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MIESZKAŃCY KATOWIC 
ZDECYDOWALI 

NA CO W 2015 ROKU 
WYDAĆ ŚRODKI

Z BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO

Od środy 17 września do niedzieli 21 września br. mieszkańcy 
naszego Osiedla (mający ukończone 16 lat) głosowali, podobnie 
jak mieszkańcy innych dzielnic, na wybrany projekt obywatelski. 
Ogółem katowiczanie mieli do podziału 10 mln zł.

Osiedlu Witosa przypadła kwota 
436 tys. zł. Mieszkańcy Katowic 
zgłosili łącznie 326 wniosków, 
z czego pozytywną weryfikację 
przeszły 204 (sprawdzano np. czy 
proponowana do realizacji inwe-
stycja leży na terenach należących 
do miasta, czy nie zagraża bezpie-
czeństwu innych itp.). Lokalami 
wyborczymi stały się w tych dniach 
osiedlowe filie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Katowicach i domy 
kultury. Ogółem w głosowaniu 
udział wzięło 11256 katowiczan co 
stanowi 4,4% uprawnionych. U nas 
w os. Witosa swój głos oddało 501 
mieszkańców. Głosowano na 13 
projektów dotyczących naszego 
Osiedla, które zostały zgłoszone do 
budżetu obywatelskiego na 2015 
rok i pozytywnie zaopiniowane 
przez Urząd Miasta. Najwięcej gło-
sów, bo 90, uzyskał projekt budo-
wy fontanny na Placu św. Herberta 
i to on zostanie przyjęty do realiza-
cji przez Urząd Miasta w 2015 roku 
(koszty budowy i utrzymania tego 
obiektu ponosi w całości Miasto). 
Inne wnioski, które zostały podda-
ne pod głosowanie to m.in.:
• zakup wyposażenia i nowych 

książek dla naszej osiedlowej 
filii MBP

• budowa skate parku na terenie 
przy ul. Grabskiego,

• utworzenie placu zabaw i spor-
tu przy zachodniej stronie kortu 
tenisowego na ul. Grabskiego, 

• budowy bezpośredniego przej-
ścia z Placu św. Herberta na 
plac zabaw oraz doposażenia 
istniejącego placu zabaw

Do naszej Spółdzielni dociera-
ją liczne zapytania w sprawie 
kosztów budowy i utrzymania 
fontanny na Placu św. Herber-
ta. W związku z tym informu-
jemy, że właścicielem terenu, na 
którym powstanie fontanna jest 
Urząd Miasta Katowice. Wszel-
kie wydatki związane z budową 
fontanny zostaną pokryte ze 
środków przeznaczonych na 
ten cel przez Urząd Miasta Ka-
towice w ramach budżetu oby-
watelskiego, natomiast koszty 
bieżącego utrzymania i ewen-
tualnych remontów ponosić 
będzie Zakład Zieleni Miejskiej 
w Katowicach, co oznacza, iż 
Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Załęska Hałda” nie będzie po-
nosiła z tytułu realizacji przed-
miotowego zadania żadnych 
kosztów.

OSIEDLE WITOSA 
W JESIENNYCH BARWACH

Klub Osiedlowy „Plus” zaprasza
Od marca 2014 roku, kiedy doszło do połączenia klubów 
osiedlowych, cała działalność społeczno-kulturalna naszej 
Spółdzielni prowadzona jest w klubie „Plus” przy ul. Wi-
tosa 17. Wydłużony został czas pracy placówki, a ofer-
ta zajęć programowych uległa rozszerzeniu. Na stronie 
4 prezentujemy zaplanowany na lata 2014/2015 harmono-
gram pracy klubu.



Wokół Nas2 Nr 5/2014

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 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 
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

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią im się płaci” 

Wisława Szymborska 

WSPOMNIENIE O MACIEJU POSTOLSKIM
8 września 2014 roku zmarł po ciężkiej chorobie długoletni 
Wiceprezes Zarządu naszej Spółdzielni Mieszkaniowej „Załę-
ska Hałda” w Katowicach - Pan Maciej Postolski. Pracował 
w niej od roku 1998 roku do roku 2012, kiedy to przeszedł na 
emeryturę. W pracę wkładał całe swoje serce. Osiedle Witosa 
było dla niego niemal drugim domem. Dbał o zasoby spół-
dzielni, troszczył się o poprawę warunków życia wszystkich 
ludzi. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. 
Panie Prezesie - Żegnamy.

Współpracownicy ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Załęska Hałda” w Katowicach.

