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„Nie umiem być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem –
tyle zmartwychwstań już było
a serce mam byle jakie.
I wiem gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy”
ks. Jan Twardowski

Zdrowych i radosnych
Świąt Wielkanocnych

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej
„Załęska Hałda”

Z PRAC RADY NADZORCZEJ

Otrzymują mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAŁĘSKA HAŁDA” w Katowicach

Dzięki przyznanym przez WFOŚi-
GW oraz BGK pożyczkom, kre-
dytom i środkom własnym Spół-
dzielni, kosztem ponad 4 mln 
złotych, w ostatnim czasie udało 
się usunąć elewacje acekolowe 
zawierające azbest z 19 segmen-
tów (7 budynków mieszkalnych). 
Na termomodernizację oczekują 
jeszcze 32 budynki, wśród których 
29 wymaga wymiany elewacji na 
całej powierzchni, a w kolejnych 
3 będzie to wymiana częściowa.  
Przyjęty program rządowy obli-
guje nas do całkowitego usunięcia 
acekolu z elewacji budynków do 
końca 2032 roku.  Omawiając kwe-
stię docieplenia i wymiany elewa-
cji budynkowych Rada Nadzorcza 
podkreśliła fakt, że w roku 2014 
wykonany został remont elewacji 
na ostatnim z budynków tzw. „tara-
sowców” przy ulicy Ossowskiego.
Kontynuowana jest wymiana po-

ziomów instalacji ciepłowniczych 
i instalacji wodociągowych w bu-
dynkach. Praktycznie zakończone 
zostały prace związane z moder-
nizacją oświetlenia klatek schodo-
wych, opartą o tzw. czujniki ruchu. 
W budynkach trwają prace wymia-
ny dźwigów osobowych w ilości 
2 – 3 sztuki rocznie. Dotychczas 
wymienionych zostało 48 dźwi-
gów, pozostało jeszcze 25 sztuk. Na 
bieżąco realizowane są dopłaty do 
trwającej wymiany stolarki okien-
nej w mieszkaniach członków na-
szej Spółdzielni. Do chwili obecnej 
refundacją objęto wymianę prawie 
12 tys. sztuk okien. Równolegle 
wymieniane są okna na klatkach 
schodowych oraz w piwnicach, 
pralniach i suszarniach. 
Po wieloletnich staraniach Spół-
dzielni w okresie lat 2013 – 2014, 
Urząd Miasta przeprowadził długo 
oczekiwaną wymianę wielu głów-

nych ciągów kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej na Osiedlu Witosa, 
a „Tauron – Ciepło” wykonał cał-
kowitą wymianę sieci ciepłow-
niczej w III i IV rejonie naszych 
zasobów. Poza pracami odbudowy 
i renowacji terenów przeprowa-
dzonych po swoich robotach przez 
wyżej wymienionych wykonaw-
ców, również Spółdzielnia pod-
czas tych prac włożyła ogromny 
wysiłek w remont „sąsiednich” 
dróg, miejsc parkingowych, chod-
ników i schodów terenowych. 
Prace w tym zakresie nadal trwają. 
Dzięki temu uzyskuje się nowe, 
estetycznie zagospodarowane te-
reny, chodniki i miejsca postojowe 
dla wielu samochodów.
Niewątpliwą zasługą władz 
miasta Katowice jest wykona-
nie remontu ulicy Mościckiego 
z budową nowych miejsc par-
kingowych, ulicy Bardowskiego 

oraz ulicy Kwiatkowskiego wraz 
z chodnikiem. W chwili obecnej, 
pilną sprawą jest zrealizowanie 
przez Urząd Miasta remontu uli-
cy Barlickiego (wraz z jej dojaz-
dami do A – 4), który będzie miał 
miejsce w roku bieżącym. 
„Tauron – Ciepło” wykona z ko-
lei w 2015 roku wymianę sieci 
centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody w rejonie I. Zakończy to 
proces wymiany starej sieci cie-
płowniczej na nową w całych 
zasobach Spółdzielni.
Rada Nadzorcza podkreśliła, że 
konsekwentne działania Spół-
dzielni przy realizacji planów go-
spodarczo-finansowych są właści-
wą drogą do stałej poprawy stanu 
technicznego naszych zasobów, 
ich funkcjonalności oraz budo-
wania estetycznego i przyjazne-
go środowiska dla mieszkańców 
Osiedla Witosa.

