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Przebudowa kanalizacji zakończona, 
utrudnienia jeszcze trwają

Prace na sieciach kanalizacyjnych 
zostały zakończone zgodnie z prze-
widywaniami. Ostatni odcinek ka-
nalizacyjny, przed budynkami przy 
ulicy Witosa 20-20a i 26-26a-26b, 
został wymieniony w marcu br., co 
było bezpośrednią przyczyną prze-
dłużającego się zakończenia prac 
na sieci ciepłowniczej dla grupy bu-
dynków przy ulicy Witosa 20-20a, 
26-26b, 22-22a, 24-24a. Ostatecznie 
prace na sieciach ciepłowniczych, 
polegające na przełączeniu budyn-
ków do nowych sieci centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej wody zo-
stały zakończone 31 marca br.

Etap planowanej od lat i długo prze-
ciąganej wymiany sieci kanalizacyjnej 
w naszych zasobach oraz wymiany 
sieci ciepłowniczej w III rejonie zo-
stał wykonany. Teraz trwa odbudowa 
i renowacja terenów. Prace te wie-
lokrotnie były poprzedzane przeglą-
dami roboczymi na poszczególnych 
odcinkach, a także komisyjnymi spo-
tkaniami z udziałem wszystkich za-
interesowanych i odpowiedzialnych 
za wykonanie odbudowy. Najwięcej 
prac w tym zakresie wymaga rejon 
III naszego Osiedla, gdzie nałożyła się 
w jednym czasie wymiana sieci kana-
lizacyjnych oraz sieci ciepłowniczych. 

Zakres ten objął budynki przy ulicy 
Barlickiego, a także przy ulicy Witosa, 
numery parzyste. Do głównych zadań 
wykonawców odpowiedzialnych za 
odbudowę należy zakończenie uło-
żenia chodników przy budynkach nr 
20-20a, 26-26b wraz z wykonaniem 
drogi oraz zakończenie ułożenia 
chodników przy budynkach nr 22-22a 
i 24-24a. Końcowym akcentem jest 
zakończenie odbudowy drogi przejaz-
dowej między budynkami Witosa 24a 
i Witosa 28. Pozostała także kosmety-
ka w poszczególnych rejonach, gdzie 
wymagana jest wymiana i uzupełnie-
nie uszkodzonej zieleni, jak również 
wykonanie poprawek nawierzchni 
chodników lub traktów jezdnych. Za-
kończenie budowy, prac odtworzenio-
wych i porządkowych przewidziano 
na czerwiec br. 
Odpowiedzialni za wymianę sieci ka-
nalizacyjnych i ciepłowniczych oraz 
renowacje terenów w naszych zaso-
bach są:
1. Katowicka Infrastruktura Wodo-

ciągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
z siedzibą w Katowicach. Jej Wy-
konawcy: „TKS” Sp. z o.o. oraz 
„TELGAZ” Sp. z o.o. z siedziba-
mi w Katowicach.

2. TAURON-Ciepło z siedzibą 
w Katowicach.

Wiosna
na Witosa

Urząd Miasta od maja 2014 roku wprowadza 
zmiany w odbiorze odpadów komunalnych
Rada Miasta Katowice podjęła trzy uchwały, które dotyczyły roz-
woju i ulepszenia systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi. Najistotniejszą zmianą jest rozszerzenie wykonywanych usług 
dla mieszkańców Katowic o bezpośredni odbiór z nieruchomości 
mieszkalnych odpadów wielkogabarytowych oraz zwiększenie 
częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych. Realizacja 
pierwszych odbiorów odpadów wielkogabarytowych, według no-
wych terminów i zasad, przypadnie na maj 2014 roku. 

Szczegóły na str. 4

Aktywni seniorzy
Urząd Miasta Katowice informuje, 
że w kwietniu został uruchomiony 
specjalny program dla osób, które 
skończyły 60 lat i są zameldowa-
ne w Katowicach. Program nosi 
nazwę „Aktywni Seniorzy”. Jego 
celem jest podniesienie aktyw-
ności i sprawności katowickich 
seniorów poprzez zwiększenie 
dostępności do dobór kultury, za-
chęcanie do uczestnictwa w wyda-
rzeniach kulturalnych, sportowych 
i edukacyjnych. Osoba, która zło-
ży wniosek o wydanie jej karty 
„Aktywnego Seniora” może liczyć 
na zniżki i rabaty w instytucjach 
kultury, sportu, rekreacji i edukacji 
miasta Katowice oraz u przedsię-
biorców prowadzących działal-
ność gospodarczą. Wnioski o wy-