Ogłoszenia
do gazety „Wokół Nas”  

przyjmowane są 
w Dziale Członkowskim

SM „Załęska Hałda”
w pokojach nr 6-8 

Nowa siedziba biblioteki przy ul. Witosa

Obiekt sportowy pilnie potrzebny

Pomieszczenia, które do niedaw-
na zajmował Klub „Kropka” przy 
ul. Witosa 18b mają nowego go-
spodarza. Gruntownie wyremon-
towane, pozbawione barier archi-
tektonicznych, są teraz lokum dla 
Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej, która przeniosła się tu 
z ul. Barlickiego 5. 
Biblioteka zyskała więcej prze-
strzeni dla swojej działalności, co 
pozwoli na organizację spotkań 
autorskich, zajęć integracyjnych, 
zabaw dla dzieci itp. Wygod-
ne dojście umożliwi natomiast 
osobom niepełnosprawnym bez-
problemowe korzystanie z księ-
gozbioru. Biblioteka to przede 
wszystkim wypożyczalnia ksią-
żek dla dzieci i dorosłych, ale 
działa tu również stanowisko 
komputerowe z dostępem do 
Internetu (płatne wg. cennika) 
oraz Informer z dostępem do 

stron internetowych katalogu 
elektronicznego Opac, Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Katowi-
cach, Ministerstwa Gospodarki, 
Ochotniczych Hufców Pracy, 
Powiatowego i Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy w Katowicach oraz 
Publicznych Służb Zatrudnie-
nia. W bibliotece organizowana 
jest też bezpłatna nauka języka 
angielskiego dla osób starszych 
(grupa początkująca – w każdą 
środę). 
W każdy wtorek o godzinie 17.00 
odbywają się tu spotkania pod ha-
słem „Bajka z… ciastkiem”. Bi-
blioteka może się pochwalić rów-
nież swoją gazetką biblioteczną 
„Nietuzinkowa 12”. 

Godziny otwarcia placówki:
od poniedziałku do piątku
> 8.00 – 19.00
w sobotę > 9.00 – 15.00

Grupa mieszkańców naszego 
Osiedla oraz Załęża wystosowała 
apel do władz miasta, aby w za-
chodniej części Katowic powstał 
obiekt, umożliwiający uprawianie 
wielu dyscyplin sportowych przy 
każdej pogodzie. Istniejąca hala 
sportowa po Kopalni Kleofas jest 
już nie do uratowania (z racji złe-
go stanu technicznego nadzór bu-

dowalny nakazuje jej rozbiórkę) 
więc miasto powinno wybudować 
w tym miejscu nową halę z myślą 
o dzieciach i dorosłych z os. Wito-
sa, Załęża i okolic. Mieszkańcy nie 
chcą tu kolejnego małego centrum 
handlowego ani parkingu. Pod pe-
tycją podpisało się około 100 osób. 
Władze miasta jeszcze mieszkań-
com nie odpowiedziały.
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Pierwszego października otwarto 
w Katowicach nową siedzibę Na-
rodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach. 

Monumentalny gmach o pięknej 
architekturze, świetnej akustyce, 
który mieści jedną z najpiękniej-
szych sal koncertowych w Eu-

ropie, ma szanse stać się w nie-
dalekiej przyszłości nową ikoną 
naszego miasta. Sala koncertowa 
na 1800 miejsc, kameralna na 
300. Cena biletów nie będzie wy-
górowana. Najtańsze będą kosz-
tować 10 zł. Imponujący gmach 
zaprojektował katowicki archi-
tekt - Tomasz Konior. Inaugura-
cyjny koncert dał światowej sła-
wy pianista Krystian Zimerman. 
Gmach NOSPR- u jest pierw-
szym z trzech obiektów które po-
wstaną na pokopalnianych tere-
nach po zlikwidowanej Kopalni 
Katowice (która „fedrowała” tu 
do 1999 roku) i utworzą tak zwa-
ną strefę kultury – Międzynaro-
dowe Centrum Kongresowe oraz 
Muzeum Śląskie.

