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Obradowało Walne
Zgromadzenie

Rowerowy rajd
przedszkolaków

Tradycyjnie w auli Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących  nr 7, 
24 maja br. obradowało Walne 
Zgromadzenie członków naszej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Za-
łęska Hałda”. Walne Zgroma-
dzenie to najwyższa spółdzielcza 
władza, zwoływana przez Za-
rząd, która przyjmuje m.in. spra-
wozdania z jego działalności oraz 

działalności Rady Nadzorczej, 
głosuje nad ważnymi dla pracy 
Spółdzielni uchwałami, których 
w bieżącej działalności nie może 
podejmować Zarząd (bo wy-
magana jest zgoda wszystkich 
członków – np. decyzja o wy-
zbyciu się nieruchomości czy po-
dziale nadwyżki bilansowej).

Szczegóły na str. 2

Zdecydujemy na co wydać
ponad 400 tys. złotych
KALENDARIUM BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK
Tym razem do udziału zaproszo-
no dzieci z innych osiedlowych 
przedszkoli. W gronie 40 małych 
uczestników rajdu 19 przedszko-
laków rekrutowało się z Przed-
szkoli nr 85 i 94. Trasa prowadziła 
do parku w Chorzowie. W drodze 
małych rajdowców ochraniał po-
licyjny radiowóz, a na miejscu 
było dużo zabawy (przeciąga-
nie liny, slalom z przeszkodami 
inne). Na zgłodniałych rowerzy-
stów czekały też kiełbaski z gril-
la. Rodzice z dumą patrzyli jak 

radzili sobie ich milusińscy, go-
rąco dzieciom kibicowali oraz 
wspierali na trasie. Dzięki życz-
liwości dorosłych w wyprawie 
mógł wziąć udział także niepeł-
nosprawny Wiktor wraz ze swo-
ją mamą. Pytane po wycieczce 
dzieci o to co im się najbardziej 
w niej podobało odpowiadały: 
„Wszystko oprócz wjeżdżania 
pod górę” - Emilka, „Mnie podo-
bały się zawody” - Martyna, „Ja 
jestem zadowolony z medalu za 
II miejsce” - Bruno. 

21 maja, w ciepły słoneczny dzień Miejskie Przedszkole nr 50 zorgani-
zowało Rajd Rowerowy Przedszkolaków. To coroczna impreza, którą 
przedszkole organizuje wspólnie z klubem rowerowym Wagabunda. 

składanie projektów zadań do 
budżetu 15 maja - 30 czerwca 2014 r.

weryfikacja formalno-merytoryczna 
projektów zadań w Urzędzie Miasta 
Katowice

do 31 sierpnia 2014 r. 

publikacja listy zgłoszonych 
projektów, ich weryfikacja na 
pozytywne (zakwalifikowane do 
głosowania) i negatywne 

do 1 września 2014 r.  

otwarte debaty we wszystkich 
jednostkach pomocniczych nad 
projektami, które będą poddane 
pod głosowanie

3 - 15 września 2014 r. 

głosowanie w punktach głosowa-
nia (biblioteki dzielnicowe) 17 - 21 września 2014 r. 

ogłoszenie zwycięskich projektów 30 września 2014 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.konsultacje.katowice.eu 
Czym jest budżet obywatelski czytaj na str. 3
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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-Miesz-
kaniowy, Agencja Nierucho-
mości UNIQA 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 poniedziałki, wtorki 
i piątki 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 
Radny Rady Miasta Wiesław Mro-
wiec: każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca 15.00-16.00.
Radni Rady Jednostki Pomocni-
czej nr 8: poniedziałek 19.00-20.00
Dyżury odbywają się w siedzibie 
RJP nr 8 przy ul. Kwiatkowskiego 8.

