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Czyli popularne RODO. 25 maja 2018 
roku, zapisał się w historii Unii Europej-
skiej jako dzień, który przedefiniował 
pojęcie prywatności obywateli na te-
renie wszystkich krajów członkowskich. 
W tym także i Polski. Ma być prościej, 
przejrzyściej, ale nade wszystko – bez-
pieczniej. Skrzynki mailowe i witryny 
internetowe krzyczą o wprowadzonych 
zmianach na wszelkie możliwe sposo-
by. A jak owe zmiany wpłyną na najem-
ców KTBS?

Administrator, inspektor ochrony da-
nych

Nowe regulacje wprowadzają także odręb-
ne tytuły związane z operowaniem infor-
macjami na temat klientów i osób. Są one 
bezpośrednio związane z zakresem funkcji 
i odpowiedzialności jakie przypadają w udzia-
le poszczególnym instytucjom zarządzają-
cym danymi osobowymi. Można wyróżnić 
tutaj dwie podstawowe grupy.

• Administrator danych. Gromadzi i wcho-
dzi w posiadanie danych osobowych 
swoich klientów. Jest odpowiedzialny 
za ich bezpieczeństwo oraz prawidłowe 
przetwarzanie zasobów. Administrato-
rem Państwa danych osobowych jest 
KTBS.

• Inspektor ochrony danych. Powoływany 
przez administratora, stanowi dla niego 
i organ doradczy. Czuwa nad popraw-
nością procedur oraz raportuje wszelkie 
przypadki naruszeń bezpieczeństwa da-
nych do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Jest też odpowiedzialny za obsługę 
zgłoszeń i udzielanie informacji klientom. 

KTBS wyznaczył także swojego inspektora 
i mogą Państwo skontaktować się z nim 
za pomocą poczty elektronicznej pod 
adresem iodo@tbs.katowice.pl.

Jak wykorzystujemy Państwa dane?

Przetwarzanie wszelkich danych osobowych 
odbywa się wyłącznie w związku z realiza-
cją zadań własnych, bądź zleconych KTBS 
na mocy obowiązujących przepisów prawa. 
W szczególności dotyczy to ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, czy ustawie o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy. Szczegółowe cele przetwarzania da-
nych to min.:

• Realizacja zadań publicznych – przyjmo-
wanie wniosków o najem mieszkań.

• Wykonania umowy, której Pani/Pan jest 
stroną – zawieranie nowych i obsługa 
istniejących umów najmu.

• Doraźne pozwolenie na przetwarzanie 
Pani/Pana danych – powiadomienia 
sms, system e - czynsz.

Prawa naszych najemców

Ochrona danych osobowych to nie tylko bezpie-
czeństwo i anonimowość informacji, ale także sze-
reg przywilejów dla osób prywatnych. Aby z nich 
w pełni skorzystać wystarczy znać swoje prawa 
i złożyć odpowiednią dyspozycję do inspektora.  
Nasi najemcy mogą wnosić wnioski w kwestiach:

• dostępu do treści swoich danych oso-
bowych,

• sprostowania (poprawiania) swoich da-
nych osobowych,

• usunięcia swoich danych osobowych 
w zakresie danych przetwarzanych na 
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 
zgody,

• ograniczenia przetwarzania swoich da-
nych osobowych w momencie gdy pra-
widłowość przetwarzania danych oso-
bowych jest kwestionowana,

• przenoszenia swoich danych osobo-
wych w zakresie danych przetwarzanych 
na podstawie wyrażonej przez Panią/
Pana zgody,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarza-
nia Pani/Pana danych,

• cofnięcia zgody na dodatkowe przetwa-
rzanie danych osobowych (np. powiado-
mienia sms),

• wniesienia skargi do organu nadzorcze-
go, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych 
osobowych w Katowickim TBS Sp. z o.o. do-
stępna jest także na stronie internetowej www.
tbs.katowice.pl/o-nas/ochrona-danych-oso-
bowych/

Informujemy, iż Najemcy nie mogą ograni-
czyć przetwarzania swoich danych, które są 
potrzebne do realizacji umowy.

Rozporządzenie 
o Ochronie 

Danych 
Osobowych
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Długo wyczekiwane słońce na dobre 
zawitało w nasze progi. Wygrzewają się 
trawniki, kwitną drzewa, ptaki świerka-
ją za oknem i tylko wewnętrzna jakaś 
ospałość przypomina nam jeszcze, 
o nie tak odległych chłodach. I choć 
pogoda zachęca do długich spacerów, 
to wcale nie łatwiej znosić rosnące 
upały, bez odrobiny świeżego powiewu. 
Dlaczego więc nie dopomóc szczęściu 
i nie złapać wreszcie nieco wiatru we 
włosy? Gdzie? Na rowerze!