Nie będzie komendy na Witosa
Przed trzema laty głośno było 
o tym, że na nasze Osiedle prze-
niesie się Komenda Miejska Poli-
cji w Katowicach. Miasto chciało 
przekazać jej za darmo jeden z biu-
rowców typu „Lipsk”, mieszczący 
się przy ul. Kossutha. Warunkiem 
było wyremontowanie budynku na 
koszt policji. Katowiccy policjanci 
pracują obecnie wraz ze swoimi 
kolegami z komendy wojewódz-
kiej Policji w budynku przy ul. 
Lompy, gdzie jedni i drudzy narze-
kają na panujący tu tłok. Ponieważ 
Komenda Miejska nie miała środ-

ków na przygotowanie planów 
modernizacji i remontu biurowca 
przy ul. Kossutha, pomysł prze-
nosin upadł. Teraz, jak doniosły 
media (m.in. Gazeta Wyborcza 
z 7.07.2014r.), za sprawą nowego 
zastępcy komendanta wojewódz-
kiego w Katowicach - insp. Piotra 
Kuci, który czynił wiele starań 
w kierunku znalezienia nowego 
miejsca dla policjantów z Komen-
dy Miejskiej Policji w Katowicach 
- Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych zobowiązało się przeznaczyć 
na remont dawnych i budowę no-

wych komend w naszym rejonie 
kwotę ponad 220 mln zł. Jednak 
pomysł przeprowadzki KM Policji 
na os. Witosa upadł. Rozważana 
jest inna lokalizacja, a mianowicie 
centrum miasta. Chodzi o zabyt-
kowy (wybudowany w 1904 roku) 
budynek przy ul. Kilińskiego, 
w którym mieściły się kiedyś m.in. 
policja niemiecka oraz (po wojnie) 
Milicja Obywatelska. Przez ostat-
nie lata była to siedziba Instytutu 
Pamięci Narodowej. Remont bu-
dynku rozpocznie się w przyszłym 
roku i potrwa dwa lata. 

NOWA INWESTYCJA
Tereny poprzemysłowe poło-
żone w centrum osiedla, przy 
ul. Witosa, należące kiedyś do 
byłego KPIS-u nie miały dotąd 
szczęścia do inwestorów. Ak-
tualnie Urząd Miasta Katowice 
podjął zawieszone postępowa-
nie administracyjne, dotyczące 
wydania warunków zabudowy 
dla tego terenu. Ma tu powstać 
pawilon handlowo-usługowy 
wraz z parkingami, droga-
mi wewnętrznymi, zjazdami 
z drogi oraz cała związana 
z tym infrastruktura techniczna. 

PRZYBĘDZIE 
MIESZKAŃCÓW

Po paroletniej przerwie To-
warzystwo Budownictwa 
Społecznego rozpoczęło bu-
dowę kolejnych bloków przy 
ul. Sławka. Staną tu cztery 
nowe budynki, w których 
będzie 220 mieszkań. Prze-
widziano też parking na 220 
samochodów. Z myślą o ma-
łych mieszkańcach powstaną 
tu dwa place zabaw. Pierwszy 
budynek zostanie oddany do 
użytku w połowie przyszłego 
roku, a cała inwestycja zakoń-
czy się w 2017 roku.

Wieści
z osiedla SALA KONCERTOWA 

NOSPR NOWYM 
SYMBOLEM KATOWIC

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

SPRZEDAM GARAŻ
typu KARLIK przy 

ul. OSSSOWSKIEGO

kompleksowo ocieplony,
wyremontowana brama i dach

wykafelkowany, wyposażony w półki

kontakt tel. 602789148

KOŻUCHY - FUTRA - SKÓRY
PRACOWNIA

POLECA SZYCIE MIAROWE
MATERIAŁÓW WŁASNYCH 

I POWIERZONYCH

• odzieży skórzanej damskiej 
i męskiej

• kożuchów na modne kurtki
• futer naturalnych i sztucznych
• nakryć głowy

WYKONUJEMY
WSZELKIE REPERACJE
WYMIANA PODSZEWKI

www.kusnierstwo-nowak.pl
ul. Ossowskiego 14a

tel. 32 204 43 15
kom. 502 164 779

czynne od 8.00 do 17.00

Centrum
Ubezpieczeń

Silesia
Oferuje ubezpieczenia:
• majątkowe firm
• domów i mieszkań
• zdrowotne (poza NFZ)
• turystyczne podróży 

zagranicznych
• komunikacyjne OC/AC 

(pakiety dealerskie)

Katowice, ul. Sławka 5 
lokal 103 (obok NFZ)
tel. 502 468 841 

791 980 360
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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)

KLUB OSIEDLOWY „PLUS” ZAPRASZA
• Śląska Szkoła Aikido – zajęcia 

ruchowe dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i wczesnoszkolnym 
– poniedziałek, środa , godz. 17.30

• Nauka gry na pianinie – lekcje 
indywidualne dla dzieci i młodzie-
ży – poniedziałek od godz. 13.00