Rada Nadzorcza przyjrzała się jak wykonywane na bieżąco zadania gospodarcze wpływają na poprawę stanu technicznego infrastruk-
tury naszego Osiedla.
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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 poniedziałek 
miesiąca 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 

Pani Krystynie Król
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

OJCA
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”

Karlik z Kocyndra

Stało się to w wyniku starań 
władz naszej Szkoły, która 
kilkanaście lat temu w wyni-
ku przeprowadzonego wśród 
uczniów plebiscytu przyjęła 
na swojego patrona Stani-
sława Ligonia. Stanisław Li-
goń (1897 – 1954) znany jest 
głównie jako autor i wykonaw-
ca słuchowisk radiowych - le-
gendarnych „Pogwarek przy 
żeleźnioku”, „U Karlika gro 
muzyka”, „Radiowa czelod-
ka”, „Przy sobocie po robocie”, 
a także zbioru opowieści „Bery 
i bojki śląskie”. Po raz pierw-
szy przed mikrofonem stanął 
Ligoń w 1927 roku, w dzień 
Bożego Narodzenia (pierw-
szą audycję Radio Katowice 
nadało w Barbórkę 4 grudnia 
1927r.), później został dyrek-
torem rozgłośni, dziś katowic-
kie radio nosi jego imię. Mniej 
znana jest jego inna działal-
ność związana z przygotowy-
waniem powstań i plebiscytu 
na Śląsku. W tym okresie Sta-
nisław Ligoń publikował m.in. 
teksty w satyrycznym piśmie 
„Kocynder” pod pseudonimem 
„Karlik” (zamieszczał w nim 
również swoje satyryczne ry-
sunki). Nagłówek pisma głosił 

„Czasopismo wesołe – Górno-
śląskie, Wychodzi kiedy chce 
i kiedy może”.

Stanisław Ligoń to dziś po-
stać nieco zapomniana. Dobrze 
więc, że dzięki temu wydarze-
niu przywołana zostaje znów 
sylwetka wielkiego Ślązaka, 
który nie tylko rozbawiał kiedyś 
cały Śląski ale tak wiele dla pol-
skości tego regionu uczynił.

W poprzednim numerze „Wokół Nas” poinformowaliśmy 
mieszkańców Osiedla, że uchwałą Rady Miasta Katowice 
z dnia 17 grudnia ubiegłego roku mały plac położny w pobliżu 
wejścia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 otrzymał 
nazwę „Skwer Karlika z Kocyndra”.
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Czy będzie 
więcej praktycznych 

pomysłów?

DODATKI MIESZKANIOWE

KONKURS – PLAC ZABAW NIVEA

Dotyczą one różnych spraw np. 
poprawy infrastruktury drogo-
wej, sportu, rekreacji itp. Nasze 
miasto rozpocznie wkrótce reali-
zację budżetu obywatelskiego na 
przyszły rok. Tym razem z budże-
tu miasta przeznaczono na ten cel 
kwotę 20 mln zł. (29 stycznia br. 
Rada Miasta Katowice uchwaliła 
tegoroczny budżet miasta oraz 
„Wieloletnią prognozę finansową 
na lata 2015-2035”). Nauczone 
ubiegłorocznym doświadcze-
niem władze miasta chcą w tym 
roku lepiej rozpropagować całą 
akcję wśród katowiczan. Urzęd-
nicy mają więcej czasu poświę-
cić na dyskusję z mieszkańca-

mi o rzeczywistych potrzebach 
osiedli. Oczekują, że ci zgłoszą 
więcej pomysłów praktycznych 
(w ubiegłym roku mieszkańcy 
jednej z dzielnic Katowic wska-
zali chęć odbycia lotu balonem!). 
Będzie uruchomiona specjalna 
strona internetowa poświęcona 
całości akcji, a w bibliotekach 
osiedlowych utworzone zosta-
ną punkty informacyjne. Budżet 
obywatelski będzie promowany 
również na imprezach lokalnych. 
Przewiduje się też organizację 
większej ilości spotkań z miesz-
kańcami aby uświadomić im jaką 
korzyść mogą odnieść z realizacji 
tego projektu. 

