 5 do 
29a, Kwiatkowskiego od 4 do 30a, 
Witosa od 16 do 38a, Barlickiego od 
4 do 4a i od 7 do 21a
Rejon nr 70
dzielnicowy asp. Andrzej DZIU-
RZYŃSKI tel. 600 208 579 lub 
32 200 39 36
obejmuje ulice: Rataja od 2 do 16a, 
Mościckiego od 1 do 9a i od 6 do 10a, 
Bardowskiego od 2 do 10b i od 3 do 
3d, Witosa od 3 do 23, Ossowskiego 
2 do 46, Chodnikowa 33, Ścianowa 
6 i od 9 do 13a, Kochłowicka 101, 
Bocheńskiego od 67 do 125 i od 56 do 
104, Wyciągowa 6, Kolońska, Żeliwna 
od 26 do 38 i od 31 do 43, Pukowca 
od 3 do 23
VII Komisariat Policji tel. 32 200 39 
00 lub 32 209 76 02. W razie zagrożeń 
i potrzeby nagłej interwencji policji 
również numer 997. 
Osiedlowa Placówka Policji
(ul.Witosa 17) przyjmuje interwencje 
mieszkańców w pierwszy i ostatni 
wtorek miesiąca w godzinach 17.30-
19.00, tel. 32 204 40 50. 
Straż Miejska Katowice ul. Żelazna 18 
Ośrodek Dyspozycyjno-Interwencyjny, 
czynny całą dobę, tel. 32 494 02 41

DYŻURY RADNYCH 
Radna Rady Miasta Magdalena 
Wieczorek: każdy drugi czwartek 
miesiąca 19.00 – 20.00.
Radny Rady Miasta Jacek Piwo-
warczuk: każdy drugi wtorek mie-
siąca 17.30 – 18.30.
Radni Rady Jednostki Pomocniczej 
nr 8: poniedziałek od 19.00 do 20.00 i 
czwartek od 9.00 do 10.00.
Dyżury odbywają się w siedzibie RJP 
nr 8 przy ul. Kwiatkowskiego 8.

NASI DZIELNICOWI

Ogłoszenia
do gazety „Wokół Nas”  

przyjmowane są 
w Dziale Członkowskim

SM „Załęska Hałda”
w pokojach nr 6-8 

OGŁOSZENIE

TAŃSZA WODA W KATOWICACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załę-
ska Hałda” w Katowicach zwraca 
się z prośbą do właścicieli samo-
chodów o przestrzeganie ustawio-
nych na terenie Osiedla znaków 
i przepisów ruchu drogowego przy 
parkowaniu swoich samochodów 
na wyznaczonych miejscach po-
stojowych przed budynkami.
Samochody stojące w miejscach 
do tego nie wyznaczonych lub par-
kujące w strefach zabronionych, 
które są oznaczone odpowiednimi 
znakami drogowymi powodują 
utrudnienia w dojazdach do bu-
dynków samochodów uprzywi-
lejowanych (karetki pogotowia, 

straż pożarna). Ponadto, pojazdy 
parkujące niezgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami niejednokrotnie 
blokują przejazd lub utrudniają 
dojazd samochodów obsługują-
cych wywóz odpadów komunal-
nych i segregowanych, co skutku-
je brakiem wywozu tych odpadów 
z naszych budynków.  
Pamiętajmy również, że samocho-
dy parkujące niezgodnie ze wska-
zaniem określonym na znakach 
drogowych mogą być przyczy-
ną nieszczęśliwych wypadków 
z udziałem ludzi lub uszkodzenia 
pojazdów poruszających się dro-
gami wewnętrznymi.

W ostatnich latach cena za wodę 
i ścieki w naszym mieście rosła 
systematycznie z każdym rokiem. 
W 2015 po raz pierwszy ceny za 
wodę nie tylko nie wzrosły, ale 
nawet poszły w dół. Nowa staw-
ka, która obowiązuje od 1 lutego 
br. wynosi 5,82 zł za m3 wody 
i 8,07 zł za m3 ścieków. Spadek 
cen o 11 groszy jest wynikiem 
obniżki ceny za zakup wody od 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów, które jest głównym 
dostawcą wody do katowickich 
mieszkań. Na obniżkę mają też 
wpływ zakończone inwestycje  jak 

np. przekierowanie ścieków z Ty-
siąclecia Górnego do oczyszczalni 
Gigablok oraz obniżka cen przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Kanali-
zacji w Mysłowicach za przesyła-
nie ścieków do oczyszczalni Rado-
cha. Największy jednak wpływ na 
ten stan rzeczy miała niewątpliwie 
realizacja w Katowicach od 2002 
roku, przy udziale środków unij-
nych tzw. „Masterplanu”, obej-
mującego przebudowę w całym 
mieście sieci kanalizacyjnej (sieć 
jest nowoczesna i szczelna). Nowe 
stawki opłat będą obowiązywać 
przez rok - do 31 stycznia 2016 r. 