danie karty katowiccy seniorzy 
mogą składać w punkcie konsul-
tacyjnym Stowarzyszenia FAMI.
LOCK przy ul. 3-go Maja 11 
(dawna hala butów) w poniedział-
ki od 14.00 do 17.00, we wtorki od  
10.00 do 14.00, w środy od 10.00 
do 13.30, w czwartki od 10.00 do 
14.00, w piątki od 10.00 do 13.30.
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Place zabaw czekają 
Place zabaw są już gotowe do przy-
jęcia najmłodszych. Przeszły one 
gruntowny przegląd, a wszystkie 
sprzęty zostały naprawione, otrzy-
mały też świadectwa dopuszczenia 
do użytku. Piasek w piaskowni-
cach, a także na placach zabaw zo-
stał wymieniony.

Powoli znika acekol
Również w tym roku kontynuowa-
na jest akcja rewitalizacji budyn-
ków z elewacjami pokrytymi okła-
dzinami z płyt acekolowych, której 
kolejny etap Spółdzielnia rozpo-
częła w 2011 roku. W wytypowa-
nych do termomodernizacji na rok 
2014 budynkach (Grabskiego 5-5f, 
Ossowskiego 26-26a, Kwiatkow-
skiego 4-4a oraz Witosa 11-11b, 
36-36a) przystąpiono już do prac. 

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

Nowym Przewodniczącym Rady 
został Krzysztof Kraus. Ma 28 
lat i spore doświadczenie samo-
rządowe za sobą. W poprzedniej 
kadencji był już Radnym Jednost-
ki Pomocniczej, w ostatnim roku 
pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego rady oraz pracował w zespole 
ds. budżetu obywatelskiego przy 
Prezydencie Katowic. Przez kilka 
lat, działał w Samorządzie Stu-
denckim Uniwersytetu Śląskiego, 
zasiadając w Senacie UŚ. Nowym 
Wiceprzewodniczącym Rady zo-
stał Kamil Nachlik – młody przed-
siębiorca działający w branży arty-
styczno-rozrywkowej.
Na posiedzeniu Rada wybrała 
także nowy Zarząd Jednostki. 
Przewodniczącym Zarządu został 
Marek Mróz – w poprzedniej ka-
dencji Radny naszego samorządu. 
W minionych latach był przewod-
niczącym Rady Rodziców przy 
ZSO nr 7. Jest dyrektorem Biura 
Poselskiego dra n. med. Jerzego 
Ziętka. Ma 38 lat. Na co dzień 
pracuje też przy organizacji im-
prez sportowych MTB. W prze-
szłości pracował między innymi 
w Radiu eM. W pracy w Zarzą-
dzie będą mu pomagać: Dawid 
Purchla (wiceprzewodniczący) 
i Bartosz Bielski (sekretarz). 
Obaj są studentami Uniwersytetu 

Ekonomicznego. Bartosz Bielski 
dodatkowo aktywnie pracuje na 
rzecz rozwoju sektora energetyki 
obywatelskiej.
Zapytani o program na najbliż-
sze lata, mówią przede wszyst-
kim o kontynuacji rozpoczętych 
starań o trakt pieszo-rowerowy, 
cmentarz czy wzmocnienie bez-
pieczeństwa w osiedlu. Podkre-
ślają też, że najważniejszym ce-
lem ich pracy na rzecz Osiedla 
będzie zwiększenie zaangażowa-
nia mieszkańców i umożliwienie 
im realnego wpływu na to, co 
w ich otoczeniu się dzieje. Chcą 
także większego współdziałania 
wszystkich podmiotów działają-
cych na naszym terenie: zarząd-
ców lokali, placówek edukacyj-
nych, organizacji pozarządowych 
i prywatnych przedsiębiorców, 
a także Kościoła, spółdzielni i sa-
morządu.
- Chcemy udowodnić, że na Witosa 
naprawdę dużo się dzieje i wspól-
nym siłami przekonać, że warto, 
by władze Miasta inwestowały tu 
więcej środków – twierdzą zgodnie 
obaj nowi przewodniczący.

Nowe władze zapraszają na swój 
dyżur w każdy poniedziałek od 
godz. 19:00 do 20:00 w siedzibie 
Jednostki (ul. Kwiatkowskiego 8).

