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Otrzymują mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „ZAŁĘSKA HAŁDA” w Katowicach

Wiadomości z klubu PLUS
Klub osiedlowy „Plus” w ostat-
nim czasie był organizatorem 
wielu imprez i spotkań. 
Każdy mógł tu znaleźć coś inte-
resującego dla siebie. 

Relację z klubowych wydarzeń 
zamieszczamy na str. 4.

Niech zagości w naszych domach miłosierdzie, dobroć i ludzka 

solidarność. Niech te radosne święta Narodzenia Jezusa 

Chrystusa przyczynią się do zbliżenia ludzi do siebie”
Jan Paweł II

„

Ciepłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Uśmiechów losu 
i spełnienia wszelkich zamiarów w nadchodzącym Nowym Roku 2016 

Mieszkańcom os. Witosa życzą Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”

Wystawa rękodzieła – „Boże Narodzenie 2015”. Uczestnicy zajęć Aikido spotkali się ze św. Mikołajem.

Boże Narodzenie 2015
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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 Barbarze Kudła
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Męża

składają
Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”

Pani Annie Figiel
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają

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

Pani Agnieszce 
Wójcik-Podgórskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
składają

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

Panu Adamowi Warzecha
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Córki
składają

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”
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Aktywizacja dzielnicy
Mieszkańcy os. Witosa mogli 
wziąć udział w imprezach, któ-
re w założeniu miały sprzyjać 
integracji i aktywizacji lokalnej 
społeczności. W ramach ob-
chodów jubileuszu 150-lecia 
miasta odżyło hasło „Katowice 
- Miastem Ogrodów” powstałe 
w czasie gdy Katowice ubiegały 
się o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury (w 2016 roku funkcje tę 
będzie pełnił Wrocław). W kil-
ku dzielnicach miasta (Boguci-
ce, Zawodzie, os. Odrodzenia), 
a także u nas (na skwerze Karlika 
z Kocyndra) stanęły szklarnie, 
które w zamiarze artystów miały 
nie tylko zdobić ale jednoczyć 
ludzi wokół wspólnego projek-
tu. Słonecznik Patrol – z wozu 
zapakowanego słonecznikami 
rozdawano sadzonki tych roślin 
mieszkańcom. Idea warta popu-
laryzowania w następnych latach.

Bieg Osiedlowy
13 czerwca miał miejsce, dru-
gi już, Integracyjny Osiedlowy 
Bieg im. Braci Marka i Leszka 
Turskich (zmarłych przedwcze-
śnie młodych mieszkańców na-
szego Osiedla). Bieg cieszący 
się coraz większą popularnością 
potrafił zjednoczyć wokół sie-
bie wielu organizatorów: Radę 
Jednostki Pomocniczej nr 8, 
Stowarzyszenie „Akcent”, naszą 
Parafię, VII Komisariat Poli-
cji, osiedlowe szkoły, Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną. 
Liczne atrakcje odbyły się po 
biegu na Placu św. Herberta. 
Organizatorzy planują już or-
ganizację trzeciej edycji Biegu 
w przyszłym roku. 

I Dni Osiedla Witosa
Rada Jednostki Pomocniczej nr 
8 przy współudziale Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Kato-
wicach zorganizowała 10 paź-
dziernika br. I Dni naszego Osie-
dla. Wystąpili „Katowiczanie” 
z ZSO nr 7, dzieci z osiedlowych 
przedszkoli i zaproszone zespo-
ły. Dla dzieci zorganizowano 
m.in. warsztaty czerpania papie-
ru, gry, zabawy literackie i inne 
atrakcje. 