NASI DZIELNICOWI

Pisemne zawiadomienie o terminie, 
miejscu i porządku obrad tegorocz-
nego Zgromadzenia zwołanego na 
mocy Uchwały nr 54/2014 Zarządu 
Spółdzielni z dnia 11 kwietnia br. 
wszyscy członkowie naszej Spół-
dzielni otrzymali za pośrednictwem 
gospodarzy rejonów. Do informacji 
dołączone było również obszerne 
Sprawozdanie z działalności Spół-
dzielni za 2013 rok. Projekty uchwał 
i sprawozdania, mające być przedmio-
tem obrad wyłożone były do wglądu 
w jej siedzibie. W tegorocznym gre-
mium wzięło udział 51 członków 
Spółdzielni. §17 ust. 1 Statutu Spół-
dzielni stanowi o ważności Walnego 
Zgromadzenia niezależnie od liczby 
biorących w nim udział członków. 
Uczestniczący w tym spotkaniu radca 
prawny wyjaśnił też zebranym zasa-
dy głosowania nad podejmowaniem 
uchwał. Głosy oddane „za” muszą 
stanowić większość ogólnej liczby 
głosów oddanych przez uczestników. 
Na łączną liczbę głosów składają się 
głosy wszystkich członków biorących 
udział w Zgromadzeniu, czyli tych, 
którzy głosowali „za”, „przeciw” oraz 
„wstrzymali się od głosu”. Dla ustale-
nia wyników głosowania powinno się 
zatem uwzględniać także głosy tych 
członków, którzy wstrzymali się od 
głosu. Zebranie rozpoczęło się od wy-
boru Komisji niezbędnych dla zapew-
nienia prawidłowości jego przebiegu. 
Następnie członkowie przyjęli infor-
mację o realizacji wniosków z lustracji 
z działalności Spółdzielni za lata 2009-
2011, którą przeprowadził Spółdziel-
czy Regionalny Związek Rewizyjny 
z Rybnika. Lustrator, który ocenił po-
zytywnie działalność Spółdzielni, nie 
wniósł wniosków polustracyjnych. 
Walne Zgromadzenie zatwierdziło 
sprawozdanie finansowe Spółdzielni 
za 2013 rok, następnie przystąpiło do 
rozpatrzenia sprawozdania Rady Nad-
zorczej i Zarządu Spółdzielni z dzia-
łań  tych organów w 2013 roku. Po 
ożywionej dyskusji, zebrani przyjęli 
oba dokumenty i udzielili absoluto-
rium wszystkim członkom Zarządu, 
uznając tym samym, że Spółdzielnia 

dobrze zarządza naszym Osiedlem. 
Następnie podjęto uchwały dotyczą-
ce podziału nadwyżki bilansowej za 
2013 rok (zostanie ona przeznaczona 
m.in. na gospodarkę zasobami, dzia-
łalność społeczno-kulturalną i fundusz 
remontowy) oraz oznaczenia najwyż-
szej sumy zobowiązań, które może za-
ciągnąć nasza Spółdzielnia w okresie 
do kolejnego Walnego w roku 2015. 
W toku obrad rozpatrzono też trzy 
sprawy terenowo-prawne. Wszyst-
kie dotyczyły rozwiązania w części 
umowy użytkowania wieczystego 
trzech nieruchomości: zalesionego 
terenu w okolicy boisk sportowych 
przy ul. Witosa 32 A i B oraz 38 A i B 
(uchwała w tej sprawie nie uzyskała 
wymaganej większości głosów i nie 
będzie realizowana), działki stano-
wiącej niezabudowany teren przy 
parkingu na ulicy Rataja od jego 
wschodniej strony (uchwala przy-
jęta) oraz części zagajnika leśnego 
za domami jednorodzinnymi przy 
ul. Barlickiego (uchwała przyjęta) 
Podjęte uchwały będzie realizował 
Zarząd. W toku obrad podjęto ogó-
łem 14 uchwał. Do Komisji Uchwal 
i Wniosków wpłynęło 7 wniosków. 
W toku głosowania cztery wnio-
ski przyjeto, trzy zostały oddalone. 
Przyjęte wnioski dotyczyły:
• zorganizowania bezpiecznego doj-

ścia do pojemników na selektywne 
odpady zlokalizowanych po drugiej 
stronie ulicy Rataja poprzez wyzna-
czenie przejścia dla pieszych, 

• wybudowania - tam gdzie jest to 
możliwe – zatok, w których staną 
pojemniki na selektywne odpady, 

• nadzorowania aby firmy zewnętrz-
ne, którym udostępniane są na czas 
robót w budynkach pomieszczenia 
piwniczne porządkowały je po za-
kończeniu prac, 

• poprawy komunikacji Spółdzielni 
z mieszkańcami poprzez rozwój 
strony internetowej.

