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Cztery lata  mijają od chwili gdy pierw-
sze łopaty zostały wbite na osiedlu 
Witosa. Dźwięk rozkopywania gruntu, 
trących o siebie kamieni oraz bucha-
jących dymem maszyn budowlanych, 
zwiastował nadejście przemian. Tony 
przerzuconej ziemi i setki godzin żmud-
nej pracy stanowiły jednak zaledwie 
zalążek zmian. Zalążek, który pozwolił 
na przygotowanie solidnego podłoża, 
gdzie już niebawem, miały wyrosnąć 
najprawdziwsze Róże.

Dziś z dumą i nieskrywanym zachwytem pre-
zentujemy Państwu w pełni rozwinięty okaz 
Osiedla Różanego! To wyjątkowe połączenie 
nowoczesności i tradycji, stanowi istny rarytas 
w architektonicznym ogrodzie Katowic. Wznie-
sione według światowych trendów budowle, 
zostały ozdobione historycznym motywem 
róż zabytkowej dzielnicy miasta – Nikiszowca.  
Symbol ten wyraża więcej niż tylko manifest 
unifikacji stolicy Górnego Śląska. Jest to także 
dowód na to, że Katowice są w trakcie bujnego 
rozkwitu w skali globalnej, przy jednoczesnym 
zachowaniu świadomości regionalnej.

Oficjalne zakończenie budowy osiedla, odbyło 
się 11 października 2018r., a jego otwarcia dokonał 
sam prezydent miasta Marcin Krupa. Do dyspo-
zycji najemców oddano łącznie 4. w pełni rozwi-
nięte kwieciste budynki, dwupoziomowy parking, 
2 place zabaw dla dzieci, przydomowe ogródki 
(dla lokali parterowych), oraz 217 mieszkań dla 
wyczekujących rodzin. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł ponad 40 mln. zł . W tym miejscu 
pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
naszym partnerom  i współpracownikom bez 
których nie bylibyśmy w stanie zasadzić tego 
wyjątkowego ogrodu nieruchomości.

W życiu Spółki trudno o większą radość, niż 
zakończona z powodzeniem inwestycja.  
To właśnie dla tych momentów pracujemy 
cały rok i nieustannie zabiegamy o okazje, do 
rozpoczęcia kolejnych projektów. Przy każdym 
z nich emocje sięgają zenitu! Ekscytacja, strach, 
wyczekiwanie, zawód, poczucie sukcesu lub 
rozczarowanie. Wszystkie są nam znane. Popeł-
niamy błędy i uczymy się jak unikać ich w przy-
szłości, by wreszcie wszystkie te doświadczenia, 

przekuwać w sukces i poczucie spełnienia. Tym 
jednak co cieszy najbardziej, jest Państwa uzna-
nie. Dziękujemy za zaufanie i wybór KTBS, oraz 
głęboko wierzymy, że nowo powstałe osiedle 
sprosta wszystkim oczekiwaniom. Nawet tym 
najbardziej kwiecistym!

Otwarcie 
Osiedla

Różanego
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Do końca tygodnia masz zakaz wychodzenia 
na podwórko! Dosyć tego wałęsania się z ko-
leżkami. – kto jeszcze pamięta stare, kultowe 
szlabany? W czasach sprzed komputeryzacji 
brak kontaktu z kolegami był najlepszą i za-
razem najskuteczniejszą nauczką. Każdy kto 
choć raz odbył „dyżur domowy” szybko wycią-
gał odpowiednie wnioski, a jego zachowanie 
ulegało znacznej poprawie. No… przynajmniej 
na jakiś czas! Dziś trudno o tak skuteczną re-
prymendę. Możliwości komunikacji są prak-
tycznie nieograniczone, a największą karą dla 
współczesnych dzieci byłby brak dostępu do 
internetu lub smartfona. Alternatywą mogło-
by być przymusowe wyjście z domu – bo cóż 
tam robić?

Czasem słońce, czasem deszcz.