Wieści z osiedla 

Skorzystać z niej mogą osoby, któ-
rych dochód miesięczny na jedne-
go członka rodziny nie przekro-
czył 50% średniego miesięcznego 
wynagrodzenia w gospodarce na-
rodowej za 2015 rok. 
Powyższe kryterium obowiązu-
je również emerytów i rencistów. 
Średnie miesięczne wynagrodze-
nie w gospodarce narodowej za III 
kwartał 2015 wyniosło: 3895,33 zł 
a 50% to kwota: 1947,67 zł. Wy-
nagrodzenie za rok 2015 ogłoszone 
będzie po 15 lutym 2016 roku
Wszystkie osoby zainteresowane 
otrzymaniem powyższej bonifi-
katy prosimy w terminie do 29 
lutego 2016r. o kontakt z Działem 
Członkowskim Spółdzielni pok. 
nr 6 w celu spisania stosownych 
oświadczeń.
Warunkiem spisania i przyjęcia 
oświadczeń jest dostarczenie za-
świadczeń o uzyskanych docho-
dach w 2015 roku / w przypadku 
emerytów i rencistów aktualnych 
decyzji o przyznaniu świadczeń/.

Za dochód uważa się wszelkie przy-
chody pomniejszone o koszty ich 
uzyskania /dochód brutto/. W wy-
padkach przychodów, od których 
są odliczane koszty ryczałtowe ich 
uzyskania, dochód ustala się po od-
liczeniu tych kosztów.
Do dochodów zalicza się w szcze-
gólności dochody z tytułu:
• pracy, działalności gospodarczej, 

umów zlecenia lub o dzieło
• zasiłków pielęgnacyjnych, ro-

dzinnych i wychowawczych oraz 
dodatków dla sierot zupełnych

• zaświadczeń otrzymywanych z po-
wodu odbywania przez członka 
gospodarstwa domowego służby 
wojskowej lub zastępczej:

• środków za rozłąkę
• świadczeń wypłacanych zało-

gom pływającym
• świadczeń z pomocy społecznej
• prowadzenia gospodarstwa rol-

nego, ustalane z zastosowaniem 
hektarów przeliczanych wg za-
sad określonych w przepisach 
o podatku rolnym

• alimentów, stypendiów, emery-
tur i rent, w tym rent zagranicz-
nych

• dywidend i innych periodycz-
nie uzyskiwanych dochodów, 
zwłaszcza z najmu lub dzierża-
wy, praw autorskich lub wyko-
nywania wolnych zawodów 

• oszacowane przez wniosko-
dawcę dochody z ryczałtu ewi-
dencjonowanego karty podat-
kowej.

W przypadku gdy wnioskodaw-
ca lub osoba ujęta we w wniosku 
nie pracuje należy dołączyć:
• zaświadczenie z Rejonowego 

Urzędu Pracy
• zaświadczenie z opieki spo-

łecznej

UWAGA! Osoby spełniające w/w 
kryteria, które dokonały ustano-
wienia odrębnej własności swoje-
go mieszkania o bonifikatę ubie-
gają się bezpośrednio w Urzędzie 
Miasta na ul. Młyńskiej 4.

Wzorem lat ubiegłych Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Załęska Hałda” uprzejmie informuje o możliwości sko-
rzystania z bonifikaty w opłacie mieszkaniowej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. 

Bonifikaty w opłatach 
mieszkaniowych

INFORMACJA O WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH

Wyrasta Osiedle Różane

Tematem obrad będzie uchwalenie 
zmian Statutu Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Załęska Hałda” w Ka-
towicach.

Pisemne zawiadomienia o zwołaniu 
Walnego Zgromadzenia, jego ter-
minie, miejscu odbycia wraz z po-
rządkiem obrad, doręczone zostaną 

członkom Spółdzielni. Ponadto in-
formacja o zwołaniu Walnego Zgro-
madzenia opublikowana będzie na 
stronie internetowej Spółdzielni.

Osiedle przy Sławka i Witosa 
rozbudowywuje się. Właśnie od-
dano do użytku kolejny blok z 55 
mieszkaniami. W zamyśle TBS-u 
do 2018 roku powstaną tu jeszcze 
trzy kolejne budynki, wszystkie 
siedmiokondygnacyjne, a ich 
elewacja i czerwona kolorysty-
ka mają nawiązywać do fasady 
poczty w Nikiszowcu. Wszystkie 

ozdobione będą też muralami – 
motywy róży będą umieszczone 
na kolejnych budynkach, każ-
dy w innym miejscu. Zgodnie 
z projektem architektonicznym 
wybudowany zostanie także 
dwupoziomowy parking, któ-
ry pomieści 220 samochodów, 
a najmłodsi mieszkańcy otrzy-
mają dwa place zabaw.

