
Aktualnie w Katowicach funkcjonuje 10 rad, ale 
zapowiada się, że będą powstawać kolejne. Ludzie 
zaczynają dostrzegać bowiem korzyści jakie niesie 
dla osiedla istnienie rady. Katowiczanie coraz czę-
ściej też zaczynają angażować się w pracę społecz-
ną. Każda rada ma za zadanie reprezentować swoje 
osiedle przed władzami miasta. Znają najlepiej 
potrzeby jego mieszkańców, mają większą moc 
sprawczą w rozmowach z Urzędem.  Z Radami 
Miasto konsultuje planowane w danej dzielnicy 
inwestycje. Od dwóch lat rady osiedli otrzymują 
od miasta kwoty po 150 tys. złotych z przeznacze-
niem na realizację własnych zamierzeń. Dzięki tym 
środkom w ubiegłym roku w os. Witosa udało się 
wybudować przystanek dla linii 632, doposażyć 
plac zabaw dla dzieci przy Placu Pileckiego oraz 
zmodernizować oświetlenie wzdłuż ogrodzenia 
szkoły (ZSO nr 7). Działalność w radach jednostek 
pomocniczych to praca społeczna. W przeciwień-
stwie do radnych rady miasta, radni z samorządów 

osiedlowych nie otrzymują diet. W wyborach do 
naszej RJP nr 8 os. Witosa o mandat ubiegało się 
29 kandydatów. Z tego grona wybraliśmy 15 rad-
nych. Zostali nimi: 

1. Bielski Bartosz
2. Granisz Waldemar
3. Jakubiec Tomasz
4. Kraus Krzysztof
5. Machała Mariusz
6. Mróz Marek
7. Nachlik Kamil
8. Polczyk Adam
9. Praus Elżbieta
10. Purchla Dawid
11. Szylar Mieczysław
12. Waszczuk Marcin
13. Wolny Elżbieta
14. Wolny Leszek
15. Zioło Elżbieta

W wyborach do rady mogli brać udział miesz-
kańcy osiedla Witosa, którzy ukończyli 18 lat. 
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 
10.688. Oddano 716 głosów, wszystkie ważne. 
W ciągu miesiąca Miasto zwoła sesję Rady by 
dokonać wyboru  jej władz. 

W tym roku zakończyła się czteroletnia kadencja naszej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa. 23 marca wybraliśmy 15 nowych radnych 
na kolejną kadencję (urny stanęły też w Ligocie i Panewnikach, Zarzeczu, Kostuchnie, Szopienicach, Burowcu, Bogucicach i Murckach).
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Wybraliśmy radnych w naszym Osiedlu

„Wielkanoc, Wielkanoc
Wielka radość w sercu
gdy stąpasz po świecie
- kwitnącym kobiercu”

Serdecznych spotkań rodzinnych
przy świątecznym stole, zdrowia,
uśmiechu i wszelkiej pomyślności,
w radosnej i ciepłej atmosferze
Świąt Wielkiej Nocy życzą:

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”
oraz redakcja gazety „Wokół Nas”  

Wesołego AllelujA

Wraz z nadejściem wiosny zaludniają się place zabaw.
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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 
Pomocniczej nr 8

poniedziałek 19.00-20.00
czwartek 9.00-10.00
Dyżury odbywają się w siedzibie 
Zarządu i RJP nr 8 przy ul. Kwiat-
kowskiego 8.

NASI DZIELNICOWI

Z żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ANDRZEJA KOŻUSZNIKA 
długoletniego  Kierownika naszego Osiedla 

i Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda”

w okresie dwóch kadencji.

Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy współczucia i słowa otuchy

Rada Nadzorcza, Zarząd i pracownicy
S.M. „Załęska Hałda” w Katowicach

Ogłoszenia do gazety
„Wokół Nas”

przyjmowane są 
w Dziale Członkowskim

SM „Załęska Hałda”
w pokojach nr 6-8 

W dniu 3 kwietnia br. odbyło się 
przekazanie terenu firmie „TAU-
RON-Ciepło” S.A. Katowice w celu 
dalszej realizacji wymiany sieci cie-
płowniczej centralnego ogrzewania i 
centralnie ciepłej wody w IV Rejonie 
naszych zasobów mieszkaniowych, 
zasilającej w ciepło budynki przy 
ulicy M. Ossowskiego nr 2-2a, 4-4a, 
6-6a, 8, 10, 12, 12a, Mościckiego nr 
1-1a, 3, 6, 7-7a, 8-8a, 9-9a,10 oraz 
M. Rataja nr 16-16a. Do budynków 
przy ul. M. Ossowskiego  nr 46, 44, 
42, 40, 38, 32-32a, 34-34a, 30-30a, 
28-28a, 26-26a, 24-24a, 22, 22a, 20, 
18, 16-16a, 14-14a, znajdujących się 
również w tym Rejonie, zasilająca 
sieć ciepłownicza została wymienio-
na w latach 2007/2008.
W bieżącym roku długość wymia-
ny rur zasilania i powrotu central-
nego ogrzewania wyniesie 1992 
mb (996mb x 2) i obejmie zakres 
średnic od 40 mm do 250 mm, 
natomiast dla centralnie ciepłej 
wody długość wymiany rur zasila-
nia i cyrkulacji wyniesie 1900 mb 
(950mb x 2), a zakres ich średnic 
wyniesie od 32 mm do 125mm. 
Łączna długość wykopu dla poło-
żenia w nim wszystkich rur wynie-
sie 1000 mb. Układane w wykopie 
rury stalowe centralnego ogrze-
wania będą preizolowane, a rury 
do ciepłej wody wykonane będą z 
tworzywa sztucznego, tzw. PEX-u.
Czas użytkowania nowych rur bę-
dzie o wiele dłuższy niż obecnych. 

Roboty przy wymianie sieci cie-
płowniczej w IV Rejonie zostaną 
rozpoczęte w kwietniu br., po Świę-
tach Wielkanocnych.
Należy przypomnieć, że ciepło z 
nowej sieci najwcześniej zaczęło 
docierać do mieszkańców Rejonu 
II przy ulicy W. Witosa  (numery 
nieparzyste) oraz M. Rataja i ulicy P. 
Bardowskiego. Stare rury ciepłow-
nicze zostały tam wymienione na 
nowe przez ówczesny PEC Katowi-
ce w 2006 roku. Od niedawna, bo od 
31 marca br. z nowej sieci ciepłow-
niczej zasilane są także wszystkie 
budynki Rejonu III, znajdujące się 
przy ul. N. Barlickiego i przy ul. W. 
Witosa (numery parzyste). Obecnie 
trwają tam prace odbudowy i re-
nowacji terenów po wykonanych 
robotach ziemnych.
W przyszłym, 2015 roku firma 
„TAURON-Ciepło” S.A. planu-
je wymienić sieć ciepłowniczą w 
Rejonie I. Zasili ona budynki przy 
ulicy W. Grabskiego i przy ulicy E. 
Kwiatkowskiego.
Zarząd Spółdzielni wyraża przeko-
nanie, że zakończenie wymiany sie-
ci ciepłowniczej na nową w całych 
zasobach mieszkaniowych ograni-
czy do minimum awarie, które były 
bardzo uciążliwe dla mieszkańców 
naszych zasobów mieszkaniowych. 
Za doznane kłopoty i przykrości 
z tego powodu wszystkich miesz-
kańców i członków Spółdzielni ser-
decznie przepraszamy.