Z zapisem dyskusji, odpowiedziami 
członków Zarządu oraz całością ma-
teriałów będących przedmiotem ob-
rad Walnego Zgromadzenia można 
zapoznać się w siedzibie Spółdzielni. 

Obradowało Walne 
Zgromadzenie

Dokończenie ze str. 1

Ogłoszenia
do gazety „Wokół Nas”  

przyjmowane są 
w Dziale Członkowskim

SM „Załęska Hałda”
w pokojach nr 6-8 
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Od miesiąca maja 2014 roku obowiązuje nowy sposób odbioru z nieru-
chomości mieszkalnych odpadów wielkogabarytowych. Urząd Miasta 
Katowice opracował harmonogram odbioru tych odpadów z poszcze-
gólnych dzielnic miasta.  
W poprzednim numerze gazety „Wokół Nas” przekazaliśmy mieszkańcom 
zasobów naszej Spółdzielni szczegółowy harmonogram (z podanymi data-
mi dziennymi) odbioru odpadów wielkogabarytowych w roku 2014.
Z nieruchomości w zasobach Spółdzielni odpady wielkogabarytowe 
odbierane są dwa razy w miesiącu z określonych punktów, w których 
podstawiane są kontenery na te odpady. 
Przypominamy, że mieszkańcy zobowiązani są wystawić takie odpa-
dy zgodnie z harmonogramem w miejscu do tego wyznaczonym. 
Poza wyznaczonym przez Urząd Miasta Katowice harmonogramem, od-
pady wytwarzane nieregularnie będzie można bezpłatnie przekazywać 
do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów (najbliższy Punkt znajduje 
się przy ul. Obroki 140).
Ponadto, na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodo-
wych, zostały podane informacje dotyczące miejsc i dat oddawania od-
padów wielkogabarytowych. Przypominamy, że kontenery na odpa-
dy wielkogabarytowe podstawiane są w przeddzień daty odbioru 
wyznaczonej przez Urząd Miasta Katowice w następujących miej-
scach naszego Osiedla:
REJON I – przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy 

ul. Kwiatkowskiego 30 – 30a,
REJON II – przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy 

ul. Bardowskiego (boisko),
REJON III – na parkingu przed budynkiem przy ul. Witosa 24 – 24a,
 – okolice stacji gazowej przy ul. Barlickiego, 

REJON IV – przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy 
ul. Mościckiego 6,

REJON V – przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy 
ul. Obroki 59.

PAMIĘTAJMY, ŻE:

ODPADY WIELKOGABARYTOWE – to odpady komunalne po-
wstające w naszych domach, które ze względu na duże rozmiary lub 
wagę nie mieszczą się w standardowych kontenerach na śmieci. Do tej 
grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.  
Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska 
sposób do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów.  Odpady wielkoga-
barytowe są również odbierane zgodnie z ustalonym harmonogramem 
przez MPGK Katowice Sp. z o.o.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE NALEŻĄ 
wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne: takie jak deski drewnia-
ne, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle 
toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety; jak również części samo-
chodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady 
ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.

DO ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE ZALICZA SIĘ 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m.in. lodówki, pralki, 
telewizory itp.). Zużyty sprzęt można oddać w punkcie zbiórki tego typu 
odpadów lub do sklepu, w którym kupujemy nowy sprzęt.