4 grudnia 2015 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach podjął Uchwałę 
nr 173/2015 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” 
w Katowicach w dniu 25 stycznia 2016 roku o godzinie 1700 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 
7 przy ulicy Witosa 23.

Prywatne Liceum 
Ogólnokształcące im. 
M. Wańkowicza zajmujące 
w rankingu katowickich szkół 
średnich wysokie miejsce 
skończyło w tym roku 15 lat. 

Z tej okazji 17 października 
w szkole miała miejsce 
uroczysta gala.

XV-lecie Wańkowicza
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W październiku 2015 roku pra-
cownicy Urzędu Miasta Katowice 
przeprowadzili kontrolę nierucho-
mości znajdujących się na terenie 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska 
Hałda” w Katowicach.  Kontrola do-
tyczyła sposobu gromadzenia przez 
użytkowników lokali w Spółdzielni 
odpadów komunalnych zmiesza-
nych oraz zbiórki selektywnej. 
W wyniku tej kontroli stwierdzono:
• zaleganie odpadów zbiórki selek-

tywnej w pojemnikach przezna-
czonych do gromadzenia odpa-
dów komunalnych zmieszanych;

• zaleganie obok pojemników od-
padów poremontowych.

W ostatnich miesiącach odbyły 
się wystawy prac plastycznych 
Zuzanny Pokucińskiej - miesz-
kanki Osiedla Witosa oraz  Joanny 
Zmarzły i Sebastiana Babińskiego 
(wystawę tego ostatniego artysty 
można jeszcze oglądać do końca 
grudnia br.). Każda wystawa była 
poprzedzona wernisażem, który 
gromadził zawsze wielu miło-
śników sztuk plastycznych oraz 
przyjaciół i znajomych autorów 
ekspozycji. 

Starsi mieszkańcy mieli dwu-
krotnie okazję spotkać się z po-
dróżnikiem z Łazisk – Michałem 
Słowioczkiem i uczestniczyć 
w prelekcjach multimedialnych. 
We wrześniu tematem spotka-
nia była Ameryka Południowa 

i Ekwador, a w listopadzie Zie-
mia Święta. Prelegent w sposób 
niezwykle ciekawy opowiadał 
o miejscach świętych i ważnych 
dla wyznawców trzech religii mo-
noteistycznych - judaizmu, chrze-
ścijaństwa i islamu. O współcze-
snych mieszkańcach tych miejsc, 
ich życiu codziennym i atmosferze 
społeczno-politycznej w regionie 
widzianej oczami naszego rodaka 
zebrani słuchali z zapartym tchem.

Emeryci z Koła nr 14 pojechali 
na wycieczkę do Czech, a Dzień 
Seniora świętowali w Nieznani-
cach k. Częstochowy.

W listopadzie można było podzi-
wiać w klubie interesującą kolek-
cję prawie sześćdziesięciu orłów 
i orzełków – symboli godła Polski 
z różnych okresów jej historii, któ-
rej właścicielem jest nasz miesz-
kaniec – Tadeusz Czerniawski.

Od 1 grudnia aż do Świąt czynna 
jest wystawa rękodzieła – „Boże 
Narodzenie 2015”. Panie, które 
spotykają się w każdy wtorek na 
zajęciach w klubie, wykonały róż-
nymi technikami przepiękne ozdo-
by choinkowe, dekoracje świą-
teczne i wiele innych ciekawostek. 
Swoje prace na tegoroczną wy-
stawę przygotowały: Leokadia 

Brzoska, Barbara Czerner, 
Wiesława Dziura, Wanda Fiszer, 
Zdzisława Gryf, Danuta Kozik, 
Janina Kruszyna, Inga Maj-
nusz, Aniela Słota, Janina Stad-
nicka, Irena Szlachcic, Daniela 
Szymczyk i Elżbieta Żurawska.