Wymiana sieci ciepłowniczej 
– kontynuacja robót
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Debata o bezpieczeństwie 
Także w tym roku, Uniwersytet 
Śląski wspólnie z katowicką po-
licją, zorganizuje we wszystkich 
dzielnicach Katowic debaty o bez-
pieczeństwie. Ci mieszkańcy, któ-
rzy uczestniczyli w ubiegłorocz-
nym spotkaniu wiedzą jaką miało 
ono formułę. Jest obecna policja, 
urzędnicy, przedstawiciele UŚ, 
władze szkoły. Dojmujący temat to 
bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, 
ale jest też okazja do porozmawia-
nia o bezpieczeństwie w Osiedlu, 

wskazania miejsc niebezpiecznych 
itp. Inicjatorką zorganizowania ta-
kich debat jest prof. Jadwiga Staw-
nicka z Uniwersytetu Śląskiego. 
Spotkanie w os. Witosa zaplanowa-
no na dzień 8 maja br. w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących nr 7. 

Ruszyła rehabilitacja
W połowie lutego br. otwarty zo-
stał w naszym Osiedlu gabinet 
rehabilitacji ruchowej dla dzieci 
i dorosłych. Mieści się on w loka-
lu, w którym znajdował się kiedyś 

GETIN-Bank, przy ul. Kwiatkow-
skiego 8. Jego powstanie ułatwi 
zapewne dostęp do rehabilitacji 
młodym pacjentom. Placówka tego 
rodzaju była nam niezmiernie po-
trzebna, bo gabinet rehabilitacyjny 
w Przychodni na Witosa nie dość, 
że przeżywa prawdziwe oblężenie, 
to nie jest w pełni dostosowany do 
potrzeb małych pacjentów i zajmuje 
się głównie rehabilitacją dorosłych. 

„Kropka” przeszła do „Plusa” 
W marcu br. nasze osiedlowe Klu-
by „Plus” i „Kropka” połączyły 
swoje siły i rozpoczęły wspólną 
pracę w pomieszczeniach Klubu 

„Plus” przy ul. Witosa 17. Klub 
będzie teraz tętnić życiem od rana 
do wieczora, bo zajęcia kulturalno-
-oświatowe dla dzieci i dorosłych 
zostaną rozłożone na godziny od 
8.00 do 20.00. 

Sąd nad Poncjuszem-Piłatem
Grupa teatralna działająca przy 
naszej parafii przygotowała z oka-
zji zbliżających się świąt Wielkiej 
Nocy, spektakl – misterium „Sąd 
Poncjusza-Piłata. Historia czło-
wieka, o którym historia wolałaby 
zapomnieć”. Przedstawienie poka-
zano w auli Domu Katechetyczne-
go w dniach 12 i 13 kwietnia. 

Szkoła jako pierwsza na Śląsku 
utworzyła klasy wojskowe i pro-
wadzi je nieprzerwanie od 2000 
roku. W 2005 roku uruchomio-
no naukę w klasach zarządzania 
kryzysowego. Szkoła jako jedyna 
w Katowicach podpisała umowę 
o współpracy z Komedą Miejską 
Policji. Uczniowie biorą udział 
w zajęciach w Szkole Policyjnej 
w Katowicach (a jeśli wybiorą 
w przyszłości służbę w Policji to 
po ukończeniu tej właśnie szkoły 
mają zagwarantowane skrócenie 
podstawowego szkolenia zawo-
dowego).  Udział we wspólnych 
patrolach daje możliwość pozna-
nia codziennej pracy policjanta 
podczas patrolu. Klasa wojskowa 
i zarządzania kryzysowego mają 
zajęcia z samoobrony, musztry, 
strzelania z różnych rodzajów 
broni (szkoła ma własna strzel-
nicę). Młodzież bierze udział 
w obozach szkoleniowych, które  
prowadzą profesjonaliści - alpini-
ści, grotołazi, zawodowi żołnierze 