Wbrew obawom młodych ludzi, choć wpraw-
dzie próżno szukać tam Minecrafta czy hitów 
z PS4, osiedle ma do zaoferowania więcej niż 
siedzenie na ławce z zegarkiem w ręku i wy-
czekiwanie powrotu do ulubionej gry video. 
Odrobina wyobraźni, kilku rówieśników i moż-
na śmiało przetrwać podwórkowe zesłanie. 
Gra w klasy, podchody, chowanego, berka, 
skakanie przez gumę – to tylko początek moż-
liwości. Nawet podczas deszczu można po-

Nowy rok, 
nowe plusy!

Mieszkanie Plus, bo o nim właśnie mowa, to 
następca dawnego programu rządowego 
Mieszkanie dla Młodych, którego ostatnia 
edycja odbyła się w styczniu 2018 roku. Jak 
łatwo się zatem domyślić, jest to aktualnie 
jeden z głównych tematów rozmów dla wielu 
polskich rodzin. W związku z dużym zaintere-
sowaniem programem i licznymi pytaniami 
z Państwa strony, postanowiliśmy zamieścić 
nieco przydatnych informacji, oraz wyjaśnić 
kwestie związane z aplikowaniem do progra-
mu .

Jak to działa?

Program skierowany jest do wszystkich oby-
wateli, a to co zdecydowanie wyróżnia go na 
tle swojego poprzednika, to brak kryteriów 
wiekowych czy tych związanych z wielkością 

rodziny. Tym natomiast co świadczy o jego 
rozmachu, są zaplanowane trzy miliony 
mieszkań, które mają powstać w przeciągu 
zaledwie dziesięciu najbliższych lat w całym 
kraju. Rozwiązanie to jest dedykowane dla 
wszystkich tych, którzy z różnych powodów 
mają ograniczone zdolności kredytowe.  
Inwestycje mieszkaniowe są realizowane na 
zasadach rynkowych na gruntach pozyska-
nych od jednostek samorządu terytorialne-
go, inwestorów prywatnych i spółek skarbu 
państwa, z wykorzystaniem finansowania 
z funduszu zarządzanego przez PFR Nierucho-
mości SA.

A co w Katowicach?

W Katowicach program jest realizowany 
przez spółkę celową –  MDR Katowice Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie – utworzoną przez PFR 
Nieruchomości oraz Katowickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego (KTBS). Katowickie 
TBS objęło udziały w spółce celowej poprzez 
udostępnienie terenu inwestycji. Prace bu-
dowlane ruszyły już w tym roku, a pierwsze 
budynki na Nowym Nikiszowcu, mają zo-
stać oddane do użytku mieszkańców w III 
kwartale 2020 roku. Właścicielem mieszkań, 
a zarazem organem, z którym lokatorzy będą 

podpisywać umowy najmu, pozostanie spół-
ka MDR Katowice.

Jak aplikować?

Szczegółowe kryteria naboru do programu 
Mieszkanie Plus zostaną przyjęte uchwałą 
Rady Miasta Katowice. Planowany termin 
składania wniosków to IV kwartał 2019 r. 
Tymczasem zachęcamy Państwa do wy-
pełniania specjalnie przygotowanej ankie-
ty, która ma pomóc w określeniu potrzeb 
mieszkańców w zakresie formy umowy naj-
mu (najem lub najem z dojściem do własno-
ści). Ankieta dostępna jest na naszej stronie  
www.tbs.katowice.pl. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia ankiety drogą elek-
troniczną, można skorzystać z punktu infor-
macyjnego znajdującego się w Biurze Ob-
sługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice  
(ul. Rynek 1). Ankiety są przyjmowane do 31 
grudnia 2018 r. (z możliwością wydłużenia 
terminu składania). Złożenie ankiety w tym 
terminie będzie gwarantowało dodatkowe 
punkty na etapie weryfikacji wniosków. 

tel. (32) 259-36-36 lub (32) 259-36-91

grać w karty lub kapsle pod daszkiem, albo 
zbudować własną bazę w okolicy. Do tego 
dochodzą inscenizacje. Jeśli tylko wystarcza-
jąco dobrze wczujemy się w nasze postaci, 
odegramy sceny z ulubionych filmów czy gier 
komputerowych. Strzelanie z palców, szukanie 
śladów w mokrej ziemi, odkrywanie nowych 
lokacji – wszystko jest możliwe! Wystarczy tyl-
ko kapka fantazji i odpowiedni nastrój. Co jed-
nak zrobić gdy brak nam weny, lub nadmiar 
energii nie pozwala na snucie kolejnych sce-
nariuszy? Skorzystać z placu zabaw i boisk!