Zmiany w osiedlowym
samorządzie

Rada Jednostki Pomocniczej Nr 8 na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 
br. wybrała nowe władze na kadencję 2014-2018. Krzysztof Kraus 
i Kamil Nachlik oraz Marek Mróz, Dawid Purchla i Bartosz Bielski 
– to oni od tego roku przewodzić będą samorządowi naszego osiedla.

Wieści z osiedla 
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Szanowni Mieszkańcy Osiedla 
Witosa. Picie alkoholu przez mło-
dzież jest jednym z najważniejszych 
problemów społecznych, dlatego 
w naszej szkole szczególną wagę 
przywiązujemy do profilaktyki w tym 
zakresie, współpracując w realiza-
cji tego zadania z zapraszanymi do 
szkoły specjalistami, którzy prowa-
dzą warsztaty dla młodzieży i prelek-
cje dla rodziców. Ponadto ZSO nr 7 
jest gospodarzem debat policyjnych, 
których inicjatorką jest prof. zw. dr 
hab. Jadwiga Stawnicka. Debaty 
mają na celu zdiagnozowanie po-
trzeb i oczekiwań społeczeństwa 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 
Służą także wymianie informacji 
między Policją a mieszkańcami 
o istniejących zagrożeniach, dzięki 
czemu będą mogły zostać wypraco-
wane wspólnie metody ich elimino-
wania. Jednakże najefektywniejszą 
bronią w walce z niepełnoletnimi 
pijącymi alkohol jest świadomość 

społeczna. To społeczeństwo po-
winno za każdym razem reagować, 
gdy widzi sytuacje, kiedy to osoba 
niekoniecznie wyglądająca na 18 lat 
spożywa lub kupuje alkohol. 
Dostrzegając wagę problemu Dyrek-
cja oraz Grono Pedagogiczne ZSO 
nr 7 zwraca się do Państwa z apelem 
o aktywne przyłączenie się do kampa-
nii społecznej: „Nie reagujesz – akcep-
tujesz”, a co za tym idzie o wzmocnie-
nie reakcji na przypadki naruszenia 
prawa takie jak: spożywanie przez nie-
letnich alkoholu w miejscach publicz-
nych czy dewastacja cudzego mienia. 
Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze 
i naszych pociech zależy w dużej mie-
rze od nas samych. Nie zapominajmy, 
że zauważone nieprawidłowości moż-
na zgłaszać (także anonimowo) pod 
numerami telefonów: 997, 112, 986 
(Straż Miejska), 32 200-39-00 (VII 
Komisariat Policji).

Teresa Liburska-Łój
Dyrektor ZSO nr 7 w Katowicach

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego 
Zgromadzenia.

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Uchwalenie „Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia”.
5. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia obradującego 

w dniu 18 maja 2013 roku.
8. Przedstawienie informacji zgodnie z wymogiem ustawowym o co-

rocznej ocenie stanu realizacji wniosków z lustracji pełnej działal-
ności Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach 
za lata 2009 – 2011.

9. Dyskusja i w jej toku rozpatrzenie: sprawozdań Rady Nadzorczej 
i Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowi-
cach za 2013 rok.

10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków - przedstawienie 
i podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółdzielni 

za 2013 rok;
b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok;
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2013 rok;
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2013 rok;
e. podziału nadwyżki bilansowej za 2013 rok;
f. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia 

może zaciągnąć w okresie do Walnego Zgromadzenia zwołane-
go w pierwszej połowie 2015 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania w części umowy użyt-
kowania wieczystego w zakresie działki nr 10/120 karta mapy 
46 obręb Śródmieście-Załęże, zapisanej w księdze wieczystej 
KA1K/00026379/7 o powierzchni 8387 metrów kwadratowych, 
stanowiącej zalesiony teren w okolicy boisk sportowych przy bu-
dynkach Witosa 32-A-B oraz 38-A-B w Katowicach.

12. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania w części umowy użyt-
kowania wieczystego w zakresie działki nr 61/135 karta mapy 
45 obręb Śródmieście-Załęże, zapisanej w księdze wieczystej 
KA1K/00031757/9 o powierzchni 203 metry kwadratowe, sta-
nowiącej działkę niezabudowaną przy parkingu strzeżonym przy 
ulicy Rataja, od jego wschodniej strony.