Pragniemy przypomnieć mieszkań-
com naszego Osiedla o istniejących 
możliwościach w uzyskaniu dopła-
ty do czynszu. Dodatki mieszkanio-
we, udzielane przez Urząd Miasta 
mogą stanowić znaczną pomoc dla 
rodzin znajdujących się w trudnych 
sytuacjach materialnych.
O dodatek mieszkaniowy mogą 
ubiegać się osoby spełniające niżej 
podane kryteria:
• dochód brutto dla osoby miesz-

kającej samotnie / gospodarstwo 
jednoosobowe / nie przekracza 
160% najniższej emerytury - tj. 
kwoty 1540,79zł

• dochód brutto dla gospodarstw 
wieloosobowych na jednego 
członka rodziny nie przekracza 
kwoty 110% najniższej emery-
tury - tj. kwoty 1.100,56zł

• posiadają tytuł prawny do zaj-
mowanego lokalu mieszkalnego 
/ przydział lub umowę najmu 

• posiadającym zadłużenie wobec 
Spółdzielni / dla osób, które o do-
datek ubiegają się po raz pierwszy 
lub dla tych, którzy swoje zadłuże-
nie powstałe w czasie otrzymywa-
nia dodatku uregulują w całości /.

Powierzchnia normatywna zaj-
mowanego mieszkania dla osób 
ubiegających się o dodatek miesz-
kaniowy wynosi:
• 35m2 - dla 1 osoby
• 40m2 - dla 2 osób
• 45m2 - dla 3 osób

• 55m2 - dla 4 osób
• 65m2 - dla 5 osób
• 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamiesz-

kiwania w lokalu mieszkalnym 
większej liczby osób dla każdej 
osoby zwiększa się normatywną po-
wierzchnię tego lokalu o 5m2.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubie-
gać się również osoby których po-
wierzchnia zajmowanego lokalu jest o 
30% większa od podanych wyżej po-
wierzchni normatywnych, o 50% pod 
warunkiem, że udział powierzchni 
pokoi i kuchni w powierzchni użytko-
wej tego lokalu nie przekracza 60%. 
Zwiększa się również powierzchnię 
normatywną o 15m2 jeżeli w lokalu 
mieszkalnym zamieszkuje osoba nie-
pełnosprawna poruszająca się na wóz-
ku inwalidzkim lub osoba niepełno-
sprawna wymagająca zamieszkania 
w oddzielnym pokoju.
Należy również pamiętać o zacho-
waniu terminu składania wniosków 
o przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go. I tak kolejny wniosek o dodatek 
należy złożyć w miesiącu, w którym 
on się kończy np. dodatek kończy 
się w miesiącu styczniu to wniosek 
o kolejne jego przedłużenie należy 
również złożyć w miesiącu styczniu.
Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do Działu 
Członkowskiego Spółdzielni pok. 
nr 6 tel. 2547-447, 2547-564, 2547-
941 wew.45,46,47.

DOROTA GAZDA

NIVEA Polska sp. z o.o. zorganizowała konkurs „Podwórko Nivea”, którego celem jest wyłonienie na terenie całej Polski 40 lokalizacji pla-
ców zabaw zgłoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe i gminy. Zwycięskie lokalizacje zostaną wybrane poprzez głosowanie internautów.

W tym roku Katowice po raz pierwszy przystąpiły do realizacji 
budżetu obywatelskiego We wrześniu ubiegłego roku katowicza-
nie zadecydowali, które ze zgłoszonych i zakwalifikowanych zadań 
o charakterze lokalnym będą realizowane w 2015 roku. Zwycięskie 
projekty zostały wpisane do tegorocznego budżetu miasta.