Mądry Polak...

Właśnie tak wyobrażamy sobie zabawy na-
szych pociech poza domem. Dużo ruchu 
i beztroski śmiech do późnego wieczoru! 
I choć często tak właśnie jest, to niestety cza-
sami śmiech przeradza się w płacz. Wszyscy 
wiemy jak kreatywne bywają dzieci w swoich 
pomysłach. Także tych niebezpiecznych. Dla-
tego tak ważnym jest, aby chronić je przed 
skutkami własnej nieświadomości. Nawet jeśli 
za cenę „dobrej zabawy”. Wprawdzie nie spo-
sób przewidzieć wszystkiego, ale z pewnością 
należy unikać oczywistych zagrożeń. Jak to 
zrobić? Czytać regulaminy.

Niestety. Wspomniane wypadki zdarzają się 
także na naszych osiedlach! Ostatnie wyda-
rzenia skłaniają nas do ponownego porusze-
nia kwestii bezpieczeństwa. 

O ile zachęcanie dzieci do wyjścia na po-
dwórko jest praktyką dobrą, o tyle pozo-
stawianie ich bez opieki jest absolutnym 
błędem. Za bezpieczeństwo dzieci przeby-
wających na placach zabaw odpowiadają 
ich opiekunowie – rodzice, starsze rodzeń-
stwo, inni członkowie/przyjaciele rodziny. 
Administracja KTBS nie ponosi odpowie-
dzialności za zdarzenia, które są wynikiem 
jawnego nie przestrzegania obowiązują-
cych regulaminów. Dodatkowo przypomi-
namy, że za wszelkie szkody i/lub zniszcze-
nia dokonane na terenie osiedli przez dzieci,  
odpowiadają także rodzice, a koszty związa-
ne z ich naprawą będą przeniesione w cało-
ści na nich.

Zachęcamy do ponownego zapoznania się 
z naszymi zasadami korzystania z obiektów 
na terenie osiedli, oraz stanowczego ich 
przestrzegania. Pamiętajmy, że jeden błąd 
może kosztować nas znacznie więcej, niż 
wszystkie pieniądze świata.

Raz, dwa, trzy – uwaga, 
rodzic patrzy!

fot.: KTBS
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Przeszło rok temu Polska wyraziła swoją go-
towość w dążeniu do efektywnej gospodarki 
odpadami, tak charakterystycznej dla krajów 
wysoko rozwiniętych, poprzez wprowadzenie 
w życie zapisów Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu selektywnego 
zbierania wybranych frakcji odpadów. Choć 
samo rozporządzenie nabrało mocy urzę-
dowej z dniem 1 lipca 2017 r., poszczególne 
gminy miały możliwość dostosowania się 
do jego postanowień w dogodnej perspek-
tywie czasowej. Tak więc pół roku czasu na 
odpowiednie oznakowanie już istniejących 
pojemników, cztery lata na sporządzenie no-
wych umów wywozu i utylizacji śmieci, oraz 
pięć lat na ostateczną wymianę koszy – tak 
by spełniały aktualne wymogi selektywnej 
zbiórki.

Nowe przepisy nie wpłynęły jednak znacząco 
na życie mieszkańców Katowic. Segregacja 
odpadów jest prowadzona na terenie naszej 
gminy od 2013 roku, kiedy to w trakcie kon-
sultacji społecznych, mieszkańcy wyrazili 
chęć sortowania śmieci we własnych go-
spodarstwach domowych. Wśród spółdzielni 
współpracujących z Urzędem Miasta w tym 
zakresie, znalazł się także KTBS. W odpowiedzi 
na gotowość naszych najemców podpisano 

Ubezpieczenie mieszkania -  kto, kiedy i za 
co odpowiada?