służący na misjach pokojowych, 
uczestniczą w wycieczkach do 
jednostek wojskowych, komisa-
riatów oraz szkół policyjnych. 
W Liceum uczniowie poznają nie 
tylko wiedzę dotyczącą wojsko-
wości, specjalności policyjnej czy 
pożarniczej, duży nacisk kładzie 
się bowiem również na przed-
mioty humanistyczne (historia, 
wiedza o społeczeństwie, język 
polski) czy ścisłe (np. chemia). 
Od 2002 roku w XV LO istnieją 
klasy sportowe oraz klasy przy-
gotowujące młodzież do zawodu 
ratownika medycznego, dzienni-
karza i weterynarza. Liceum im. 
W. Pileckiego współpracuje ze 
szkołami europejskimi uczestni-
cząc programie „Comenius”. Aby 
lepiej poznać szkołę, placówka 
zaprasza młodzież i rodziców na 
dni otwarte - najbliższe terminy 
to 16 i 30 maja (wtedy na boisku 
szkolnym organizowany będzie 
festyn) oraz 10 czerwca. Więcej 
informacji na stronie internetowej 

szkoły pod adresem: www.15lo-
katowice.edupage.org.  
Szkołą sukcesu, ale też szkołą 
z przyszłością można nazwać 
Zespół Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących nr 2 w Ka-
towicach. Kiedyś szkoła o silnych 
tradycjach górniczych, kształ-
cąca młodzież od ponad 170 lat. 
Obecnie mieści się w niej: gim-
nazjum, technikum (kształcące 
w zawodach: technik ekonomi-
sta, informatyk, elektryk i ener-
getyk), liceum ogólnokształcące 
oraz szkoła policealna (dla doro-
słych placówka organizuje kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe). 
W ZSTiO nr 2 dydaktyka łączy się 
z wieloma imprezami i uroczysto-
ściami. Młodzież w strojach ślą-
skich i górniczych uczestniczy w 
uroczystościach pod pomnikiem 
poległych górników z Kopalni 
„Wujek”. Uczniowie biorą udział 
w społecznej akcji  poświęco-
nej problemom osób niepełno-
sprawnych „Miejska Dżungla”, 

uczestniczą w programie „Nauka 
bez granic”. Szczególnie dum-
ni są uczniowie ze sportowych 
osiągnięć absolwentów swojej 
szkoły. Piłkarz Arkadiusz Milik 
- uczeń tutejszego liceum - naj-
pierw trenował w KS „Rozwój”, 
potem był zawodnikiem Górnika 
Zabrze, obecnie mimo młodego 
wieku jest piłkarzem Bayer Le-
verkusen. Obecnie dyrekcja szko-
ły dąży do utworzenia klas spor-
towych (piłka nożna i pływanie) 
26 kwietnia br. w godzinach po-
południowych szkoła organizuje 
u siebie kolejny festyn środowisko-
wy. Oprócz integrowania lokalnej 
społeczności (adres szkoły to Kato-
wice ul. Mikołowska nr 131) jego 
celem jest zbiorka środków rzeczo-
wych dla Fundacji Wspólnoty Bu-
rego Misia opiekującej się osobami 
niepełnosprawnymi.

Więcej o ZSTiO nr 2 w Katowi-
cach na stronie szkoły pod adre-
sem: www. zstio.coig.pl.

Uczniowie kończący wkrótce gimnazjum stoją właśnie przed koniecznością podejmowania ważnych decyzji życiowych. Gdzie konty-
nuować naukę, kim chcę w życiu być, do której szkoły mam złożyć dokumenty aby zdobyć w przyszłości wymarzony zawód? Z pewno-
ścią jedną ze szkół, której bogatą i wartościową ofertę edukacyjną mogą gimnazjaliści wziąć pod uwagę, jest XV Liceum Ogólnokształ-
cące im. rotmistrza Witolda Pileckiego, położone na naszym Osiedlu przy ul. Obroki.

Jaką szkołę wybrać?