Nagrodą w konkursie jest wybu-
dowanie przez wykonawcę wska-
zanego przez NIVEA Polska sp. 
z o.o. do dnia 31 grudnia 2015 
roku placu zabaw według projek-
tu przygotowanego przez tę firmę. 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załę-
ska Hałda” w Katowicach zgłosiła 
swój udział w tym konkursie typu-
jąc teren znajdujący się pomiędzy 
budynkami przy ul. Bardowskiego 
3 – 3d i Witosa 13 – 13c.
Na stronie internetowej www.
nivea.pl/podworko umieszczo-
na jest informacja o lokalizacjach 
placów (adres) wraz z opisem oraz 

dane uczestników biorących udział 
w konkursie. Konkurs został podzie-
lony na etapy. 
Etap I Konkursu – od dnia 1 kwietnia 
2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku 
odbędzie się pierwsza tura głosowa-
nia internautów za pośrednictwem 
strony www.nivea.pl/podworko. 
W wyniku głosowania w I Etapie 
Konkursu wyłonione zostanie 20 
lokalizacji placów zabaw. Lista zwy-
cięzców w tym etapie zostanie ogło-
szona na w/w stronie internetowej 
w dniu 1 maja 2015 roku. 
Etap II Konkursu – od dnia 1 maja 
2015 roku do 31 maja 2015 roku od-

będzie się druga tura głosowania in-
ternautów za pośrednictwem strony 
www.nivea.pl/podworko. W wy-
niku głosowania w II Etapie Kon-
kursu wyłonione zostanie kolejne 
20 lokalizacji placów zabaw. Lista 
zwycięzców w tym etapie zostanie 
ogłoszona na w/w stronie interne-
towej w dniu 1 czerwca 2015 roku.
W związku z przystąpieniem przez 
naszą Spółdzielnię do konkursu 
pod nazwą „Podwórko NIVEA” 
zwracamy się z wielką prośbą 
o głosowanie na stronie interne-
towej www.nivea.pl/podworko 
na naszą lokalizację, czyli Skwer 

Karlika z Kocyndra – teren po-
między budynkami mieszkalnymi 
przy ul. Bardowskiego 3 – 3d i Wi-
tosa 13 – 13c. Liczymy, że głosy 
naszych mieszkańców przyczynią 
się do znalezienia się w 40 pla-
ców zabaw wybudowanych dzięki 
temu konkursowi. 
Każdy głos jest ważny, dlatego 
prosimy naszych mieszkańców 
o poinformowanie członków 
rodzin, przyjaciół i znajomych 
o konkursie i namawianie ich do 
zagłosowania na naszą lokalizację. 
Z góry dziękujemy za oddane 
głosy.
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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)

CO NOWEGO W KLUBIE „PLUS”
Spotkania seniorów

W piątek 20 lutego mieli swoje spotkanie nasi 
najstarsi mieszkańcy - członkowie klubu seniora. 
Zebrani wysłuchali sprawozdania Zarządu Klubu 
z działalności za rok 2014. Pani Ala, która w okre-
sie aktywności zawodowej była solistką zespołu 
baletowego Opery Śląskiej w Bytomiu ciekawie 
opowiadała o swej pracy i występach, prezento-
wała fotografie i gazety z tamtych lat.
We wtorek 24.02.2015 r. emeryci zrzeszeni 
w Kole nr 14 PZERiI spotkali się z pracownikami 
kancelarii prawnej, którzy w przystępny sposób 
przedstawili zakres spraw, którymi się zajmują. 
Konkretne sprawy wraz z zachętą skorzystania 
z usług rozpatrzy kancelaria. Po wykładzie prze-
wodnicząca koła zapoznała wszystkich z planem/
propozycją wycieczek i wyjazdów na rok 2015.

Wspomnienie...
W piątkowy wieczór 27 lutego br. członkowie 
rodziny i znajomi Krzysztofa Ziomka spotkali 
się w klubie PLUS, aby uczcić piątą rocznicę 
Jego śmierci.