Dyżury radnych Rady Miasta Katowice 
w naszym osiedlu

W siedzibie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedla Witosa od 
stycznia 2015 roku zaczęli pełnić dyżury nowi katowiccy radni:

radna Magdalena Wieczorek 
- każdy drugi czwartek miesiąca 19.00 – 20.00

radny Jacek Piwowarczuk 
- każdy drugi wtorek miesiąca 17.30 – 18.30.

Dwa razy w tygodniu tj. poniedziałek od 19.00 do 20.00 i czwartek 
od 9.00 do 10.00 dyżurują radni naszej Rady Jednostki Pomocniczej 
nr 8 os. Witosa. Siedzibą RJP nr 8 czyli osiedlowego samorządu są 
pomieszczenia usytuowane na parterze budynku będącego siedzibą 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Kwiatkowskie-
go nr 8 (tel. 32 204 51 28 – w godzinach dyżurów).



Wokół Nas

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAŁĘSKA HAŁDA”

3 Nr 1/2015

Jest we mnie wielka 
potrzeba zmieniania miasta 
Tak mówi Marcin Krupa, nowy 
prezydent naszego miasta w wy-
wiadzie dla „Naszych Katowic” 
(nr 1 ze stycznia 2015 r.) i doda-
je: „Do współpracy zaprosiłem 
ludzi kultury i nauki, ekspertów, 
wszystkich mieszkańców zainte-
resowanych działaniem na rzecz 
miasta ponad podziałami. Po-
trzebna jest dobra wola, by się 
porozumieć i działać wspólnie” 
(Marcin Kupa jeszcze w czasie 
kampanii wyborczej powołał 
do życia inicjatywę Razem dla 
Katowic). Prezydent podkreśla, 
że po latach dużych i kosztow-
nych inwestycji w centrum mia-
sta (budowa tzw. strefy kultury 
w rejonie Spodka i in.) przy-
szła pora na dzielnice i doda-
je: „Chcę zbudować pływalnie 
ze strefami spa w trzech dzielni-
cach Katowic, aby całe rodziny 
mogły z nich korzystać w przy-
stępnych cenach”. 

Ważnym punktem programu no-
wego prezydenta miasta ma być 
też rozwiązywanie problemów 
komunikacyjnych (centra prze-
siadkowe, park ride, polityka ro-

werowa). Marcin Krupa ma też 
pomysł na to jak zapobiec obser-
wowanemu od paru lat zjawisku 
wyludniania się miasta. „Chcę im 
(ludziom młodym – przyp. red.) 
stworzyć w Katowicach dobre 
warunki do życia, dbać o miejsca 
pracy i rozwój lokalnego biznesu, 
budować mieszkania na wynajem, 
remontować mieszkania komu-
nalne, zapewnić miejsca w żłob-
kach i przedszkolach dla każdego 
dziecka z Katowic oraz system ulg 
i zniżek dla rodzin 3+”. Dodał, że 
nie zapomina także o seniorach, 
których przybywa i dla nich też 
miasto musi przygotować atrak-
cyjne i łatwo dostępne oferty. 
Prezydent wyraził także nadzieję, 
że z każdym nowym rokiem bę-
dziemy bardziej dumni z naszego 
miasta. „Chciałbym żeby w Ka-
towicach wszystkim żyło się wy-
godnie i bezpiecznie, ale musimy 
wspólnie o to zadbać”. 

KOMUNIKAT KOMISARIATU POLICJI VII W KATOWICACH

40-873 Katowice, ul. Tysiąclecia 5, tel. 32 200 39 00, fax. 32 200 39 14, tel. alarm. 112 lub 997 
komisariat7@katowice.slaska.poiicia.gov.pl

W związku z nasilającymi się w ostatnim cza-
sie przypadkami dokonywania kradzieży gdzie 
sprawcy działają na zasadzie wprowadzenia 
w błąd ofiary i podawaniu się za członków 
rodziny ich znajomych a także funkcjonariu-
sza Policji, wykorzystując łatwowierność po-
krzywdzonych dokonują na ich szkodę kradzie-
ży pieniędzy łub oszustwa. Schemat działania 
zazwyczaj opiera się na wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym (na numer stacjonarny) oso-
by podającej się za wyżej wymienionych a na-
stępnie wprowadzeniu w błąd rozmówcy co do 
faktów mających na celu dokonanie oszustwa. 