13. Podjęcie uchwały w sprawie  rozwiązania w części umowy użyt-
kowania wieczystego w zakresie działki nr 10/154 karta mapy 
46 obręb Śródmieście-Załęże, zapisanej w księdze wieczystej 
KA1K/00064576/6 o powierzchni 781 metry kwadratowe, będącą 
częścią zagajnika za domami jednorodzinnymi przy ul. Barlickie-
go 12,14 i 14A w Katowicach.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  wniosków zgłoszonych na 
Walnym Zgromadzeniu.

15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
„Załęska Hałda” w Katowicach

Katowice, 25 kwietnia 2014 roku

Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej „Załęska  Hałda” w Katowicach w oparciu o § 15 ust. 2 Statutu zwołuje w dniu 24 maja 
2014 roku (sobota) o godzinie 1000 w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 im. Stanisława Ligonia przy ul. Witosa 23 

Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni.

ZAWIADOMIENIE

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ZAŁĘSKA HAŁDA” W KATOWICACH W DNIU 24 MAJA 2014 R.

„Nocne trzaski, wrzaski i libacje
na szkolnym boisku”
Pod takim tytułem, w katowickim 
dodatku do Gazety Wyborczej 
z dnia 23 kwietna br. w dziale „Na-
sze interwencje” ukazał się artykuł 
Michaliny Bednarek, która napi-
sała: „Mieszkańcy osiedla Witosa 
skarżą się na młodzież, przesiadu-
jącą wieczorami na terenie Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących nr 7 przy 
ul Witosa 23. Ludzie mają dość 
nocnych libacji, wrzasków i odgło-
sów trzaskanych butelek”. Następ-
nie autorka opisuje imprezę, która 
miała tu miejsce w świąteczny po-
niedziałek o godz. 21. Uczestniczy-
ła w niej grupa około 20 osób, które 
najprawdopodobniej dostały się na 
teren szkoły przez płot. Był alko-
hol, papierosy i okrzyki pijanych 
młodych ludzi. Autorka powołuje 
się też na głosy mieszkańców na-

szego Osiedla, którzy twierdzą, że 
nie był to jednorazowy wybryk. 
Udzielając odpowiedzi dziennikar-
ce, dyrekcja szkoły zapewnia, że 
teren placówki jest zamykany na 
noc, a dodatkowo cały czas obiek-
tu pilnuje portier. Poinformowana 
przez nią o zdarzeniu policja obie-
cała więcej patroli w tym rejonie. 
Za naszym pośrednictwem dyrek-
cja ZSO nr 7 kieruje też apel do 
wszystkich mieszkańców naszego 
Osiedla z prośbą o natychmiastową 
reakcję jeśli są świadkami takich 
sytuacji. Gorąco ten apel popiera-
my. Takie zdarzenia mogą zaistnieć 
wszędzie. Natychmiast reagujmy, 
zawiadamiając odpowiednie służ-
by. Pamiętajmy o społecznej akcji, 
którą zainicjowała policja: Nie re-
agujesz – akceptujesz!
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W przyjętej uchwale nr XLVI/1086/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 
lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia termi-
nu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przesunięty został termin płatności tej opłaty do 15 dnia 
każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Taka zmiana zacznie obowiązy-
wać od 1 czerwca 2014 roku.
Wprowadzane zmiany realizowane będą w ramach obowiązującej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych odpady wielkogaba-
rytowe odbierane będą dwa razy w miesiącu z określonych punktów, 
w których staną kontenery na te odpady lub z wyznaczonych placyków 
gospodarczych. Odbiór następować będzie zgodnie z ustalonym harmo-

nogramem, który został określony dla poszczególnych dzielnic Katowic.  
Z nieruchomości jednorodzinnych odpady wielkogabarytowe odbierane 
będą raz na kwartał. 
W celu umożliwienia odbioru odpadów wielkogabarytowych z nieru-
chomości, mieszkańcy zobowiązani są wystawić odpady w przeddzień 
odbioru (zgodnie z harmonogramem) w miejscu do tego wyznaczonym. 
Odpady wielkogabarytowe powinny znajdować się w wyznaczonym 
punkcie odbioru przed 600 rano w dniu określonym w harmonogramie. 
Informujemy również, że odpady wytwarzane nieregularnie (m.in. odpa-
dy wielkogabarytowe) będzie można bezpłatnie przekazywać do Gmin-
nych Punktów Zbierania Odpadów poza wyznaczonym przez Urząd 
Miasta Katowice harmonogramem.