Krzysztof Ziomek był długoletnim pracownikiem 
klubu posiadającym talent malarski, który został 
utrwalony w Jego pracach zaprezentowanych na 
wystawie. W rozmowach o Krzysztofie przewi-
jały się wspomnienia nt. osobistych spotkań ze 
Zmarłym. Podkreślano, że zostanie w ich pamięci 
jako dobry ojciec, mąż, kolega, znajomy.
Utrwalone we wpisach w Kronice Klubu bardzo 
osobiste refleksje uczestników spotkania świad-
czą o tym, że pamięć o Przyjacielu pozostaje 
żywa na długo po Jego odejściu.

Wiosenna wystawa 
rękodzieła artystycznego 

Wielkanoc 2015
 Jak co roku w okresie świątecznym, panie z koła 
rękodzieła artystycznego wystawiły w Klubie 
„PLUS” swoje prace. Ciekawe ozdoby i dekora-
cje wielkanocne przygotowały: Barbara Czerner, 
Wiesława Dziura, Wanda Fiszer, Bożena Girlotka, 
Zdzisława Gryf, Danuta Kozik, Janina Kruszyna, 
Inga Majnusz, Janina Pokrywka, Alina Skoczko, 
Aniela Słota, Janina Stadnicka, Daniela Szym-

czyk, Elżbieta Żurawska. Prezentowane wyroby 
zachwycają precyzją wykonania różnymi techni-
kami, z różnorodnych tworzyw i materiałów. Dzię-
kujemy naszym paniom za udostępnienie zbiorów 
i życzymy im dalszych twórczych pomysłów!

Oprócz zajęć odbywających się według harmo-
nogramu, zaplanowano kolejne wystawy malar-
stwa i rysunku artystów – amatorów, spotkanie 
z podróżnikiem oraz uroczystości z okazji Dnia 
Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca w ramach mię-
dzypokoleniowych imprez integracyjnych. Sek-
cja brydża sportowego organizuje II Turniej o pu-
char kierownika UTW w Uniwersytecie Śląskim. 
W kwietniu w  klubie odbędą się zebrania dwóch 
grup działkowiczów z naszego osiedla, w maju 
spotkania rodzinne dzieci pierwszokomunijnych.

Pierwszym niezaprzeczalnym atutem tej szkoły 
jest to, że uczniowie będą mogli odbywać zajęcia 
najbliżej miejsca swojego zamieszkania, LO po-
łożne jest bowiem na ul. Obroki. Dumą Liceum 
jest klasa wojskowa, którą władze szkoły utworzy-
ły w 2000 roku  i prowadzą do dziś. Jest to pierw-
sza na Śląsku placówka tworząca klasy o tym pro-
filu. W 2005 roku utworzono w „Pileckim” klasę 
zarządzania kryzysowego (policyjno-strażacką). 
Oprócz zajęć przewidzianych programem, ucznio-
wie klas „mundurowych” zdobywają wiedzę 
o siłach zbrojnych i specyfice służby wojskowej, 
wiedzę z zakresu specjalności policyjnej i pożar-

niczej, mają zajęcia z samoobrony, kryminalistyki, 
prewencji oraz naukę strzelania (szkoła ma wła-
sną, profesjonalną strzelnicę). Młodzież wyjeżdża 
również na zajęcia do jednostek wojskowych, 
komisariatów, Szkoły Policji w Piotrowicach, 
jednostek straży pożarnej itp. Bierze także udział 
w uroczystościach państwowych, defiladach, war-
tach honorowych czy zabezpieczaniu imprez ma-
sowych np. Tour de Pologne itp. 
Oprócz klas wojskowych XV LO prowadzi rów-
nież klasy cywilne o specjalnościach: 
• weterynaryjna (m.in. wolontariat w schronisku 

dla bezdomnych zwierząt), 

• ratowniczo-medyczno-farmaceutyczna (przed-
mioty medyczne, które ułatwiają naukę i dosta-
nie się np. na studnia medyczne),

• sportowa (zajęcia z BHP, dodatkowe zajęcia 
sportowe). 

Wyjątkową okazją aby bliżej poznać i porównać 
oferty edukacyjne, warunki nauki itp. tej szkoły 
będzie Festyn Szkolny jaki odbędzie się w dniu 16 
maja br. na ul. Obroki, na który szkoła serdecz-
nie zaprasza młodzież z Osiedla Witosa. 