• Koło Rękodzieła Artystycznego, 
które działa już 10 lat i gromadzi 
osoby pasjonujące się szydełko-
waniem, haftowaniem, wykony-
waniem dekoracji i ozdób na różne 
okazje. Bogata twórczość naszych 
artystek była wielokrotnie prezen-
towana na wystawach klubowych, 
na festynach, piknikach oraz na 
łamach ogólnopolskiego czasopi-
sma „Wena”. Doskonalenie umie-
jętności, wymiana doświadczeń, 
szkolenia i warsztaty pozwalają 
osiągać prawdziwie artystyczny 
poziom rękodzieł, które tworzą pa-
nie skupione w tym kole – wtorek 
godz. 16.00

• Zajęcia dla dzieci szkolnych w ra-
mach „Akcji Zima 2015” w czasie 
ferii /od 2 do 13 lutego 2015r./ 
i „Akcji Lato 2015” w czasie wa-
kacji w miesiącach lipiec – sierpień 
2015 r., od poniedziałku do piątku 
w godz. 09.00 – 15.00. Atrakcyjny 
wypoczynek i zabawa dla tych, 
którzy nie wyjadą z miasta

• Gimnastyka dla kobiet i dziew-
cząt – elementy aerobiku, pilates 

i callanetics – czwartek godz. 18.30
• Koło brydża sportowego sku-

piające pasjonatów gry w karty, 
którego uczestnikami są przede 
wszystkim słuchacze Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku i mieszkańcy 
osiedla. Brydżyści biorą udział 
w szkoleniach, rywalizują w za-
wodach i turniejach wyjazdowych 
oraz organizowanych w klubie 
– czwartek od godz. 13.00

• Rodzinny Klub Turystyki Ko-
larskiej „Wagabunda” zapra-
sza na cotygodniowe spotkania 
w środę o godz. 18.00 i zachęca 
do udziału w wycieczkach i raj-
dach rowerowych

• Międzypokoleniowe Spotka-
nia i Imprezy Integracyjne 
– wspólne dla dzieci, rodziców 
i dziadków, których celem jest 
lepsze poznanie oczekiwań, po-
trzeb i zachowań kilku pokoleń 
naszych mieszkańców w czasie 
zabawy, występów artystycznych 
oraz widowisk z okazji Dnia Bab-
ci i Dziadka, Dnia Kobiet, Matki 
i Ojca, Dnia Dziecka, Dnia Senio-
ra, Andrzejek i Mikołaja

• Koło nr 14 Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów – spotkania okolicznościowe 
i uroczyste obchody Dnia Senio-
ra, Dnia Matki i Kobiet, Opłatek 
i Wieczór Kolędowy, występy 
a także pokazy artystyczne, wie-
czorki taneczne z okazji karna-
wału, wspólne wycieczki tury-
styczno – krajoznawcze, oferty 
wczasów krajowych i zagranicz-
nych – wtorek godz.15.00

• Klub Seniora PKPS – regularne 
spotkania towarzyskie oraz uro-
czystości z okazji powitania wio-
sny, lata i jesieni, Dnia Seniora, 

Andrzejek, Wigilia, Dzień Babci 
i Dziadka, Wielkanocne Śniada-
nie, Dzień Kobiet i Matki/Ojca. 
Występy grup dzieci i młodzieży 
ze szkół oraz  przedszkoli, spotka-
nia z policją, prelekcje nt. zdrowia, 
a także bezpieczeństwa finansowe-
go. Organizowane we własnym 
zakresie loterie fantowe, konkursy 
wiedzy, swojej twórczości literac-
kiej, udział w miejskich imprezach 
dla seniorów – piątek godz.14.00

• Miłośników kwiatów i roślin 
ozdobnych zachęcamy do udzia-
łu w spotkaniach klubowych 
w czwartki o godz. 16.30

• Kurs języka angielskiego dla 
osób starszych – rozpoczęcie 7 
października 2014 r. – zajęcia 2 
razy w tygodniu w godzinach do-
południowych

• Wystawy malarstwa, rysunku 
i grafiki artystów nieprofesjo-
nalnych – zapraszamy miesz-
kańców do skorzystania z okazji 
zaprezentowania swej twórczości 
w klubie – zwiedzanie w godz. 
pracy placówki, szczególnie 
w godzinach dopołudniowych

• Ekspozycje dzieł i okazów ko-
lekcjonerskich – rękodzieła, mi-
niatur przedmiotów ozdobnych 
i użytkowych, modeli, widokó-
wek, znaczków i etykiet