Generalną zasadą jest, że mieszkanie ubez-
piecza właściciel czyli Katowickie TBS Sp. z o.o.  
W ramach polis posiadanych przez Spółkę 
ochroną objęte jest mienie Spółki  tj. budynki 
i cała infrastruktura przynależna do budynku 
bądź osiedla (garaże, parkingi, place zabaw, 
boiska, zieleń) oraz odpowiedzialność cywilna 
Katowickiego TBS Sp. z o.o. z tytułu prowadzonej 
działalności.

Szkody wywołane zdarzaniami losowymi 

Majątek Spółki chroniony jest polisą od zdarzeń 
losowych.   Przez  zdarzenie losowe  należy rozu-
mieć wszelkie nagłe, niespodziewane i niezależne 
od woli Ubezpieczającego się  zdarzenia, które 
prowadzą do zniszczenia lub utraty posiada-
nego mienia.  Takimi zdarzeniami są np. deszcz 
nawalny, huragan, przepięcia spowodowane 
wyładowaniami atmosferycznymi. W przypadku 
mieszkań wynajmowanych, zakres odpowie-
dzialności za szkody spowodowane zdarze-
niami losowymi może w wielu przypadkach 
wydawać się dla najemców niezrozumiały.  
Wskutek zdarzenia losowego zniszczeniu lub 
utracie może ulec mienie, które stanowi wy-
posażenie mieszkania tj. ruchomości domowe  
(np. sprzęt komputerowy, sprzęt RTV i AGD, sprzęt 
elektroniczny, muzyczny, odzież, meble) jak rów-
nież nakłady poniesione przez Najemcę w celu 
dostosowania lokalu do własnych potrzeb tj. 
stałe elementy np. samodzielnie zainstalowane 
pokrycia ścian i podłóg, wszelkie zabudowy 
na wymiar.  Podkreślenia wymaga także fakt, 
iż umowy najmu garaży i miejsc postojowych  
- z racji postanowień w nich zawartych – nie 
są umowami przechowania, wobec czego 
TBS nie odpowiada za szkody w mieniu tam 
przechowywanym (samochody, rowery, inne 
przedmioty) jeżeli szkoda w tym mieniu spo-
wodowana jest zdarzeniem losowym. 

odpowiednie deklaracje i kolorowe dzwony 
zaczęły stopniowo wypierać stare kontenery 
na odpady ogólne. Obecnie wszystkie osiedla 
zostały wyposażone w tzw. „gniazda” pojem-
ników z odpowiednimi oznaczeniami frakcyj-
nymi, a harmonogram wywozu śmieci ga-
barytowych jest dostępny na stronie WWW 
MPGK Katowice, oraz wywieszony w gablo-
tach budynków, które należą do KTBS. 

W trakcie ostatnich miesięcy Spółka otrzy-
mała pisemne wezwania do przestrzegania 
zasad segregacji odpadów na terenie przy-
należnych nieruchomości. Podczas rutyno-
wej kontroli na losowo wybranych osiedlach, 
pracownicy MPGK natknęli się na rażące 
odstępstwa od przyjętych przepisów. Jasno 
oznakowane pojemniki zawierają zupełnie 
odmienny typ odpadów, lub mieszankę kil-
ku dostępnych frakcji. Nasi mieszkańcy nie 
rozdzielają tworzyw sztucznych od papieru, 
lub idą o jeszcze jeden krok dalej i bezpar-
donowo wrzucają wszystko do pojemnika 
na odpady zmieszane. Łącznie z odpadami 
niebezpiecznymi jak stare leki, żarówki, czy 
zużyte baterie.

By ponownie wrócić na eko-ścieżkę, zarząd 
KTBS pragnie przypomnieć, że aktualnie 
obowiązująca stawka za wywóz śmieci to 

Mienie stanowiące własność najemcy, zarów-
no to znajdujące się w lokalu mieszkalnym jak 
i w garażu  Najemca może ubezpieczyć sa-
modzielnie, gdyż ubezpieczenie od zdarzeń 
losowych, które posiada właściciel budynku 
(TBS), nie pokrywa szkód w mieniu prywatnym 
naszych lokatorów. 