Urząd Miasta od maja 2014 roku wprowadza zmiany
w odbiorze odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej określił terminy ich odbioru z terenu naszej Spółdzielni:

MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Osiedle Witosa 15.05.2014 12.06.2014 10.07.2014 14.08.2014 11.09.2014 16.10.2014 13.11.2014 11.12.2014

29.05.2014 26.06.2014 24.07.2014 28.08.2014 25.09.2014 30.10.2014 27.11.2014 29.12.2014

Informujemy, że kontenery na odpady wielkogabarytowe podstawia-
ne będą w przeddzień daty odbioru wyznaczonej przez Urząd Miasta 
Katowice w następujących miejscach naszego Osiedla:
REJON I – przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Kwiat-
kowskiego 30 – 30a,
REJON II –  przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Bar-
dowskiego (boisko),
REJON III – na parkingu przed budynkiem przy ul. Witosa 24 – 24a,
     – okolice stacji gazowej przy ul. Barlickiego, 
REJON IV – na parkingu obok budynku przy ul. Mościckiego 3,
REJON V –  przy altanie śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Obroki 59.

W drugiej połowie maja 2014 roku zostaną umieszczone na tablicach ogło-
szeń, znajdujących się na klatkach schodowych, szczegółowe informacje 
dotyczące sposobu oddawania odpadów wielkogabarytowych i innych.

UWAGA!
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 zaliczmy: stoły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, 
dywany, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.
Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środo-
wiska sposób do Gminnych Punktów Zbierania Odpadów. Odpady 
wielkogabarytowe są również odbierane zgodnie z ustalonym harmo-
nogramem 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. lodów-
ki, pralki, telewizory itp.). Zużyty sprzęt można oddać do punktów 
zbiórki tego typu odpadów lub do sklepu, w którym kupujemy nowy 
sprzęt, na zasadzie jeden za jeden, przy czym sprzęt musi być tego 
samego rodzaju.

Co słychać u naszych przedszkolaków

Przedszkolaki z MP nr 13 z uwagą słuchają pań ze Straży Miejskiej, 
które wyjaśniają im jak bezpiecznie poruszać się po drodze

„Motylki” z MP nr 50 uczą się zasad zdrowego odżywiania.
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Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin

SOLIDNIE
606 274 056

Od dawna mówiono, że Kato-
wicki Holding Węglowy chce 
się pozbyć hali sportowej na 
Obrokach. Ta właściwie od 
dawna nie pełniła już swoich 
funkcji, była jednak siedzi-
bą Klubu Kleofas Katowi-
ce, w którym trenują młodzi 
bokserzy (także dziewczęta). 

Teraz jak donosi prasa, hala 
sportowa zostanie w tym roku 
rozebrana, a pusta działka 
sprzedana. Mieszkańcom os. 
Witosa i pobliskiego Załęża 
pozostaną jedynie marzenia 
o powstaniu w okolicy obiek-
tu sportowego z prawdziwego 
zdarzenia, w którym miesz-

kańcy, a zwłaszcza młodzież 
dwóch dużych dzielnic miasta 
mogliby aktywnie spędzać 
czas. Klub bokserski prawdo-
podobnie zostanie przeniesio-
ny na ul. Bukową, na stadion 
GKS Katowice, a w miejscu 
wyburzonej hali powstanie 
kolejny market. 

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.

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

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

Zniknie hala sportowa na Obrokach
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SKÓRY FUTRA
REPERACJE PRZERÓBKI

SZYCIE CZYSZCZENIE
DOJAZD GRATIS!

608-247-990
www.fiszer-futra.com.pl
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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, I/X, spółdzielcze własnościo-

we prawo, 3 pokoje, 185.000 zł
11. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, VIII/X, spółdzielcze własno-

ściowe prawo, 3 pokoje, 180.000 zł
12. 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 MAJU 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

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 
205.000 zł 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 15.000 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:
1. Katowice, osiedle Witosa, 48,65 m2, 2 pokoje, bez wyposażenia, czynsz 

najmu 600 zł + opłaty do Spółdzielni + media
2. Katowice, osiedle Witosa, 46,02 m2, 2 pokoje, pokoje puste, kuchnia 

umeblowana, czynsz najmu 800 zł + opłaty do Spółdzielni + media

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