Odkąd nasz kraj postawił na rozwój armii zawodowej, a kierunki wojskowe cieszą się 
rosnącym zainteresowaniem wśród młodych ludzi, warto aby dzisiejsi gimnazjaliści zasta-
nawiający się nad dalszym kształceniem i planujący swoją ścieżkę zawodową zapoznali się 
z ofertą edukacyjną VX Liceum Ogólnokształcącego im. Witolda Pileckiego. 

Dlaczego warto być uczniem XV LO im. W. Pileckiego 
Bo nauka może być przygodą
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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

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

Trzy nowe baseny
dla Katowic

Katowicka Rada Miasta przyjęła 
zmiany w wieloletniej prognozie fi-
nansowej Katowic umożliwiające bu-
dowę trzech nowych basenów i prze-
znaczyła na ten cel kwotę 55 mln zł. 
(odrzucono tym samym plan budowy 
w Katowicach aquaparku). Baseny 
mieć będą trzy różne lokalizacje: w re-
jonie skrzyżowania ulic Zgrzebnioka 
i Kościuszki (tu planowano właśnie 
pierwotnie budowę aquaparku), w Za-
dolu i na ul. Bohaterów Monte Cassi-
no/Leopolda (granice Dąbrówki Ma-
łej i Bogucic). W nowych obiektach 
przewidziano również małe strefy spa 
oraz miejsca zabaw dla dzieci. Miasto 
planuje rozpocząć i prowadzić budowę 
tych obiektów równocześnie (w końcu 
2016 roku). Prace projektowe mają 
rozpocząć się jeszcze w tym roku.

„Nie robię na Kato” –
sprzątajmy psie

odchody
„Nie robię na Kato” – pod takim hasłem 
w Katowicach rusza akcja promująca 
sprzątanie psich odchodów. Na jednym 
z portali społecznościowych ruszyła 
strona internetowa o tej nazwie. Orga-
nizatorzy tej akcji zabiegają o to, aby 
właściciele sprzątali po swoich czwo-
ronogach.
Chcemy pokazywać i promować dobre 
przykłady osób, które sprzątają po swoich 
czworonogach – mówi organizatorka ak-
cji, Agnieszka Wydmuch. Jak dodaje, ak-
cja budzi pozytywny wydźwięk. Obecnie 
Akcja „Nie robię na Kato” cieszy się co-
raz większą popularnością na facebooku. 
Docelowo organizatorzy planują wejście 
we współpracę z różnymi instytucjami 
i sklepami, od których będzie można po-
bierać specjalne worki do sprzątania.

(za stroną internetową onet.pl)

Ogłoszenia
do gazety „Wokół Nas” przyjmowane 

są w Dziale Członkowskim 
SM „Załęska Hałda” w pokojach nr 6-8 

Wesołego Alleluja
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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

Radosnych
Świąt

Wielkanocnych
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Radosnych
Świąt

Wielkiej
Nocy
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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, 48,65 m2, II/IV, spółdzielcze wlasnościowe 

prawo, 2 pokoje, 168.000 zł
4. KATOWICE, Osiedle Witosa, 61,14 m2, parter/IV, spółdzielcze własno-

ściowe, 3 pokoje, 200.000 zl
5. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, IX/X, spółdzielcze własnosciowe 

prawo, 3 pokoje, 180.000 zł
6. KATOWICE, Osiedle Witosa, 66,54 m2, X/X, spółdzielcze własnosciowe 

prawo, 3 pokoje, 220.000 zł
7. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, spółdzielcze własnościowe 

prawo, 2 pokoje, 179.000 zł
8. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, II/X, odrębna własność, 

3 pokoje, 215.000 zł
9. KATOWICE, Osiedle Witosa, 39,70 m2, IV/IV, spółdzielcze własnościowe 

prawo, 2 pokoje, 145.000 zł

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 miesiącu kwietniu 2015r.

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 miesiącu kwietniu 2015 r.

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, parter/IV, 2 pokoje, 

czynsz najmu 1.200 zł + media

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, trzy 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 

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

Życzymy zdrowych, radosnych
oraz pełnych rodzinnego ciepła 
Świąt Wielkanocnych