W okresie przedświątecznym zor-
ganizowano spotkanie dzieci ze św. 
Mikołajem, uroczystą Wigilię dla 
seniorów i osób samotnych.

PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI DO SPÓŁ-
DZIELNI WPŁYNĘŁO PISMO Z URZĘDU MIA-
STA KATOWICE Z OSTRZEŻENIEM O MOŻ-
LIWOŚCI NAŁOŻENIA PODWYŻSZONEJ 
OPŁATY ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWA-
NIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z UWAGI 
NA NIEWYWIĄZYWANIE SIĘ UŻYTKOWNI-
KÓW MIESZKAŃ Z OBOWIĄZKU SEGREGO-
WANIA ODPADÓW.  
OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA W PRZY-
PADKU SEGREGOWANIA ODPADÓW WYNO-
SI 14 ZŁ MIESIĘCZNIE OD KAŻDEJ OSOBY 
ZAMIESZKUJĄCEJ DANĄ NIERUCHOMOŚĆ, 
NATOMIAST W PRZYPADKU NIESEGRE-
GOWANIA ODPADÓW STAWKA TA WYNOSI 
20 ZŁ MIESIĘCZNIE OD KAŻDEJ OSOBY ZA-
MIESZKUJĄCEJ DANĄ NIERUCHOMOŚĆ.

Dlatego przypominamy, że:

WRZUCANIE ODPADÓW 
BEZ ICH SEGREGACJI 

DO ZSYPÓW I POJEMNIKÓW 
W ALTANACH ŚMIETNIKOWYCH 
BĘDZIE STANOWIĆ PODSTAWĘ 

ZWIĘKSZENIA PRZEZ 
URZĄD MIASTA KATOWICE 

OPŁATY ZA ODBIÓR 
I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU NASZYCH ZASOBÓW.

Wiadomości z klubu PLUS
W naszym osiedlowym klubie dzieje się wiele ciekawego. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

W styczniu 2016 roku na spotkanie opłatkowe 
zapraszają członkowie Klubu „Wagabunda”, 
a wieczór kolędowy zaplanowali emeryci. Uro-
czysta impreza integracyjna odbędzie się z oka-
zji Dnia Babci i Dziadka, którą uświetnią wystę-
pem artystycznym przedszkolaki. W karnawale 

zaplanowano też wieczór piosenek Czesława 
Niemena, które śpiewać będzie Romuald Arda-
nowski. Jak co roku, Klub „Plus” zaprasza dzie-
ci szkolne na ciekawe zajęcia i zabawy w czasie 
ferii zimowych, które w woj. śląskim wypadają 
w drugiej połowie lutego 2016 roku.

Oprócz wspomnianych imprez, w klubie 
prowadzone są stałe zajęcia programowe 
według ustalonego harmonogramu. Infor-
macje o bieżących wydarzeniach i harmo-
nogram znajdują się na stronie internetowej 
www.zaleskahalda.pl

WAŻNA INFORMACJA
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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)

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

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

SERWIS RTV
NAPRAWA SPRZĘTU RTV

TELEWIZORY LCD, PLAZMA
MONTAŻ ANTEN

MONITORY, KAMERY I APARATY
KUCHENKI MIKROFALOWE

ODTWARZACZE DVD/CD
LAPTOPY DVB-T

BEZPŁATNY DOJAZD NA TERENIE OSIEDLA WITOSA
UDZIELAMY GWARANCJI

TEL. 32-2545-525
601-747-505

SPRZEDAM GARAŻ MUROWANY
PRZY OSSOWSKIEGO

BRAMA UCHYLNA WZMACNIANA
TEL. 601 513 721   CENA DO NEGOCJACJI

Czyszczenie dywanów, 
tapicerek, wykładzin

SOLIDNIE
606-274-056

POMÓŻMY KOTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

Wesołych Świąt
oraz zdrowia i uśmiechu 
w Nowym 
Roku

Jak co roku o tej porze Urząd Miasta Katowice zwraca się do wszystkich mieszkańców Katowic, 
zarządców budynków, administratorów oraz gospodarzy domów z prośbą o udzielenie pomocy 
wolno żyjącym kotom, które zapewniają nam naturalną ochronę przed gryzoniami: „Zwracam się 
do Państwa z prośbą o udostępnienie bezdomnym kotom schronienia na terenie naszego miasta 
(piwnic, pakamer, nieeksploatowanych pomieszczeń gospodarczych). Wystarczy jedno otwarte 
okno, pojemnik z wodą i pokarmem, a pomożemy tym stworzeniom przetrwać najcięższą dla nich 
porę roku” – apeluje Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice.  
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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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FI-MED STOMATOLOGIA
Radosych 