PRZYPOMINAMY
O ZMIANACH W ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Budżet obywatelski 2015 dla Witosa
Kto lepiej niż sami mieszkańcy 
Osiedla zna jego najpilniejsze 
potrzeby? Czego w Osiedlu 
brakuje, którym dzielnicowym 
zadaniom należy się szczególny 
priorytet? Katowice dołączyły 
do grona tych miast. które pytają 
swoich obywateli jak wydawać 
publiczne pieniądze. W stwo-
rzonym na 2015 rok budżecie 
obywatelskim (partycypacyj-
nym) miasto umieściło kwotę 
10 mln zł, która zostanie podzie-
lona na 22 jednostki pomocnicze 
i w ramach tych pieniędzy reali-
zowane będą w przyszłym roku 
wskazane przez mieszkańców 
zadania lokalne. Z 10 milionów, 
6 zostało podzielonych propor-
cjonalnie do liczby mieszkań-
ców zameldowanych na terenie 
danej jednostki pomocniczej, 
natomiast pozostałe 4 miliony 
rozdysponowano w równych 
częściach pomiędzy  wszystkie 

jednostki pomocnicze działające 
w poszczególnych dzielnicach. 
Naszemu osiedlu liczącemu 
12604 mieszkańców należącemu 
do Jednostki Pomocniczej nr 8 
przypadła kwota 436.869,00 zł. 
Do 30 czerwca br. każdy miesz-
kaniec naszego Osiedla, mający 
ukończone 16 lat mógł złożyć 
w Urzędzie Miasta swój projekt 
lokalnego zadania publicznego 
(powinien on dotyczyć jednostki 
pomocniczej, w której projekto-
dawca jest zameldowany). Moż-
na było poprzeć też projekt innej 
osoby. Jeśli był to projekt inwe-
stycji, która miałaby być realizo-
wana w przestrzeni miejskiej to 
należało upewnić się, czy teren 
należy do Urzędu Miasta. Po-
mysły należało zgłaszać na spe-
cjalnym formularzu pobranym ze 
strony internetowej www.katowi-
ce.eu w zakładce - „Budżet oby-
watelski” (tam również można 

uzyskać szczegółowe informa-
cje na ten temat). Na formula-
rzu powinno być też 15 podpi-
sów innych członków lokalnej 
społeczności, którzy popierają 
ten projekt. Do końca sierpnia 
w Urzędzie Miasta nastąpi for-
malno-merytoryczna weryfika-
cja zgłoszonych propozycji na 
pozytywne (zakwalifikowane do 
głosowania) oraz negatywne. Na 
początku września w jednost-
kach pomocniczych przewidzia-
no otwarte debaty zapoznające 
z projektami. Potem w siedzi-
bach bibliotek znajdujących się 
na terenie danej jednostki po-
mocniczej odbędzie się nad nimi 
głosowanie, a ich wyniki pozna-
my do końca września.

Szczegółowy terminarz 
tych działań przedstawiamy 

na str. 1. 

Dokończenie ze str. 1

POSTULAT 
MIESZKAŃCÓW 
ZREALIZOWANY

Zgodnie z sugestiami miesz-
kańców aby pojemniki na 
odpady segregowane, które 
usytuowane były przy ulicy 
Rataja (na wysokości budyn-
ków 4 i 4a) przenieść w inne 
miejsce tak aby dojście do 
nich nie wymagało pokona-
nia tej ruchliwej ulicy, Spół-
dzielnia wyznaczyła dla nich 
nowy teren. Przeniesione zo-
stały one w pobliże budyn-
ków przy ul. Rataja 8 i 8a. 
Teraz dostęp do pojemników 
jest całkowicie bezpieczny, 
i na co także warto zwrócić 
uwagę, nie ucierpiała na tym 
estetyka otoczenia.

Wieści
z osiedla 
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Pragniemy przypomnieć mieszkań-
com naszego Osiedla o istniejących 
możliwościach w uzyskaniu dopłaty 
do czynszu. Dodatki mieszkaniowe, 
udzielane przez Urząd Miasta mogą 
stanowić  znaczną pomoc dla rodzin   
znajdujących się w trudnych sytu-
acjach materialnych.