39 stacji i 324 rowery miejskie - czyli 
City By Bike ponownie w akcji! 

Kolejny rok z rzędu ruszyła akcja, która ma na 
celu zwiększenie aktywności wśród mieszkań-
ców stolicy Górnego Śląska. System działa od 
2010 roku, ale jego prawdziwy rozkwit przypa-
da na rok 2015, kiedy to Nextbike Polska został 
jego oficjalnym operatorem. Bez wątpienia 
największą innowacją okazały się samoob-

Wszystko do 
kupy

Pies to nie zabawka. Rzecz wiadoma. 
Nie wystarczy się z nim zaprzyjaźnić. 
Nie wystarczy go kochać, głaskać, ści-
skać, czy przytulać. Nie wystarczy też 
zasypać go upominkami. Bo pies nie 
dba o prezenty, ale za to trzeba dbać 
o niego. 

Zatem weterynarz - obowiązkowo raz do 
roku, na kontrolę. Kąpiele - Przynajmniej raz 
na kwartał. Karma, świeża woda - wygodne 
miejsce do spania, a wszystko to absolutnie 
codziennie! No i najważniejsze dla czworono-
gów - spacery. Te z kolei mogłyby się nigdy 
nie kończyć. Tyle dziur do spenetrowania, tyle 
hydrantów do obszczekania, tyle miejsc do 
obwąchania i drzew do oznaczenia. Aż trud-
no zliczyć ile takie psy mają obowiązków! 
Zadziwiające, że potrafią je wszystkie spa-
miętać. Tym bardziej, że ich państwo zapo-
minają o swoich.

Co w sieni 
siedzi?

Nie siedzi, a stoi. Miejsca całkiem spo-
ro, ale wszystko ściśnięte. Jak śledzie 
w puszce. Tu stara szafa, tam zepsuta 
pralka, regały i stoły zupełnie jak w biu-
rach, choć przecież brak panów w kra-
watach. Krzesła i tapczany wygodnie 
rozparte na półpiętrach. Lampy pod-
łogowe oparte o ściany, wciśnięte do 
rogów. A pośród mebli beztrosko wa-
łęsają się buty… Te do cna wychodzo-
ne i te zupełnie nowe, które czekają na 
kolejny spacer. Bo w końcu korytarz, to 
taki duży magazyn! 

Powyższe wprowadzenie, jak na ironię, stano-
wi nie lada paradoks. Choć trudno mieszkać 
w takich warunkach, to już nie tak trudno je 
sobie wyobrazić. Niestety – bardzo często 
jesteśmy świadkami niewłaściwego użyt-
kowania wspólnej przestrzeni naszych na-
jemców, jaką stanowią klatki schodowe, ko-
rytarze i pomieszczenia gospodarcze. 

Śmierdząca sprawa

Ciężko docenić uroki wiosny, gdy kwitnące 
drzewa przyprawiają nas o katar sienny. Co 
jednak powiedzieć, gdy pierwsze przebiśniegi, 
które uda nam się dostrzec, wcale nie przy-
pominają wonnych kwiatków? 

Psie odchody, bo o nich tu mowa, stano-
wią nie mały problem nie tylko w parkach, 
ale i na terenie naszych osiedli. Zdaje się, że 
beztroska pupili udziela się także wyprowa-
dzającym ich ludziom, czego efekty zalegają 
na trawnikach, placach zabaw i chodnikach 
dookoła bloków. Sytuacja jest o tyle delikat-
na, że mieszkający na parterze sąsiedzi, nie 
koniecznie chcą aby psy załatwiały się pod 
ich oknami. Nie wspominając już o ogląda-
niu pozostałości, które powinny być każdo-
razowo sprzątane przez właścicieli zwierząt. 
Niestety, rzadko do tego dochodzi.

Trudno właściwie zgadywać dlaczego doro-
śli ludzie dają zły przykład dzieciom i osten-
tacyjnie lekceważą swoje obowiązki. Jedyna 
pewna rzecz to, że są oni skrajnie nieodpo-
wiedzialni. Nie sprzątając po swoich psach 
nie tylko narażają się na mandat, ale także 
zaśmiecają swoje najbliższe otoczenie. Choć 
rozsądek nakazuje posprzątać, zdecydowanie 

Zdaje się, że meble wystawione za drzwi na 
czas remontu, zrastają się z nowym otocze-
niem na dobre. Wprawdzie miały wrócić, ale 
nie współgrają już z nowym wnętrzem. Jedy-
ne sensowne rozwiązanie to zakup czegoś in-
nego, bardziej dopasowanego. Samo podej-
ście nie jest złe – każdy chciałby mieć ładne 
mieszkanie. Cały problem jednak w tym, że 
przedmioty pozostawione na korytarzach 
nie tracą swoich właścicieli. 
Innymi słowy, jeżeli chcemy pozbyć się sta-
rych mebli lub zużytego sprzętu AGD, nie wy-
starczy wynieść ich z mieszkania i postawić 
gdzie popadnie. Trzeba je jeszcze zutylizować. 
Warto w tym miejscu podkreślić, że za wy-

wolą wstydliwie uciekać z „miejsca zbrodni”. 
Nie trzeba mieć nosa detektywa, by dojść do 
wniosku, że coś tu zdecydowanie śmierdzi. I to 
wcale nie w przenośni.

Na pomoc osiedlom!

W trosce o wspólne dobro mieszkańców 
i mocno nadwyrężoną pamięć właścicie-
li psów, Spółka zdecydowała się na za-
kup tabliczek, które będą przypominać im 
o stojących w okolicy, specjalnych koszach. 
Pojemniki przygotowano specjalnie z myślą 
o uciążliwych nieczystościach i można je 
znaleźć na każdym z naszych osiedli. W tym 
miejscu pragniemy przypomnieć, że zaopa-
trzenie w woreczki do sprzątania kup, jest 
kolejnym obowiązkiem najemców, a nie 
administracji. Informacja ta również znalazła 
swoje miejsce na wspomnianych tablicach, 
tak aby nikt nie miał już więcej wątpliwości 
w tym zakresie.

Jednocześnie pragniemy zwrócić się do tych 
z Państwa, którzy nie posiadają swoich psia-
ków, ale chcieliby żyć na czystych i zadba-
nych osiedlach. Prosimy o zwracanie uwagi 
sąsiadom, którzy ignorują powszechne normy 
dobrego wychowania i stanowcze potępia-
nie tego typu praktyk. W końcu jeśli nie poma-
gają prośby, to może zadziała chociaż wstyd.

wóz śmieci wielkogabarytowych odpowia-
dają mieszkańcy, a pomieszczenia wspólne 
budynków KTBS, nie stanowią składzików 
dla najemców.

Sprzęt zalegający na klatkach schodowych 
nie tylko zaburza ogólną estetykę budynku, 
ale także znacznie utrudnia poruszanie się po 
budynku i blokuje drogę ewakuacyjną w przy-
padku wystąpienia pożaru (rozporz. w spra-
wie ochrony przeciewpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
DZ.U.10.109.719). Przypominamy, że regularnie 
Spółka jest kontrolowana przez służby BHP 
sprawdzające bezpieczeństwo w budyn-
kach. Ponadto należy pamiętać, że jedną 
z przyczyn samozapłonów na klatkach scho-
dowych, są właśnie stare meble. Dlatego 
tak ważnym jest by dbać o wspólne dobro 
i zdrowie wszystkich mieszkańców, poprzez 
najzwyczajniejsze sprzątanie swoich od-
padów z sieni. W przypadkach, które będą 
stanowić zagrożenie dla mienia i najemców 
Spółki, Administracja wezwie odpowiednie 
służby porządkowe na odpowiedzialność 
i koszt właścicieli pozostawionych rzeczy.

Warto przemyśleć lepszą organizację własnej 
przestrzeni, oraz zastanowić się nad reno-
wacją i ponownym wykorzystaniem posia-
danych przedmiotów. W końcu nie wszystko 
śmieć co się zużyło, a kto wie? Być może przy 
okazji uda się też przygotować nową szaf-
kę na buty i uwolnić sąsiadów od przykrych 
zapachów…

sługowe stacje wypożyczeń, które szybko 
zdobyły serca lokalnych cyklistów. Jednak 
tym co naprawdę wyróżnia katowickie roz-
wiązanie jest największy w Polsce odsetek 
stacji partnerskich. Cała zasługa w zarządzie 
firmy, który swoje działania oparł na aktyw-
nym pozyskiwaniu partnerów i sponsorów. 
Jako zarząd KTBS, cieszymy się, że mogliśmy 
w tym sukcesie uczestniczyć.

Wszystkie drogi prowadzą do...

Same wypożyczalnie to jednak nie wszystko. 
W końcu co mieliby zrobić z nimi Ci, którzy 
posiadają własne rowery? Właśnie z tego 
powodu Katowice postawiły na rozwiązanie 
kompleksowe - Nextbike zadbał o rozwój floty 
jednośladów, a władze miasta zainwestowa-
ły w renowację i rozbudowę ścieżek rowero-
wych. Pomysł okazał się trafionym, a miesz-
kańcy coraz chętniej sięgają po zdrową 
alternatywę komunikacji miejskiej. W tym 
także i nasi najemcy! 

Poniżej prezentujemy najchętniej uczęszcza-
ne trasy roku 2017.

1. KTBS – Krasińskiego 14 do Katowice Rynek
2. Katowice Rynek do KTBS – Krasińskiego 14
3. Ul. Powstańców – Biblioteka Śląska do 

Katowice Rynek
4. Silesia City Center do Katowice Rynek
5. Katowice Rynek do Murapol Mariacka

Komu w drogę, temu rower.

Tylko w ubiegłym sezonie łączna liczba wy-
pożyczeń rowerów przekroczyła okrągłe 100 
tysięcy. Jak będzie tym razem? Mamy na-
dzieję, że jeszcze lepiej! Gorąco zachęcamy 
do rowerowych wojaży i przypominamy, że 
dla Państwa wygody oddaliśmy do użytku 
dwie stacje sponsorskie - przy ul. Krasińskie-
go 14 i Saint Etienne 1. Nie pozostaje zatem już 
nic innego jak spakować plecak, wyjść przed 
blok, wypożyczyć rower i ruszać na spotkanie 
przygody. Do zobaczenia na trasie!

W zdrowym mieście, 
zdrowy ruch

fot.: UM
 Katow

ice

fot.: Redakcja
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Słońce, tańce, 
przebierance!

Czyli Dzień Dziecka ponownie na osiedlach KTBS. Serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych  gości – tych najmłod-
szych i tych którzy wciąż czują się dziećmi! Z waszą pomocą rozbawiliśmy Zawodzie i Witosa, i pokazaliśmy Katowicom, jak 
należy świętować ten mały-wielki dzień!

30 maja ponownie bawiliśmy się na terenie 
naszych osiedli. Już od godziny 16 można było 
skorzystać z Malowania Twarzy, czy Dmu-
chanych Zjeżdżalni, jednak był to zaledwie 
początek atrakcji. Na wesoło i na sportowo! 
Dla każdego według upodobania.

Tegoroczne obchody okazały się nie lada 
gratką dla miłośników natury. W trakcie im-
prezy można było spróbować swoich sił 
w najprawdziwszym Rodeo oraz przy Dojeniu 
Krowy. Że co? Łatwiej zdobyć mleko niż zła-
pać byka za rogi? Nasi uczestnicy nie byliby 
tego tacy pewni! 

Zawody z poczciwą trzodą nie były jednak 
końcem zwierzęcych konkurencji! W dalszym 
ciągu zabawy mieliśmy okazję uczestniczyć 
w Wyścigach Biedronek, Żabich Skokach, 
a nawet zwiedzić Balonowe ZOO i własno-
ręcznie wykonać swojego zwierzaka! Choć 
nie jest to upragniony piesek, to z pewnością 
ma swoje zalety. Na przykład nie trzeba go 
karmić! Kto zabrał pupila do domu?

Dzieci mogły też popisać się swoją sprawno-
ścią fizyczną. Dla wytrwałych przygotowano 
ściankę wspinaczkową, która wymagała nie 
lada wysiłku i koordynacji mięśni, ale nasi go-
ście dosłownie wskoczyli na jej wyżyny. Po sile 
mięśni można było przetestować też ich gib-
kość w popularnym Limbo, czyli spacerze, na 
ugiętych nogach, pod poziomo zawieszoną 
poprzeczką.

Szybka kompletacja drużyn, strategiczny 
wybór połówek, pierwszy gwizdek i… ruszy-
li! Akademia Piłkarska „Młoda Gieksa” oraz 
nieustraszeni gracze młodego pokolenia, za-
fundowali nam pokaz piłkarskich umiejętno-
ści. A było na co popatrzeć! Wyskoki, podbitki, 
potężne strzały, kontrola piłki w pełnym biegu. 
Wszystko w towarzystwie głośnych wiwatów 
i zdrowych, sportowych emocji. Atmosfera 
była tak gorąca, że samo słońce postanowi-
ło bawić się razem z nami! Przy takiej widow-
ni nie pozostaje nic innego, jak tylko otworzyć 
osiedlową drużynę KTBS i swoją grą odganiać 
całą zimę!

Z jednej strony trudno nam uwierzyć, że 
ten wspaniały czas tak nagle się skończył. 
Ledwie co otwieraliśmy kolejny Dzień Dziec-
ka na naszych osiedlach, a już przyszło nam 
pisać jego relację, Z drugiej strony cieszy 
nas ogromnie fakt, że tegoroczna edycja 
dostarczyła dzieciom tyle radości. Mamy 
jednak nadzieję, że szybko mijająca zabawa 
nie będzie powodem do smutków, a jedynie 
okazją do radosnego wyczekiwania kolejnych 
spotkań! 

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS

fot.: KTBS
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Pewny plan!

Komendant Główny Policji wraz z za-
rządem KTBS, zachęcają Państwa do 
zapoznania się z projektem Krajo-
wej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
(KMZB), który ma służyć identyfikacji 
oraz zabezpieczeniu potencjalnych ob-
szarów zagrożeń w kraju. Narzędzie jest 
w pełni darmowe i dostępne poprzez 
platformę on-line. Wszelkie informacje 
są aktualizowane na bieżąco, a ich za-
wartość, za pomocą ankiety interneto-
wej, mogą uzupełniać sami obywatele.

Jak to działa?

Główną zaletą rozwiązania jest interaktyw-
ny charakter aplikacji. Co w praktyce ozna-
cza, że możesz mieć realny wpływ na to, co 
dzieje się w Twojej okolicy. Akty wandalizmu? 
Nieprawidłowe parkowanie lub złe drogi? 
Kłopoty z pijanymi ludźmi? Zgłaszaj wszystkie 

Bociuś, to 
bocian leci!

Pamiętna scena z kultowego polskiego 
filmu, już na zawsze stała się symbo-
lem wiosny i nowego życia. Gdy spra-
gnieni wolności ludzie ujrzeli wreszcie 
upragnione lasy i zwierzęta, niemal 
zapłakali ze szczęścia. To co przesądzi-
ło o sukcesie tej historii, to jej odbicie, 
nierzadko krzywe, w zwykłej codzien-
ności. Nie tak dawno zmagaliśmy się 
z krnąbrną i przewrotną zimą, życząc 
sobie w duchu: „Oby to był już koniec!”. 
A kto nie krzyknął z radości na widok 
powracających ptaków, niech pierwszy 
posprząta ziarno!

Wiosna w pełni więc witamy jerzyki, skowronki, 
trznadle i wszelkie inne gatunki, które imigru-
ją na miejskie tereny. Ich obecność sprawia, 
że poranki są bardziej znośne, przyjemne. 
Budząc się można usłyszeć dźwięczne trele 
lub popodziwiać barwne pióra zza okien, przy 
porannej kawie. Ptaki są radosne i wydoby-
wają z nas to, co najlepsze. Właściwie to cięż-
ko nawet powiedzieć jak wytrzymaliśmy tyle 
miesięcy bez ich obecności… Warto byłoby je 
zatrzymać na dłużej!

Czego uszy 
nie słyszą…

Tego rodzicom nie wstyd! I nic w tym 
dziwnego. Każdy doskonale pamię-
ta własną młodość – nocne spacery, 
pierwsze wycieczki za miasto i dresz-
czyk emocji, gdy po zmajstrowanym 
kawale wracało się do domu. Czy są-
siedzi powiedzieli już mamie? Czy tata 
widział nas z balkonu? Wiedzą, czy nie 
wiedzą?! 

Czasami uśmiechali się pod nosem i po-
błażliwie przymykali oko. W końcu wiado-
mo – dzieci muszą się wyszaleć! Ale bywały 
też chwile gdy zobaczyli i usłyszeli zbyt wiele. 
A wtedy należało się już liczyć z konsekwen-
cjami. W końcu wiadomo – za każdy uczynek 
trzeba ponieść odpowiedzialność.
Historia zatacza koło i dziś oglądamy świat 

Z biegiem Ci 
po drodze!

Potrzeba nowych doznań, brak za-
jęć na weekend, a może nagła zmia-
na planów? Niezależnie od powodów 
warto śledzić miejskie nowinki i lokalne 
wydarzenia. Cyklicznie organizowa-
ne spotkania to doskonała okazja do 
poznania nowych ludzi, samorozwoju 
lub zwyczajnej odskoczni od codzien-
nej rzeczywistości. Wraz z nadcho-
dzącymi wakacjami życzymy naszym 
czytelnikom wielu kreatywnie spędzo-
nych chwil, oraz zachęcamy do udziału 
w rozbieganej inicjatywie! 

Parkrun Katowice!

Doskonały wybór dla wszystkich, którzy cenią 
sobie samodyscyplinę i pokonywanie wła-
snych możliwości. W każdą sobotę o 9:00 rano, 
miłośnicy aktywnego spędzania wolnego cza-
su spotykają się na terenie Parku Kościuszki. Ich 
cel jest prosty – wspólnie pokonać 5-kilome-
trową trasę ścieżek i bezdroży oraz poprawiać 
swoje indywidualne rekordy.

z drugiej strony lustra. Wszystko jakby takie 
samo, a jednak zupełnie inne. Nocne spacery 
naszych dzieci nie wydają się już tak zabaw-
ne. Nie cieszą nas wagary. Głośne zaśpiewki 
i wulgarne hasła nie stanowią już powodu 
do dumy. Bo gdy nastolatek myśli, że prze-
kleństwo dodaje powagi, dorośli wiedzą, że 
przynosi zaledwie wstyd.

Z prawdziwym smutkiem i niepokojem od-
bieramy coraz większą ilość skarg nt. zacho-
wania naszej młodzieży. Dzieci przesiadują 
na patio pod cudzymi oknami lub na klat-
kach schodowych, gdzie odbijają piłkami od 
ścian, krzyczą i biegają na przekór pozosta-
łym najemcom. Co więcej część rodziców 
krzyczy na dzieci, gdy te oddalą się na plac 
zabaw! Dlaczego? Bo nie mogą już ich ob-
serwować z mieszkania.

Drodzy Najemcy. Pragniemy przypomnieć, 
że na terenie osiedli KTBS, przygotowano 
specjalne miejsca do gier i zabaw, gdzie 
młodzież może rozładować energię. Przypo-
minamy, iż wszystkie te miejsca należy użyt-
kować zgodnie z obowiązującymi Regulami-
nami, które wywieszone są przy miejscach 
służących do zabaw. Ustalone godziny, 
w których można korzystać z tej infrastruk-
tury są także wynikiem kompromisu, który 

Sam Parkrun ma charakter otwarty, co oznacza, 
że udział w nim może wziąć każdy, niezależnie 
od wieku i wcześniejszych doświadczeń z bie-
ganiem. Jak podkreślają organizatorzy – to nie 
jest wyścig! Ideą imprezy jest integracja ludzi 
o podobnych zainteresowaniach oraz popu-
laryzacja tej formy aktywności w społeczeń-
stwie.

Udział w imprezie jest całkowicie  bezpłatny, 
a sami uczestnicy muszą jedynie zarejestro-
wać się na stronie www.parkrun.pl/rejestra-
cja oraz pamiętać o każdorazowym zabraniu 
swojego Indywidualnego Kodu Uczestnika. 

w miejscach zamieszkania zbiorowego jest 
bardzo ważnym elementem zapewniają-
cym wzajemne zrozumienie i szacunek. Przy 
ich projektowaniu staraliśmy się uwzględnić 
potrzeby każdej grupy odbiorców:
• Dla dzieci – bliskość od domu; otwarta 

przestrzeń; alternatywne możliwość spę-
dzania wolnego czasu (place zabaw, bo-
iska,).

• Dla rodziców – bliskość od domu; ogro-
dzenia i bramki; ławki by móc wygodnie 
pilnować swoich pociech.

• Dla sąsiadów – oddzielenie części re-
kreacyjno-sportowej osiedla, od części 
mieszkalnej; rozładowanie ruchu pod 
oknami w godzinach popołudniowych 
i w dni wolne.

Uczulamy także Państwa na głośną, często 
niecenzuralną, muzykę, która rozbrzmiewa do-
nośnie podczas spotkań osiedlowych nastolat-
ków. Nie tylko uprzykrza ona czas spędzany na 
zewnątrz, ale także daje zły przykład młodszym 
pokoleniom. Doskonale rozumiemy, że cza-
sami należy przytkać jedno ucho – w końcu 
młodość swoje prawa ma! Prosimy jednak 
o odpowiedzialność i uczenie dzieci, że we 
wszystkim trzeba umiaru. Nawet, a być może 
i zwłaszcza, w młodzieńczych wygłupach.

Dlaczego jest to takie ważne? Choć nie ściga-
my się o podium, czas każdego przebiegu jest 
rejestrowany przez wolontariuszy, a specjalnie 
przygotowana tabela wyników pozwala na 
bieżąco śledzić i samemu oceniać własne 
postępy!

O samym wydarzeniu można przeczytać więcej 
na stronie www.parkrun.pl/katowice lub za po-
średnictwem jego profilu na portalu  Facebook. 

Uwaga! Do udziału w zabawie należy wyrazić 
zgodę na publikację zdjęć przez organizatora.

problemy, które dotykają Twojej dzielnicy i po-
dziel się swoimi spostrzeżeniami na ich temat.
 
Samo wypełnienie formularza jest niezwykle 
proste, jednak zawarte w nim dane posłużą 
do szczegółowych analiz bezpieczeństwa 
dla poszczególnych województw i znacznie 
ułatwią walkę z przestępczością. Stale uzu-
pełniana mapa to szansa na jeszcze skutecz-
niejszą pracę policji oraz wyższą świadomość 
zagrożeń wśród mieszkańców. Obecnie na 
terenie Katowic odnotowano przeszło 350 
zgłoszeń, z czego większość dotyczy kłopo-
tów drogowych i stosowania używek.

Jak dokonać zgłoszenia?

1. Otwórz stronę www Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa.

2. Kliknij okrągły, różowy symbol plusa w le-
wym, dolnym rogu mapy.

3. Wybierz kategorię zdarzenia, które 
chcesz zgłosić.

4. Wskaż lokalizację zdarzenia – można 
przybliżać, lub oddalać widok mapy za 
pomocą kołka myszki.

5. Wskaż datę zgłoszenia, dni tygodnia, 
godziny występowania problemu oraz 
podaj krótki opis sytuacji. Pomoże to 

Takie i im podobne myśli, towarzyszą ludziom 
od zarania dziejów. Ptaszęcy kompani to dłu-
ga historia klatek, sztucznych gniazd, karm-
ników i różnego rodzaju paśników. Jak świat 
światem człowiek dąży do oswojenia natu-
ry, a to co piękne, musi być i dobre. Jednak 
czy dokarmianie ptaków na terenie osiedli 
na pewno jest dobrą praktyką?

Prawda, choć brzydka, nie uznaje kompro-
misów, a dobre zamiary, często są tragiczne 
w skutkach. Każdy kto magazynuje skórki 
chleba dla swych skrzydlatych przyjaciół, 
powinien pamiętać o kilku, istotnych infor-
macjach.

w późniejszym opracowaniu planu na-
prawczego. Do zgłoszenia można dodać 
również zdjęcia.

6. Nie zapomnij o kl iknięciu przycisku 
„Zgłoś”! Dopiero wówczas zgłosze-
nie zostanie wysłane do serwisu KMZB. 

O czym warto pamiętać?

1. Mapa służy jedynie pozyskiwaniu danych 
statystycznych, które mają wartość in-
formacyjną – zarówno dla policji, jak i dla 
społeczeństwa.

2. W przypadkach wymagających natych-
miastowej interwencji Policji należy do-
konać zgłoszenia za pomocą numerów 
alarmowych –  112, 997.

3. Nie należy tworzyć kilku zgłoszeń w ra-
mach jednego zdarzenia lub zgłaszać 
zdarzeń niezgodnych z prawdą. Każde 
działanie o charakterze dezinformacyj-
nym może zaburzyć prawdziwy obraz 
sytuacji i w efekcie pogorszyć stopień 
bezpieczeństwa w naszej okolicy!

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z apli-
kacji!!!

1. Dokarmiane zwierzęta tracą swoje in-
stynkty łowieckie. Wszystko co zdobę-
dą wiosną i latem od ludzi, odchorują na 
jesień i zimę.

2. Nie należy przynosić jedzenia w jedno 
i to samo miejsce. Łatwy dostęp do po-
żywienia przyciągnie większe ptaki i wy-
musi zmianę lokalnego ekosystemu.

3. Hałas i spaliny szkodzą ptakom i zakłóca-
ją ich tryb życia. Pod żadnym pozorem 
nie przyzwyczajaj ich do przebywania 
na terenie osiedli, a raczej wybieraj po-
bliskie parki, lasy i skwery.

4. Ptasie odchody są szkodliwe dla ludzi – 
zawierają amoniak i kwas moczowy oraz 
są siedliskiem wielu chorób zakaźnych. 
Zanim rozsypiesz okruszki pod balko-
nem, pomyśl o dzieciach, które bawią 
się na trawie!

5. Darmowe pożywienie przyciąga nie 
tylko piękne ptaki, ale także bezdom-
ne psy, koty, szczury, a nawet dziki! Nie 
zachęcaj ich do koczowania na terenie 
osiedla, gdyż mogą być niebezpieczne 
dla jego mieszkańców,

Łatwo popaść w podniebną euforię, jednak 
jako dorośli, powinniśmy twardo stąpać po 
ziemi oraz świadomie zapobiegać zagro-
żeniom. Zamiast przyciągać kłopoty uczmy 
kolejne pokolenia odpowiedzialności i zabie-
rajmy rodziny na spacery do parków. A kar-
mienie ptaków zostawmy dzieciom.

fot.: O
rganizator

fot.: Redakcja
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UWAGA!!!
PIĄTEK DNIEM WOLNYM OD PRZYJMOWANIA STRON (DOT. DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA I DZIAŁU FINANSOWEGO PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 14) 

ADMINISTRACJE TERENOWE BEZ ZMIAN - PATRZ NIŻEJ

Katowickie TBS Sp. z o. o.  
ul. Krasińskiego 14, 
40-019 Katowice 

Administracja terenowa przy 
ul. Bohaterów Monte Cassino 2
tel. (32) 253-67-13 
wew. 726
wew. 743
wew. 719 

Portiernia całodobowa:
ul. Bohaterów Monte Cassino 2,  
40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 701-71-95
Awarie dot.: ul. 1 Maja, Bohaterów 
Monte Cassino

Portiernia całodobowa:
ul. Sławka 30, 40-833 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 701-68-04
Awarie dot.: ul. Dębowa, Sportowa, Kominka, 
Kubiny, Obroki, Sławka, Szeroka, Warmińska, 
Złota

Portiernia całodobowa:
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 
wew.737 lub (32) 253-77-85 wew. 737
Awarie dot.: ul. Krasińskiego, 
Skowrońskiego, Równoległa, 
Pod Kasztanami

Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne 1, 40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 209-90-05
Awarie dot.: ul. Marcinkowskiego, 
Saint Etienne, Szeroka

Administracja terenowa przy 
ul. Sławka 38 c
tel. (32) 253-67-13
wew. 731
wew. 732
wew. 751

Administracja terenowa przy 
ul. Krasińskiego 14
tel. (32) 253-67-13
wew. 716
wew. 729
wew. 715

pn. 9.00 – 13.00
wt. 8.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 17.00
pt. 9.00 – 13.00

pn. 9.00 – 13.00
wt. 8.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 17.00
pt. 9.00 – 13.00

pn. 9.00 – 13.00
wt. 8.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 17.00
pt. 9.00 – 13.00

pn., wt., śr. 7.30 – 15.30
czw. 7.30 – 17.00
pt. 7.30 – 13.00

tel. (32) 253-67-13
tel. (32) 253-77-85

www.tbs.katowice.pl
www.rozane.pl

KONTAKT DO ADMINISTRACJI TERENOWEJ

AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ NA PONIŻSZE NUMERY KONTAKTOWE:

„Pod Dachem”. Biuletyn Informacyjny Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.  
Redakcja, skład, przygotowanie do druku i druk: Studio Reklamy Miastostrada (www.miastostrada.pl). Teksty: Tomasz Olik, Nakład: 3000 egz.

Zamieszkaj 
Pod 

Kasztanami

• 4 budynki – 24 mieszkania,
• pow. mieszkań od 54 - 99 m2,
• atrakcyjna lokalizacja inwestycji Katowi-

ce-Giszowiec, położona pomiędzy lasa-
mi - zaledwie 5 min. od centrum Katowic,

• w cenie mieszkania ogródek i miejsce 
postojowe,

• mieszkania do samodzielnego wykoń-
czenia,

• każde mieszkanie z osobnym wejściem 
z poziomu terenu,

• plac zabaw dla dzieci,
• oddanie do użytkowania – kwiecień 2019 r.

Założenia programu docelowego 
dojścia do własności:

• wpłata partycypacji (50% kosztów budo-
wy mieszkania) i kaucji,

• niezmienna cena mieszkania liczona 
wg kosztów budowy (śr. 4 200 zł/m2 pow. 
użytkowej mieszkania),

• umowa najmu na czas określony 20 lat,
• stawka czynszowa - ok.19zł/m2 z czego ok. 

3/4 przeznaczone będzie na poczet wy-
kupu mieszkania,

• możliwość wykupu mieszkania w okresie 
od 5 do 20 lat od momentu przystąpie-
nia do programu.

Do kogo skierowany jest program:

• osób, które nie posiadają tytułu prawne-
go do innego lokalu mieszkalnego,

• spełniają kryteria dochodowe określone 
w regulaminie programu,

• opłacają podatek dochodowy w Kato-
wicach.

Szczegóły dostępne pod adresem: 

www.tbs.katowice.pl/inwestycje-w-budowie/
pod-kasztanami/

tel.:(32) 253-67-13 wew. 723,724,727

fot.: KTBS