Z uwagi na powyższe Komisariat Policji VII 
w Katowicach zwraca się z apelem do miesz-
kańców, a w szczególności do osób starszych 
mogących stać się potencjalnymi ofiarami po-
wyższych przestępstw.

Proszę kierować się niżej wymienionymi 
zasadami:
• zawsze zamykajcie drzwi wejściowe po-

mimo Waszej obecności wewnątrz.

• kiedy jesteście sami, nie wpuszczajcie do 
mieszkania osób Wam nieznanych: bez 
otwierania drzwi dowiedzcie się kto i po 
co przyszedł, jeśli jest to osoba podają-
ca się za znajomego członka rodziny czy 
funkcjonariusza Policji, a macie telefon 
w razie jakichkolwiek podejrzeń co do 
ich tożsamości zweryfikujcie informacje 
- w przypadku funkcjonariusza wykonaj 
telefon na najbliższą jednostkę Policji 
lub numer alarmowy 997, 112, natomiast 
w przypadku znajomego skontaktuj się 
z członkiem rodziny.

• jeśli musicie kogoś wpuścić, nie zostawiaj-
cie go ani na chwilę samego w mieszkaniu: 
najlepiej, żeby towarzyszyli Wam wtedy 
Wasi sąsiedzi

• nie przeprowadzajcie żadnych transakcji 
z wyżej wymienionymi osobami

• nie przechowujcie w mieszkaniu du-
żych kwot pieniędzy ani wartościowych 
przedmiotów

• jeśli chcecie je przechować w domu, to scho-
wajcie je w miejscu trudno dostępnym

• nie informujcie nikogo, którego dnia otrzy-
mujecie emeryturę lub rentę, ile macie 
oszczędności i gdzie je przechowujecie.

Pragnę przypomnieć, iż osoby dokonujące 
przestępstw nie kierują się jakimikolwiek 
zasadami etycznymi czy moralnymi, a tylko 
i wyłącznie chęcią osiągnięcia za wszelką cenę 
zysku. Mając na uwadze poprawienie skutecz-
ności przeciwdziałania i ścigania sprawców 
pozbawiających Państwa mienia zwracam się 
z prośbą o informowanie Policji o wszelkich 
przypadkach usiłowania lub kradzieży, nawet 
wtedy gdy jesteśmy tylko świadkami, względ-
nie gdy posiadamy informacje o planowaniu 
takich czynów.
Jestem głęboko przekonany, że współpraca 
społeczeństwa z Policją przyczyni się do co 
najmniej poprawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców Naszego Miasta.

Naczelnik Wydziału Prewencji 
KOMISARIATU POLICJI VII W KATOWICACH 

kom. Krzysztof Hara
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„E-usługi”
ułatwią życie

Z inicjatywy Zarządu naszej Spół-
dzielni Mieszkaniowej uruchomio-
na została dla mieszkańców osiedla,  
od dnia 1 lutego br., nowa aplikacja 
„e-usługi”. Dzięki temu elektronicz-
nemu systemowi, bez wychodzenia 
z domu i wizyty w Spółdzielni bę-
dziemy mogli zapoznać się z dany-
mi dotyczącymi mieszkania, jego 
historią finansową, wymiarem opłat, 
stanem konta itp. Dane za kolejny 
miesiąc (np. dotyczące opłat) aktu-
alizowane będą do 15 dnia każdego 
następnego miesiąca). Adresatami 
tej oferty są wyłącznie osoby po-
siadające tytuł prawny do lokalu. 
Aby skorzystać z tej usługi trzeba 
zgłosić się do pokoju nr 18 w sie-
dzibie Spółdzielni przy ul. Kwiat-
kowskiego nr 8 (koniecznie trzeba 
mieć ze sobą dowód osobisty) i wy-
pełnić formularz aktywacyjny. Po 
dokonaniu weryfikacji tożsamości 
zainteresowanego, pracownik Spół-
dzielni wygeneruje dla niego login 
i hasło do systemu, poinformuje też 
o sposobach zabezpieczenia danych 
przed osobami nieuprawnionymi. 
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OFERUJEMY:
- ELEMENTY DO WYROBU BIŻUTERII
- PROJEKTOWANIE
- NAPRAWA I SPRZEDAŻ BIŻUTERII
- ARTYKUŁY PASMANTERYJNE