O dodatek mieszkaniowy mogą 
ubiegać się osoby spełniające niżej 
podane kryteria:
• dochód brutto dla osoby mieszka-

jącej samotnie / gospodarstwo jed-
noosobowe / nie przekracza 160% 
najniższej emerytury - tj. kwoty 
1.477,79 zł

• dochód brutto dla gospodarstw 
wieloosobowych na jednego człon-

ka rodziny nie przekracza kwoty 
110% najniższej emerytury - tj. 
kwoty  1.055,56 zł

• posiadają tytuł prawny do zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego  /przy-
dział lub umowę najmu/              

• posiadającym zadłużenie wobec 
Spółdzielni /dla osób, które o doda-
tek ubiegają się po raz pierwszy lub 
dla tych, którzy swoje zadłużenie 
powstałe w czasie otrzymywania 
dodatku uregulują w całości/

Powierzchnia normatywna zajmo-
wanego mieszkania dla osób ubie-
gających się o dodatek mieszkanio-
wy 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 za-

mieszkiwania w lokalu miesz-
kalnym większej liczby osób 
dla każdej osoby zwiększa się 
normatywną powierzchnię tego 
lokalu o 5m2.

O dodatek mieszkaniowy mogą 
ubiegać się również osoby których 
powierzchnia zajmowanego lokalu 
jest o 30% większa od podanych 
wyżej powierzchni normatywnych, 
o 50% pod warunkiem, że udział 
powierzchni pokoi i kuchni w po-
wierzchni użytkowej tego lokalu 
nie przekracza 60%. Zwiększa się 
również powierzchnię normatywną 
o 15m2  jeżeli w lokalu mieszkal-

nym zamieszkuje osoba niepełno-
sprawna poruszająca się na wózku 
inwalidzkim lub osoba niepełno-
sprawna wymagająca zamieszka-
nia w oddzielnym pokoju.
Należy również pamiętać o zacho-
waniu terminu składania wnio-
sków o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego. I tak kolejny wniosek 
o dodatek należy złożyć w mie-
siącu, w którym on się kończy np. 
dodatek kończy się w miesiącu 
styczniu to wniosek o kolejne jego 
przedłużenie należy również zło-
żyć w miesiącu styczniu.

Wszystkich zainteresowanych 
serdecznie zapraszamy do Dzia-
łu Członkowskiego Spółdzielni 
pok. nr 6 tel. 2547-447, 2547-
564, 2547-941 wew.45,46,47.

W czasie wakacji nie wszystkie 
dzieci z naszego osiedla będą miały 
możliwość wyjazdu na letni wypo-
czynek. Właśnie z myślą o nich Spół-
dzielnia, jak co roku, przygotowała 
atrakcyjny program spędzania tego 
czasu w Klubie „Plus”. Będzie dużo 
ciekawych zajęć. W czasie pobytu 
dzieci w pomieszczeniach (w chłod-
ne, deszczowe dni) organizowane 
będą różnego rodzaju konkursy, gry 
towarzyskie i sportowe, spotkania 
z ciekawymi ludźmi oraz pokazy 
wartościowych filmów. Zaplanowa-
no tez wiele wyjść i wycieczek m.in. 
do Szkoły Policyjnej w Katowicach, 
Parku Śląskiego, zabytkowych 

dzielnic Katowic – Giszowca i Niki-
szowca (zwiedzanie Szybu Wilson). 
Przewidziano też wyjazdy do zamku 
w Pszczynie i kopalni Guido w Za-
brzu. Pod okiem opiekunów klubo-
wicze wezmą też udział w miejskich 
imprezach, które organizuje dla dzie-
ci Urząd Miasta w ramach corocznej 
akcji „Lato w mieście”. Będą wspól-
ne zabawy w Parku Kościuszki, 
przedstawienia w Teatrze Ateneum 
oraz projekcje filmów w kinie Ko-
smos. Z programu mogą skorzystać 
dzieci w wieku szkoły podstawowej. 
Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
Zgłoszenia i szczegóły w siedzibie 
Klubu.