• Klub miłośników X Muzy 
– projekcje interesujących filmów 
dla osób starszych – cyklicznie, 1 
– 2  razy w miesiącu w godzinach 
dopołudniowych, po wcześniej-
szej zapowiedzi

• Prelekcje, wykłady, warsztaty 
i pogadanki dla seniorów. Tema-
tyka będzie obejmować: wybrane 
zagadnienia zdrowotne, bez-
pieczeństwa socjalnego, mienia 
i osób, własnych ograniczeń, a tak-
że sposoby radzenia sobie z nimi, 
treningu pamięci – zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych do 
uczestnictwa – terminy zostaną 
podane z wyprzedzeniem

• Nauka tańca towarzyskiego, 
nowoczesnego z elementami 
salsy dla wszystkich kategorii 
wiekowych, zajęcia ruchowe 
dla dzieci – oferta w przygotowa-
niu, próbny pokaz umiejętności 
tanecznych odbył się 7.10.2014 r.

• Organizacja zebrań mieszkań-
ców, działkowców, Rady Nadzor-
czej Spółdzielni, szkoleń, poka-
zów i prezentacji, wynajem sal na 
spotkania i uroczystości rodzinne.

Klub czynny w godzinach 8.00 
– 20.00 od poniedziałku do piątku, 
telefon kontaktowy: 32 2547541

Informacje nt. działalności klubu 
są publikowane na stronie interne-
towej Spółdzielni: www.zaleskahal-
da.pl w zakładce: klub PLUS
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Czyszczenie dywanów,
tapicerek, wykładzin

SOLIDNIE
606 274 056

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

SPRZEDAM NOWY GARAŻ
OSSOWSKIEGO-CHODNIKOWA

tel. 603-966-517

MATEMATYKA
Kurs maturalny-15zł za godzinę

Korepetycje
Tel.668-674-060

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, 187.000 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, 53,50 m2, II/III, odrębna własność, 

2 pokoje, 199.000 zł /tarasowiec/
5. KATOWICE, Osiedle Witosa, 22,14 m2, X/X, odrębna własność, 

1 pokój, 94.900 zł
6. KATOWICE, Osiedle Witosa, 60,01 m2, VIII/X, spółdzielcze własno-

ściowe prawo, 3 pokoje, 180.000 zł
7. 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

8. KATOWICE, Osiedle Witosa, 48,65 m2, IV/IV, spółdzielcze własno-
ściowe prawo, 2 pokoje, 149.000 zł

9. KATOWICE, Osiedle Witosa, 73,00 m2, I/IV, spółdzielcze własnościowe 
prawo, 4 pokoje, 220.000 zł

10. KATOWICE, Osiedle Witosa, 38,00 m2, III/IV, odrębna własność, 
2 pokoje, 161.000 zł

W dniu 23.10.2014 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” 
organizuje przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu miesz-
kalnego nr 18 przy ul. Grabskiego 29a o pow. uzytk. 60,01 m2, 3 pokoje, 
usytuowanego na V piętrze w budynku X piętrowym, cena wywoławcza 
155.700 zł. Wadium do wpłaty w wysokości 15.570 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 
185.000zł lub zamiana na mieszkanie typu M-3 na osiedlu Witosa 

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

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

m2, na czteropokojowe na os. Witosa
ZAMIANY MIESZKAŃ WIĘKSZYCH NA MNIEJSZE:

Chorzów ul. Odrowążów, odrębna własność, dwa pokoje, 43,58 m2, II/IV na 
równorzędne lub mniejsze na osiedlu Witosa

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

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH:
Katowice, osiedle Witosa, 48,65 m2, 2 pokoje, bez wyposażenia, czynsz 
najmu 1300 zł + media

SPRZEDAŻ GARAŻU:
garaż karlik, Osiedle Witosa, ul. Ossowskiego, 15,34 m2, spółdzielcze 
własnościowe prawo, cena 30.000 zł

WYNAJEM LUB SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO:
Katowice, osiedle Witosa, odrębna własność, pow. użytkowa 35,00 m2, 
czynsz najmu 1500 zł lub cena sprzedaży 100.000 zł

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Załęska Hałda” informuje, że istnieje możliwość umieszczenia odpłatnie reklamy na balustradzie tarasu 
pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Witosa 17 w miejscu do tego przeznaczonym. Bliższych informacji udziela 

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy pok. 6-8, tel. 32 2547-941 lub 32 2547-564 wew. 46 i 47