ZAPRASZAMY
- PON - PT od 10.00 do 17.00
- SOB od 10.00 d0 13.00

KATOWICE, UL. WITOSA 17
(za zakładem krawieckim Sandra)

UDANE FERIE W KLUBIE „PLUS”
W osiedlowym Klubie „Plus” zakończyła się tegoroczna „Akcja Zima 2015”. Przez dwa tygodnie ferii wypoczywały tu i bawiły się dzieci w wieku 
szkolnym (szkoła podstawowa). Część z nich uczestniczyła w zajęciach przez parę dni, część przez tydzień, niektóre spędziły tu całe dwa tygodnie.

W sumie z oferty skorzystało kilkadziesiąt 
osób. Klub codziennie tętnił życiem. Bywało 
gwarno i wesoło. Dzieci brały udział w róż-
nych grach i zabawach ruchowych o charak-
terze sportowym i zręcznościowych, w kon-
kursach plastycznych, zajęciach technicznych 
i innych. Były też warsztaty kulinarne w ra-

mach których dzieci piekły ciasteczka. Za-
proszone do domu Pani Elżbiety Żurawskiej 
- mieszkanki naszego Osiedla, mogły obejrzeć 
jej kolekcję miniatur, a w tłusty czwartek zjeść 
pączki, którymi obdarował je tata Karola, Pan 
Damian. Dzieci odwiedziły Teatr Śląski, gdzie 
zobaczyły jak wygląda on „od środka” oraz 
dowiedziały się jak powstaje przedstawienie 

teatralne. Tutaj miały też okazję spotkać się 
z panem Bernardem Krawczykiem, znanym 
i lubianym aktorem. Kiedy spadł śnieg były 
szaleństwa na osiedlowych górkach. 

Więcej informacji o „Akcji Zima” na stronie 
internetowej Spółdzielni. 

Spośród 501 głosujących (nad trzynastoma pro-
jektami), 90 mieszkańców oddało swój głos za 
budową fontanny na Placu św. Herberta. Pomysł 
budowy fontanny w tym miejscu zyskał spore 
poparcie mieszkańców Osiedla Witosa. Inwesty-
cja ta pochłonie całość przyznanych na 2015 rok 
środków z budżetu obywatelskiego dla naszego 
Osiedla - tj. kwotę 436 tys. zł. Kosztami utrzy-
mania obiektu będzie obciążony Zakład Zieleni 
Miejskiej. Nasza Spółdzielnia nie poniesie więc 
z tytułu realizacji tej inwestycji żadnych kosz-
tów. W niektórych dzielnicach Katowic będą 
jednak realizowane pomysły, które uzyskały 
zaledwie parę, a w przypadku jednej dzielnicy 

zaledwie jeden głos. Obecny regulamin budżetu 
obywatelskiego nie przewiduje bowiem limitów 
głosów potrzebnych do tego, aby projekt wszedł 
w fazę realizacji. Regulamin rozdziału budżetu 
wymaga więc doprecyzowania, a prace nad jego 
nowelizacją ruszą w lutym br. Przewiduje się 
między innymi wydłużenie czasu na składanie 
projektów i ich weryfikację, ustalenie limitów 
głosów dla zwycięskich projektów i in. Przede 
wszystkim potrzebna jest szeroka akcja informa-

cyjna wśród katowiczan, a także więcej spotkań 
z ludźmi, aby mogli oni ocenić wybrane przez 
siebie w ubiegłym, a zrealizowane w bieżącym 
roku projekty oraz mogli swobodnie podysku-
tować nad potrzebnymi w danej dzielnicy in-
westycjami. Być może w tegorocznej edycji do-
puszczone zostanie też głosowanie internetowe. 
W tegorocznym budżecie obywatelskim, który 
będzie realizowany w przyszłym w roku do roz-
działu jest kwota 20 mln złotych. 

W ubiegłym roku Katowice dołączyły do 
grona miast, które posiadają budżety oby-
watelskie, a ich mieszkańcy współdecydują 
o inwestycjach budowlanych realizowa-
nych za publiczne pieniądze. Mieszkańcy 
naszego osiedla jesienią 2014 roku poszli 
więc do urn po raz pierwszy, by zagłosować 
na wybrane przez siebie projekty (zweryfi-
kowane wcześniej przez Urząd Miasta).