Akcja „Lato 2014”

Dużo wiedzą
o swoim mieście

Seniorzy grają w brydża
17 maja w Klubie „Plus” odbył się 
Turniej Brydża Sportowego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Grały 
drużyny z Bytomia, Chorzowa, 
Gliwic, Rybnika, Wodzisławia, 
Lublińca i Katowic. Był to Turniej 
o puchar Prezesa naszej Spółdzielni 
Mieszkaniowej. Brydżowe zma-
gania drużyn i zawodników trwały 
dobrych kilka godzin. W klasyfika-
cji indywidualnej pierwsze miejsce 
zajął UTW z Bytomia, drugie UTW 
z Lublińca a trzecie UTW z Katowic 

(Zofia Radwan, Roman Rupala). 
W klasyfikacji drużynowej najlep-
szym okazał się być zespół z Ka-
towic. To właśnie nasza drużyna 
zdobyła puchar Prezesa Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Załęska Hał-
da”. W zwycięskiej drużynie była 
mieszkanka naszego Osiedla pani 
Halina Głogowska. Klub dziękuje 
panu Tadeuszowi Czerniawskiemu, 
a także pani Helenie Chrapkiewicz 
z Uniwersytetu Śląskiego za pomoc 
w organizacji Turnieju.

Głównie z myślą o seniorach, 
w Klubie „Plus” zorganizowany zo-
stał konkurs wiedzy o Katowicach, 
w którym wzięło udział kilkanaście 
osób. Konkurs nosił tytuł „Katowice 
- miasto dawniej i dziś”. Uczestnicy 
wykazali się dużą wiedzą o historii 
stolicy Górnego Śląska, o ludziach 
z nią związanych oraz o zmianach 
jakie zachodzą dziś w naszym 
mieście. Konkurs był całkowicie 

bezstresowy, bo można było so-
bie pomagać w odpowiedziach na 
wylosowane pytania, a wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali na-
grody książkowe. Zebrani obejrzeli 
też prezentację slajdów z wędrówki 
po ciekawych miejscach w Kato-
wicach, opatrzoną równie interesu-
jącym komentarzem, którą przygo-
towała mieszkanka naszego osiedla 
pani Elżbieta Praus.  

W Klubie “Plus”

Katowice - miasto dawniej i dziś

DODATKI  MIESZKANIOWE
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Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin

SOLIDNIE
606 274 056

Nadszedł wreszcie wyczekiwany okres wypo-
czynku, zabawy, ładowania baterii - wakacje!

27 czerwca uczniowie ZSO nr 7, ich rodzice 
oraz nauczyciele i zaproszeni goście uczestni-
czyli w uroczystym zakończeniu roku szkolnego 
2013/2014.
Podczas uroczystości w szkolnej auli najlepsi 
i najaktywniejsi uczniowie odebrali z rąk pani 
dyrektor Teresy Liburskiej-Łój świadectwa 
z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. 
Dla uczniów klas III gimnazjum był to ostatni 
dzień w ZSO nr 7 – dzień pożegnania z wy-
chowawcami, nauczycielami i kolegami. Ser-
ca absolwentów przepełniała nie tylko radość 
z otrzymanych świadectw ukończenia gim-
nazjum, ale także smutek z powodu rozstania 

z tym wszystkim, co stanowiło istotę ich życia 
w ciągu ostatnich trzech lat. 
Szczególnie uhonorowani za swoje osiągnięcia 
zostali uczniowie III klasy sportowej, którzy 
w bieżącym roku szkolnym zdobyli I miejsce 
w koszykówce chłopców w Gimnazjadzie 
Młodzieży Szkolnej pod honorowym patrona-
tem Marszałka Województwa Śląskiego i za-
szczytny tytuł Mistrzów Śląska. Pani Dyrektor 
wręczyła koszykarzom ufundowane przez Radę 
Rodziców statuetki, a z rąk Prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Załęska Hałda” – „złota dwu-
nastka” otrzymała w nagrodę koszulki sportowe.

Wszystkim życzymy udanego wypoczynku, 
a młodzież prosimy o rozwagę podczas ko-
rzystania z dobrodziejstw letniego szaleństwa.