Szkody powstałe w mieniu najemcy z winy TBS 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,  
Katowickie TBS Sp. z o.o.  odpowiada wyłącznie 
za szkody w mieniu najemców, do których do-
szło z winy TBS.  Przykładem szkody powstałej 
w mieniu najemcy jest np. uszkodzenie mebli 
najemcy w wyniku zalania z instalacji centralnego 
ogrzewania. W tym przypadku winna TBS-u jest 
ewidentna i szkoda zostanie usunięta z polisy 
odpowiedzialności cywilnej, którą TBS wykupuje 
w związku z prowadzoną działalnością. 

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, iż 
zawierając umowy najmu miejsc postojowych 
i garaży, Spółka nie zobowiązała się do więk-
szej odpowiedzialności za prywatne mienie 
najemców niż przewidują to powszechnie 
obowiązujące przepisy prawne. Należy tak-
że podkreślić, że jeżeli dojdzie do zdarzenia 
w wyniku którego uszkodzeniu ulegnie mają-
tek najemcy przechowywany w garażu lub na 
miejscu postojowym, wówczas odpowiedzial-
ność TBS-u będzie dotyczyła tylko tego mienia, 
które zgodnie z umową najmu mogło tam się 
znajdować (motor, samochód). 

Szkody powstałe z winny najemcy

Zdarza się, że Najemca korzystając z mieszka-
nia może wyrządzić szkody w mieniu swoich 
sąsiadów lub w samym budynku (np. zalanie 
sąsiada, spowodowanie pożaru). Za naprawę 
tego typu szkód Najemca odpowiada samo-
dzielnie. Nawet jeśli poszkodowany posiada 
własną polisę to jego Ubezpieczyciel po wy-
płacie odszkodowania ma prawo zwrócić się 

14zł/osobę i odnosi się wyłącznie do odpa-
dów posegregowanych. Tymczasem stan 
naszych śmietników grozi zwiększeniem 
opłaty do 20zł/osobę. Pięcioosobowa rodzi-
na zapłaci zatem miesięcznie o 30zł więcej 
niż dotychczas. Jeżeli kolejne kontrole MPGK 
wykażą podobne naruszenia przepisów, 
Urząd Miasta Katowice może podjąć decyzję 
o zmianie wysokości opłat za wywóz nieczy-
stości. Co istotne zmiana ta dotknie każdego 
z naszych lokatorów. W przypadku rozliczeń 
budynków zamieszkania zbiorowego (bloki, 
kamienice), obowiązuje zawsze zasada od-
powiedzialności zbiorowej.

Warto pamiętać, że istotą segregacji odpa-
dów wciąż pozostaje recykling. Plastykowe 
butelki, makulatura, metale, a nawet gruz! 
To wszystko cenne surowce, które można  
i powinno się ponownie wykorzystać. Tym 
bardziej, że aby to osiągnąć, wystarczy 
wspólnie zadbać o porządek na własnym 
śmietniku. Segregacja śmieci to szansa na 
bogate lasy, ograniczenie liczby wysypisk 
i emisji szkodliwych spalin do atmosfery. To 
szansa na lepsze jutro. Jednak by móc zmie-
niać świat na lepsze, najpierw należy zmienić 
samego siebie.

bezpośrednio do sprawcy szkody z tzw. regresem 
(skoro znany jest sprawca, to ubezpieczyciel 
ma prawo odzyskać od niego wypłacone od-
szkodowanie). 

Na okoliczność wystąpienia tego typu zda-
rzeń Najemca może wykupić ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, które odciąży go 
z obowiązku samodzielnego pokrycia skutków 
szkód.