Świąt 
Bożego 

Narodzenia 
i Szczęśliwego 

Nowego Roku
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AGENCJA POŚREDNICTWA NIERUCHOMOŚCI PRZY SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 
„ZAŁĘSKA HAŁDA” TELEFON 32 - 782 - 21 - 34

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

OFERTY SPRZEDAŻY:
1. KATOWICE, Osiedle Witosa, 55,85 m2, IV/IV, odrębna własność, 3 pokoje, 

142.405 zł + koszty operatu szacunkowego 369 zł/cena wywołania na 
przetargu/. Przetarg na ten lokal S.M.”Załęska Hałda” organizować będzie 
w miesiącu grudniu 2015 roku   

2. KATOWICE, Osiedle Witosa, 38,60 m2, II/IV, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 2 pokoje, 158.000 zł

3. KATOWICE, Osiedle Witosa, 61,14 m2, V/IX, spółdzielcze własnosciowe 
prawo, 3 pokoje, 190.000 zł

4. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, IV/X, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 3 pokoje, 175.000 zł

5. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, II/IV, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 2 pokoje, 160.000 zł

6. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, III/VIII, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 3 pokoje, 185.000 zł

7. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, III/IV, odrębna własność, 2 pokoje, 
158.000 zł

8. KATOWICE, Osiedle Witosa, 61,14 m2, III/X, spółdzielcze wlasnościowe 
prawo, 3 pokoje, 185.000 zł

9. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IX/X, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 2 pokoje, 167.000 zł

SPRZEDAŻ GARAŻU
1. KATOWICE, Osiedle Witosa, garaż murowany /wysoki, przystosowany do 

parkowania samochodu dostawczego / w kompleksie garaży Ossowskiego - 
Kochłowicka, działka o pow. 25 m2, dzierżawiona od Urzędu Miasta, garaż 
o pow. 18 m2, cena 25.000 zł

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH
1. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, III/X, 2 pokoje, po remoncie z pełnym 

wyposażeniem, czynsz najmu 1.600 zł + media 

ZAMIANY MIESZKAŃ MNIEJSZYCH NA WIĘKSZE:
1. KATOWICE, os.Witosa, spółdzielcze wlasnościowe, dwa pokoje, 31,03 m2, VI/

VI, na dwupokojowe na osiedlu Witosa w I rejonie administracyjnym
2. KATOWICE,os. Witosa, odrębna własność, dwa pokoje /tarasowiec/, 53,50 m2, 

II/III, na czteropokojowe na os. Witosa w tarasowcu
3. RUDA ŚL. - Halemba 2, odrębna wlasność, dwa pokoje, 47,78 m2 + piwnica 

4,92 m2, II/IV, na równorzędne lub większe na osiedlu Witosa
4. KATOWICE, os. Witosa, spółdzielcze własnościowe prawo, 48,65 m2, 2 pokoje, 

II/IV, na 3 pokojowe na osiedlu Witosa w niskim budynku /oprócz parteru 
i ostatniego piętra/

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, 

60,01 m2, IV/X, na 2 pokoje na osiedlu Witosa lub Załęże ul. Wyplera lub 
Lisa, /niski budynek - parter, wysoki budynek do II piętra/

3. KATOWICE, Osiedle Witosa, spółdzielcze własnościowe prawo, 
84,40 m2, / tarasowiec/ I/III, na 2 pokoje na Osiedlu Witosa, najchętniej 
w tarasowcu

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

Życzymy radosnych i rodzinnych
   Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku