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)

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

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

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 

w Katowicach

Sklep internetowy oferuje:
• włoska porcelana
• dekoracje vintage

• tekstylia
• styl rustykalny

deco-pasja.com.pl



Wokół Nas

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ZAŁĘSKA HAŁDA”

6 Nr 4/2014

Ogłoszenia do gazety „Wokół Nas”  
przyjmowane są w Dziale Członkowskim 

SM „Załęska Hałda” w pokojach nr 6-8 

KUPIĘ GARAŻ TYPU „KARLIK” 
przy ul. OSSOWSKIEGO

502-999-255
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AGENCJA POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI
PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA”

TELEFON 32 - 782 - 21 - 34

OFERTY SPRZEDAŻY:
1. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, spółdzielcze własno-

ściowe prawo, 2 pokoje, 147.000 zł
2. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, III/X, spółdzielcze własnościo-

we, 3 pokoje, 198.000 zł
3. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, odrębna własność, 

2 pokoje, 160.000 zł (z pełnym umeblowaniem i sprzętem agd)
4. KATOWICE, Osiedle Witosa, 55,85 m2, II/IV, spółdzielcze własnościo-

we, 3 pokoje, 193.000 zł
5. KATOWICE, Osiedle Witosa, 53,50 m2, II/III, odrębna własność, 

2 pokoje, 199.000 zł /tarasowiec/
6. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, IX/X, spółdzielcze własnościo-

we prawo, 3 pokoje, 170.000 zł
7. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/VIII, odrębna własność, 

2 pokoje, 185.000 zł
8. KATOWICE, Osiedle Witosa, 22,14 m2, X/X, odrębna własność, 

1 pokój, 94.900 zł
9. KATOWICE, Osiedle Witosa, 46,01 m2, parter/X, spółdzielcze wlasno-

ściowe prawo, 2 pokoje, 170.000 zł
10. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, VIII/X, spółdzielcze własno-

ściowe prawo, 3 pokoje, 180.000 zł
11. KATOWICE, Osiedle Witosa, 66,54 m2, X/X, spółdzielcze własnościo-

we prawo, 3 pokoje, 200.000 zł + garaż typu „karlik” o pow. 15,84 m2 
status odrębnej własności, cena 15.000 zł

MIESZKANIA DO PRZETARGU WYSTAWIANE PRZEZ 
SPÓŁDZIELNIĘ W MIESIĄCU LIPCU 2014 ROKU:

1. OBROKI 63b/19 - 38,60 m2, IV/IV, odrębna własność, 2 pokoje, 97.400 zł

DOM JEDNORODZINNY DO SPRZEDAŻY LUB ZAMIANY:
Zawiercie dzielnica Blanowice, pow. całkowita 119 m2, pow. uzytko-
wa 95,55 m2, posadowiony na działce o pow. użytkowej 1515 m2, cena 
195.000zł lub zamiana na mieszkanie typu M-3 na osiedlu Witosa 

ZAMIANY MIESZKAŃ MNIEJSZYCH NA WIĘKSZE:
1. Katowice – Załęże ul. Ślusarska, odrębna własność, dwa pokoje, 42,56 m2, 

II/III, na większe na osiedlu Witosa
2. Świętochłowice, odrębna własność, dwa pokoje, 43,83 m2, V/XII na M-4 

na osiedlu Witosa
3. Katowice, os.Witosa, spółdzielcze wlasnościowe, dwa pokoje, 31,03 m2, 

VI/VI, na wieksze na osiedlu Witosa
4. Katowice,os. Witosa, odrębna własność, dwa pokoje /tarasowiec/, 53,50 

m2, na czteropokojowe na os. Witosa
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

SPRZEDAŻ KIOSKU HANDLOWEGO PRZY:
• UL. MOŚCICKIEGO, cena 10.000 zł / grunt dzierżawiony od Spółdzielni
• UL. KOSSUTHA, cena 35.000 zł / grunt dzierżawiony od Spółdzielni

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

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH:
2. Katowice, osiedle Witosa, 48,65 m2, 2 pokoje, bez wyposażenia, czynsz 

najmu 600 zł + opłaty do Spółdzielni + media

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” informuje, że istnieje możliwość wynajęcia lokalu użytkowego przy ul. Witosa 17 /po piekarni Kauf/ 
o powierzchni 9,86m2 na prowadzenie działalności gospodarczej. Lokal wyposażony jest w instalację wod-kan i elektryczną.