W przypadku drobnych szkód takich jak zalanie 
sąsiada, Najemca dzięki polisie zaoszczędzić 
może od kilkuset złotych (np. koszty remontu 
sufitu bądź innych części mieszkania znajdują-
cego się poniżej), do znacznie większych kwot, 
np. w razie spowodowania pożaru w mieszkaniu 
(wtedy przeważnie większa część mieszkania 
oraz znajdujących się w nim przedmiotów ulega 
całkowitemu zniszczeniu), a wtedy odpowie-
dzialność Najemcy w stosunku do właściciela 
mieszkania czy sąsiadów zalanych wskutek 
akcji ratowniczej może wiązać się z wydatkiem 
dziesiątek tysięcy złotych. 

Warto mieć własne ubezpieczenie 

Zawierając odpowiednio dostosowane umowy 
ubezpieczenia mieszkania, Najemca  zapewnia 
sobie ochronę stosunkowo niewielkim kosztem, 
w tym zabezpiecza swój majątek przed jego 
niepożądanym uszczupleniem i ewentualnymi 
skutkami dużej szkody, zapewni sobie także 
możliwość przywrócenia wyposażenia naj-
mowanego przez niego mieszkania do stanu 
poprzedniego czy wreszcie oszczędzi sobie 
trudów związanych z usuwaniem szkody. 

Czy ubezpieczenie się opłaca? Z jednej strony 
– nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. 
Ostatecznie można pokryć koszty samemu. 
Z drugiej jednak – mądry Polak po szkodzie! 
Dodatkowe pieniądze mogą okazać się ogrom-
nym wsparciem. Co by jednak nie mówić – 
przezorny ubezpieczony!

Segregacja śmieci – 
kłopot czy szansa?

Likwidacja szkód  
(ubezpieczenia)

Przykłady

Zdarzenie - przykady Winny Najemca Właściciel TBS

Deszcz nawalny zniszczył ściany  
garażu oraz prywatne rzeczy prze-
chowywane w garażu przez najemcę.

BRAK – zdarzenie losowe Najemca otrzyma odszkodowanie, 
jeżeli posiada własną polisę.

Spółka otrzyma odszkodowanie za 
zalanie ściany ze swojej polisy ubez-
pieczenia od zdarzeń losowych

W wyniku zalania z instalacji central-
nego ogrzewania zniszczeniu  uległy 
panele położone w lokalu przez Na-
jemcę oraz meble.

TBS Szkoda zostanie usunięta przez TBS TBS zgłosi szkodę do swojego ubez-
pieczyciela

Wyciek wody ze zmywarki do naczyń 
spowodował zalanie sąsiada 

Najemca Jeżeli sprawca szkody posiada po-
lisę, wówczas szkoda zostanie  usu-
nięta w ramach tej polisy.Brak polisy 
skutkuje tym, że najemca będzie zo-
bowiązany pokryć szkodę z własnych 
środków.

TBS będzie domagał się usunięcia 
szkody od najemcy, jeżeli spowodo-
wała ona zniszczenie mienia stano-
wiącego własność Spółki. 

W wyniku włamania do lokalu miesz-
kalnego nastąpiła: 
- kradzież prywatnego mienia najem-
ców oraz uszkodzenie mebli 
- dewastacji uległo mienie TBS – okna

BRAK – zdarzenie losowe Najemca otrzyma odszkodowanie za 
utracony majątek, jeżeli posiada wła-
sną polisę.

TBS zgłosi  szkodę dewastacji własne-
go mienia – okna

fot.: Redakcja
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Petunie na 
balkonie

Sezamie otwórz się! 

Kradzież nie jest wynalazkiem czasów współ-
czesnych, a jednak doskwiera nam tak samo 
mocno, o ile nie mocniej, jak dawniej. Tam 
gdzie jest okazja, tam znikają i rzeczy. Nie 
inaczej „rzecz” się ma na naszych osiedlach.

Z przykrością informujemy, że w ostatnim 
czasie miała miejsce seria włamań, do 
osiedlowych pomieszczeń wyznaczonych 
na przechowalnię wózków i rowerów. Skra-
dziono sprzęt należący do najemców, jednak 
bez widocznych cech wspólnych. Zasadniczo 
znikało wszystko, co tylko dało się zabrać. Do 
zdarzeń doszło najprawdopodobniej w go-
dzinach wieczornych, gdyż brak świadków 
zajścia. Najbardziej niepokojący pozosta-
je jednak fakt nienaruszenia stanu drzwi, 
oraz zamków zabezpieczających. Pozwala 
to wnioskować, że sprawcy posłużyli się od-
powiednio spreparowanym kluczem, lub 
wytrychem.

Jeden dla wszystkich – wszyscy przezorni!

Spółka KTBS zawiadamia i ostrzega wszyst-
kich swoich najemców, że pomieszczenia 
gospodarcze znane jako „wózkownie”, czy 

„rowerownie” są składzikami ogólnodo-
stępnymi. Co za tym idzie – wstęp do nich 
mają wszyscy mieszkańcy, którzy zgłoszą 
takie zapotrzebowanie w Administracji. 

Z uwagi na fakt, że wspomniane magazyny 
mają charakter ogólnodostępny – powstały 
z myślą o każdym z mieszkańców – KTBS nie 
może prowadzić selekcji w przydzielaniu do 
nich dostępu. Dodatkowo nie jest w stanie 
kontrolować obiegu wszystkich egzempla-
rzy kluczy – lokatorzy często dorabiają je na 
własne potrzeby. Z tego też powodu KTBS nie 
ponosi odpowiedzialności za mienie pozo-
stawione w pomieszczeniach wspólnych, 
oraz nie stanowi organu śledczego w spra-
wach z nim związanych. Jednocześnie ape-
lujemy o większą przezorność i odpowiednie 
zabezpieczanie swojej własności, a w przy-
padku kradzieży należy bezzwłocznie powia-
domić policję.

Rozwiąż język!
Nieustannie czegoś poszukujemy. Zabawy, 
przyjaciół, pasji, dobrej pracy, poczucia bez-
pieczeństwa, miłości, a nawet uznania. Sło-
wem szukamy tego, co jest dla nas cenne. 
Wszystkie te potrzeby, stanowią dla współ-
czesnego człowieka najprawdziwszy skarb. 
Dla jego zdobycia jesteśmy w stanie po-
święcić wiele. Zwiedzamy odległe miejsca, 
odmawiamy sobie odpoczynku lub wygody, 
zaciągamy zobowiązania, przyjmujemy do-
datkową odpowiedzialność, czy też wchodzi-
my w kolejne układy. Robimy to bo wierzymy, 
że gdzieś tam czekają marzenia. Co jednak 
może się wydarzyć, gdy zaufamy nieodpo-
wiednim osobom?

A gdy jest już ciemno...

Wymienione powyżej wartości mają zdecy-
dowanie wymiar symboliczny. Są to pewne 
osiągniecia, do których dąży każdy z nas. 
I choć wprawdzie można je utracić – zwol-
nienie z pracy – to trudno mówić tu o szko-
dzie materialnej. Są też jednak skarby, które 
gromadzimy całe życie. Nasz majątek.

I tutaj sprawa ma się już zupełnie inaczej. 

Zakaz palenia w miejscach publicznych 
stanowił nie mały cios dla wszystkich 
koneserów tytoniu w kraju. Nie obeszło 
się bez palących dyskusji, komentarzy 
bez filtra, ogniowych zapór i zasłon 
dymnych, ale nade wszystko – poczucia 
niesprawiedliwości. Z drugiej strony projekt 
miał również liczne grono popleczników. 
Każdy kto nie chciał wdychać dymu 
z cudzych papierosów, mógł wreszcie 
odetchnąć z ulgą!

Właściwie trudno rozstrzygnąć kto ma rację 
na przystanku autobusowym. Podczas gdy 
jedni odwołują się do uniwersalnej wolności 
człowieka jako jednostki, oponenci stawiają 
na poszanowanie otoczenia i drugiej osoby. 
To co jednak w całym sporze pewne, to 
dwie rzeczy. Papierosy szkodzą naszemu 
zdrowiu. Gdyby zakazać palenia we 
własnych mieszkaniach… Coś poszłoby 
z dymem.

W imię wonności!