Wieści z osiedla 

Radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, Smacznego jajka, mokrego dyngusa,
także miłych chwil w rodzinnym gronie

życzy

Wiesław Mrowiec
Radny Miasta Katowice z Osiedla Witosa
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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

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 mieszka-

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

• dochód brutto dla gospodarstw 
wieloosobowych na jednego 
członka rodziny nie przekracza 
kwoty 110% najniższej emerytu-
ry - tj. kwoty 1.055,56 zł

• 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 zadłu-
żenie powstałe w czasie otrzy-
mywania 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 wniosków 
o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego. I tak kolejny wniosek o do-
datek należy złożyć w miesiącu, w 
którym on się kończy np. dodatek 
kończy się w miesiącu styczniu to 
wniosek o kolejne jego przedłuże-
nie należy również złożyć w mie-
siącu styczniu.

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

Od 1 marca 2014 roku cała 
działalność społeczno-kul-
turalna naszej Spółdzielni 
prowadzona jest w klubie 
osiedlowym „Plus” przy ul. 
Witosa 17. Placówka czynna 
jest od 8.00 do 20.00, posze-
rzona została też oferta pro-
gramowa skierowana szcze-
gólnie do seniorów i osób 
niepracujących. 

Zwiedzać można wystawy klu-
bowe, aktualnie - wyrobów 
rękodzieła artystycznego pt. 
„Wielkanoc 2014” oraz malar-
stwa nieprofesjonalnego pana 
Krzysztofa Rorbacha. Starszych 
mieszkańców zachęcamy też 
do korzystania z komputerów 
z dostępem do Internetu. W sa-
loniku telewizyjnym proponu-
jemy seanse ciekawych filmów 

przy herbacie. W godzinach 
dopołudniowych organizowane 
będą prelekcje m.in. na temat 
zdrowia i racjonalnego odży-
wiania się. Seniorów zaintere-
sowanych grą w szachy prosimy 
o kontakt z klubem - planuje-
my dla nich reaktywować koło 
szachowe. Wszystkich miło-
śników kwiatów i roślin ozdob-
nych zapraszamy na spotkania 

w czwartki! Ponadto w klubie 
działają następujące koła i sek-
cje: rękodzieła artystycznego, 
brydża sportowego, klub seniora 
i emerytów, nauki gry na piani-
nie, gimnastyki dla pań i tury-
styki rowerowej. Organizowane 
są atrakcyjne zajęcia dla dzieci 
w czasie wakacji letnich i ferii 
zimowych oraz wiele innych 
imprez. Szczegółowy plan zajęć 
w Klubie znajduje się na stronie 
internetowej naszej Spółdzielni. 
Serdecznie zapraszamy!

DODATKI MIESZKANIOWE

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

Zaproszenie do Klubu „Plus”

Wesołego Alleluja
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Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin

SOLIDNIE
606 274 056

Wiosennymi Spotkaniami Rodzinnymi na lotnisku 
Muchowiec w dniu 5 kwietnia „Klub Wagabun-
da” rozpoczął tegoroczny sezon rodzinnej turysty-
ki kolarskiej. Celem spotkania było upamiętnienie 
dziewiątej rocznicy śmierci Jana Pawła II. Pod 
tablicą przypominającą spotkanie Ojca Świętego 
z mieszkańcami naszego regionu w 1983 roku zło-
żono kwiaty, zapalono znicze, a zebrani odmówili 
modlitwę w intencji jego kanonizacji. 
Główne turystyczne imprezy kolarskie zaplano-
wane przez Wagabundę na ten rok to:
• 25.05 - Pielgrzymka do Piekar Śląskich, 

• 30.05 - 1.06 - Rajd Wagabundy (XXIX) - „Wio-
sna w Wiśle”, 

• 1.07 - udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ro-
werzystów na Jasną Górę, 

• 22.09 - Europejski Dzień bez Samochodu,
• 18.10 - Jesienne Spotkania Rodzinne - Rezer-

wat „Las Murckowski”, Park Kościuszki, 
• 11.11 - Rajd Niepodległości - Kościółek św. Michała. 
Są to imprezy dla wszystkich, które w tym roku 
przebiegają pod hasłem: „Turystyka łączy pokole-
nia”. Więcej na stronie internetowej Klubu: www.
wagabunda.katowice.pl.  

Rozpoczynamy sezon rowerowy

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI przy SM „ZAŁĘSKA HAŁDA”, ul. Kwiatkowskiego 8 tel. 32-782 -21-34

SPRZEDAŻ:
1. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, spółdziel-

cze własnościowe prawo, 2 pokoje, 147.000 zł
2. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, III/X, spółdziel-

cze własnościowe, 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, spółdziel-

cze własnościowe, 3 pokoje, 197.000 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, spółdziel-

cze własnościowe 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, 99.000 zł
9. KATOWICE, Osiedle Witosa, 46,01 m2, parter/X, spół-

dzielcze wlasnościowe prawo, 2 pokoje, 170.000 zł
10. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, I/X, spółdzielcze 

własnościowe prawo, 3 pokoje, 210.000 zł
11. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, VIII/X, spół-

dzielcze własnościowe prawo, 3 pokoje, 180.000 zł
12. KATOWICE, Osiedle Witosa, 66,54 m2, X/X, spółdzielcze 

własnościowe prawo, 3 pokoje, 200.000 zł + garaż typu „kar-
lik” o pow. 15,84 m2 status odrębnej własności, cena 15.000 zł

Dom jednorodzinny do sprzedaży lub zamiany:
Zawiercie dzielnica Blanowice, pow. całkowita 119 m2, pow. 
uzytkowa 95,55 m2, posadowiony na działce o pow. użyt-
kowej 1515 m2, cena 205.000 zł lub zamiana na mieszkanie 
typu M-3 na osiedlu Witosa

Mieszkania do przetargu wystawiane przez 
Spółdzielnię w miesiącu kwietniu 2014 roku:

1. OBROKI 63b/17 - 38,60 m2, IV/IV, odrębna własność, 2 
pokoje, 97.400 zł + koszty operatu szacunkowego 369 zł 

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

3. OBROKI 53/18 - 38,00 m2, III/IV, odrębna własność, 
2 pokoje, 105.200 zł
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, 2 pokoje, 
43,58 m2, II/IV na równorzędne lub mniejsze na osiedlu Witosa
SPRZEDAŻ KIOSKU HANDLOWEGO PRZY:

• UL. MOŚCICKIEGO, cena 15.000 zł / grunt dzierżawio-
ny od Spółdzielni

• UL. KOSSUTHA, cena 45.000 zł / grunt dzierżawiony 
od Spółdzielni

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

LOGOPEDA
GABINET TERAPII MOWY

KATOWICE, os. Witosa
tel. 517 900 312

Gabinet oferuje usługi logopedyczne
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Terapeuta jest do dyspozycji
od poniedziałku do soboty.

Wizyty należy wcześniej umawiać telefonicznie.
Istnieje możliwość dojazdu terapeuty 

do domu klienta.

KOŻUCHY – FUTRA – SKÓRY
PRACOWNIA

POLECA SZYCIE MIAROWE
Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH

I POWIERZONYCH
• odzieży skórzanej damskiej i męskiej

• kożuchów na modne kurtki
• futer naturalnych i sztucznych

• nakryć głowy

WYKONUJEMY 
WSZELKIE REPERACJE
WYMIANA PODSZEWKI

Osiedle Witosa
ul. Ossowskiego 14a

Katowice 40-483
tel. 32 204 43 15

czynne od 8.00 do 17.00
kom. 502 164 779

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)

Zakres usług logopedycznych:
- diagnoza, - terapia, - korekcja,

- profilaktyka, - konsultacje
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Radosnych
Świąt

Wielkanocnych

SKÓRY FUTRA
REPERACJE PRZERÓBKI

SZYCIE CZYSZCZENIE
DOJAZD GRATIS!

608-247-990
www.fiszer-futra.com.pl
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Radosnych
Świąt

Wielkiej
Nocy
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