Wokół Nas

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAŁĘSKA HAŁDA”

5 Nr 1/2015

ZAKŁAD FRYZJERSKI
damsko – męski
„IMMI”
czynne
pon., czwartek 9.00 – 19.00
wt., śr. pt. 9.00 – 18.00
sob. 8.00 – 13.00
KATOWICE WITOSA 17
tel. (32) 782-20-58

SERWIS RTV
naprawa telewizorów 

LCD, PLAZMA LED, sprzętu audio itp.
Serwis przeniesiony 

z ul. Kwiatkowskiego 12 
na ul. Witosa 11/1

Czynne: pn-pt, od 12.00 do 17.00
tel. 691-847-594

KOŻUCHY - FUTRA - SKÓRY
PRACOWNIA

POLECA SZYCIE MIAROWE
MATERIAŁÓW WŁASNYCH 

I POWIERZONYCH

• odzieży skórzanej damskiej 
i męskiej

• kożuchów na modne kurtki
• futer naturalnych i sztucznych
• nakryć głowy

WYKONUJEMY
WSZELKIE REPERACJE
WYMIANA PODSZEWKI

www.kusnierstwo-nowak.pl
ul. Ossowskiego 14a

tel. 32 204 43 15
kom. 502 164 779

czynne od 8.00 do 17.00

DO SPRZEDANIA
domek szeregowy

o powierzchni całkowitej 
186 m2 na os. Witosa. 

Tel. 78 1177900

BIURO
RACHUNKOWE

MIROSŁAWA
PENTOŚ-OSOWSKA

UL. KWIATKOWSKIEGO 22C/10

www.biurorachunkowempo.pl
biuro@biurorachunkowempo.pl

tel. 502-026-457
• pełny zakres usług księgowych
• dojazd i odbiór dokumentów 

u klienta
• ceny negocjowane indywidualnie
• nienormowany czas pracy

7 dni w tygodniu
24h/dobę

Księgarnia
ul. Barlickiego 5

tel. 609-403-590
• książki, podręczniki

• zabawki, gry
• art. szkolne i biurowe

• art. do decupage
• art. kreatywne: pianka, filc

• oryginalna chemia niemiecka

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ
Chociaż o wyłudzaniu pieniędzy przez oszustów 
metodą „na wnuczka” słyszeli już chyba wszy-
scy, to wciąż nie brakuje łatwowiernych ludzi, 
zwłaszcza starszych osób, które gotowe są wy-
ciągnąć z szuflady (a nawet konta bankowego) 
ostatnie pieniądze aby „ratować” wnuczka lub 
kogoś bliskiego. Metoda jest prosta. Naciągacz 
dzwoni do osoby starszej i podszywając się pod 
jej wnuczka prosi o pożyczenie pewnej kwoty 
(np. na okazyjny zakup samochodu, na łapów-
kę dla policjanta bo był wypadek itp.). Po kilku 
godzinach do seniora zgłasza się „kolega wnucz-
ka”, bo ten nie mógł zgłosić się po pieniądze oso-
biście. W ten sposób co roku w Polsce zostaje 
oszukanych coraz więcej osób starszych. Jacek 
Pytel, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej 
Policji w Katowicach, mówił (DZ 15.01.2015r.), 
że na początku stycznia br. tylko w jednym 
tygodniu w Katowicach zgłoszono aż 7 prób 
oszustwa metodą „na wnuczka”. Na szczęście, 
w sześciu przypadkach te próby się nie uda-
ły, ale pewna starsza katowiczanka uwierzyła 
dzwoniącemu do niej mężczyźnie, który podając 
się za policjanta powiedział, że jej córce grozi 
areszt za spowodowanie wypadku i potrzeb-
ne są pieniądze m.in. dla prokuratora. Kobieta 
dała „kurierowi” 102 tys. zł i dopiero dzwoniąc 
do córki zorientowała się, że została oszukana. 
Pomysłowość oszustów nie zna granic. Podając 
się za proboszcza jednej z katowickich parafii, 
pewien mężczyzna zadzwonił do starszego pana 
i poprosił o pożyczenie mu 30 tys. zł na łapów-
kę dla policjantów za rzekomo spowodowany 
przez siebie wypadek. Mężczyzna zapożyczył 
się u rodziny i znajomych, dodał swoje oszczęd-
ności i przekazał pieniądze „policjantowi”, który 
przyszedł w imieniu księdza. Dopiero po jakimś 
czasie starszy pan zadzwonił do prawdziwego 
proboszcza pytając go czy pieniądze dotarły.

Ogłoszenia
do gazety „Wokół Nas” przyjmowane 

są w Dziale Członkowskim 
SM „Załęska Hałda” w pokojach nr 6-8 
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Panele podłogowe
MONTAŻ GRATIS
- Gładzie, Malowanie
- Rolety na wymiar

- DRZWI WEWNĘTRZNE
(również na stare ościeżnice)

Tel. 510-540-594
572-266-588

Katowice-Dąb, ul. Dębowa 35
Otwarte: Pn. – Pt. 10.00 - 17.00

Sobota 9.00 - 13.00
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AGENCJA POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„ZAŁĘSKA HAŁDA”  TELEFON 32 - 782 - 21 - 34

OFERTY SPRZEDAŻY:
1. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, II/X, spółdzielcze własnościowe, 

3 pokoje, 205.000 zł 
2. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, odrębna własność, 

2 pokoje, 170.000 zł (z pełnym umeblowaniem i sprzętem agd)
3. KATOWICE, Osiedle Witosa, 66,54 m2, X/X, spółdzielcze własnościowe 

prawo, 3 pokoje, 190.000 zł + garaż typu „karlik” o pow. 15,84 m2 status 
odrębnej własności, cena 15.000 zł

4. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, II/IV, spółdzielcze wlasnościowe 
prawo, 2 pokoje, 168.000 zł

5. KATOWICE, Osiedle Witosa, 53,50 m2, I/III, odrębna własność, 2 pokoje, 
190.000 zl /tarasowiec/

6. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, V/X, odrębna własność, 
3 pokoje, 155.700 zł /cena wywołania na przetargu/. Przetarg na ten lokal 
S.M.”Załęska Hałda” organizować będzie w marcu 2015r.

7. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, IX/X, spółdzielcze własnosciowe 
prawo, 3 pokoje, 183.000 zł

8. KATOWICE, Osiedle Witosa, 66,54 m2, X/X, spółdzielcze własnosciowe 
prawo, 3 pokoje, 220.000 zł

9. KATOWICE, Osiedle Witosa, 55,85 m2, IV/IV, odrębna własność, 3 po-
koje, 149.900 zł + koszty operatu szacunkowego 369 zł/cena wywołania 
na przetargu/. Przetarg na ten lokal S.M.”Załęska Hałda” organizować 
będzie w marcu 2015 r.

10. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 2 pokoje, 179.000 zł

11. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, II/X, odrębna własność, 
3 pokoje, 215.000 zł

ZAMIANY MIESZKAŃ 
MNIEJSZYCH NA WIĘKSZE:

1. Katowice, os.Witosa, spółdzielcze wlasnościowe, dwa pokoje, 31,03 m2, 
VI/VI, na wieksze na osiedlu Witosa w I rejonie administracyjnym

2. Katowice,os. Witosa, odrębna własność, dwa pokoje /tarasowiec/, 53,50 m2, 
na czteropokojowe na os. Witosa w tarasowcu

ZAMIANY MIESZKAŃ 
WIĘKSZYCH NA MNIEJSZE:

1. Chorzów ul. Odrowążów, odrębna własność, dwa pokoje, 43,58 m2, II/IV 
na równorzędne lub mniejsze na osiedlu Witosa

2. Katowice, Osiedle Witosa, spółdzielcze własnościowe prawo, 3 pokoje, 
66,54 m2, X/X, na dwupokojowe na osiedlu Witosa lub na osiedlu 
Tysiąclecia

SPRZEDAŻ 
DZIAŁKI:

Świerczyniec, Złoty Łan, 1184 m2, działka budowlana uzbrojona, cena 166.000 zł 

SPRZEDAŻ 
GARAŻU:

Garaż karlik, Osiedle Witosa, ul. Ossowskiego, 15,34 m2,  spółdzielcze własno-
ściowe prawo, cena 24.000 zł

WYNAJEM LUB SPRZEDAŻ 
LOKALU UŻYTKOWEGO:

Katowice, osiedle Witosa, odrębna własność, pow. użytkowa 35,00 m2, czynsz 
najmu 1300 zł lub cena sprzedaży 100.000 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” informuje, że istnieje możliwość umieszczenia odpłatnie reklamy na balustradzie tarasu pawilonu handlowo-usługowego 
przy ul. Witosa 17 w miejscu do tego przeznaczonym. Bliższych informacji udziela Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. 6-8, tel. 32 2547-941 lub 32 2547-564 wew. 46 i 47