Na szczęście do takiej sytuacji nie dojdzie! 
To dom jest właśnie tym miejscem, 
gdzie w pełni możemy być sobą. Nawet 
z ulubioną paczką wyrobów tytoniowych. 
Tylko gdzie leżą granice wolności?

Najsłynniejsza definicja podaje, że nasza 
wolność kończy się zawsze tam, gdzie 
zaczyna cudza. To proste, a jak trafne, 
zdanie stanowi podstawę większości 
obowiązujących praw. Nie wolno nam robić 
niczego, co w jakiś sposób krzywdzi innych 
ludzi. A trzeba przyznać, że tytoniowa 

stęchlizna zamiast kwiatowych wonności 
na balkonie, potrafi skrzywdzić niejeden 
nos.

W dobrym stylu.

Petunie, pety, niedopałki. Przykra 
pozostałość po procesie palenia może 
prawdziwie uprzykrzyć życie. Składowane 
w butelkach z wodą nie rozkwitną 
w lilie wodne, ale zamienią się w smrodliwe 
bajorko. Im więcej petunii w jednej wodzie, 
tym gęstszy napar i zapach. Zadeptywane 
nie znikną spod stopy, lecz spadną 
sąsiadom na balkon, lub do ogródka. 
Petunie spadochroniarze, te które zlatują 
w dół z dziesiątego piętra, także kończą na 
czyimś terenie. Czyjejś własności. W czyimś 
domu…

Choć tak bardzo pragniemy wolności, 
często zapominamy, że wkoło nas żyją 
też inni ludzie. Nie robimy tego złośliwie 
– ot, upajamy się własną przyjemnością.  
Ale gdyby na moment rozejrzeć się dookoła 
i sprawdzić czy ktoś pod nami nie suszy 
prania, czy dzieci sąsiada nie bawią się na 
balkonie, czy też zwyczajnie ktoś nie szuka 
oddechu po całym dniu, i gdyby wypalić 
spokojnie swojego papierosa, a następnie 
zabrać go ze sobą do kosza. Czyż nie było 
by to w dobrym stylu?

Czasem trudno ubrać myśli w słowa. 
A co dopiero gdy mowa o językach obcych?  
Na szczęście istnieje niezwykle skuteczne 
ćwiczenie, które pomaga w rozwiązaniu tej 
gardłowej kwestii. O czym mowa? O rozmo-
wie!

Multilanguage Evenings to świetna okazja 
do poznania obcokrajowców mieszkają-
cych w Katowicach i poprawy własnego 
warsztatu. Zdecydowanie rekomendujemy 
ją na długie, jesienne wieczory. Nawet jeśli 
nie osiągniemy spektakularnych efektów, 
to z pewnością spotkamy ciekawych ludzi.

Godna królów rozrywka w położonej nie-
opodal katowickiego Spodka klubo-re-
stauracji „Królestwo”. Przepyszne mięsiwa, 
bogaty wybór napitków, grajkowie i muzy-
kanci na żywo, ale co najważniejsze – oka-
zja do poszerzenia własnych horyzontów 
i zdolności językowych w każdą środę. Przez 
cały rok o godzinie 19:30 można skorzystać 
z darmowych warsztatów, które są organi-
zowane w formie luźnych spotkań przy sto-
likach. A wszystko w samym centrum Ślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii, dokładnie na 
Rondzie im. Gen. Jerzego Ziętka.

To co wyróżnia imprezę na tle innych roz-
wiązań, to szeroki wybór języków w dowol-
nym momencie trwania eventu. Podczas 
spotkań każdy stolik posiada

własnego moderatora, który odpowiada za 
tempo i kierunek dyskusji. Nie ma więc oba-
wy, że nie odnajdziemy się w narzuconym 
z góry temacie. 

Obecnie można skorzystać z następują-
cych języków: angielskiego, francuskiego, 
włoskiego, hiszpańskiego, portugalskiego, 
niemieckiego, rosyjskiego, czeskiego, serb-
skiego, chorwackiego, arabskiego, turec-
kiego, fińskiego, a nawet chińskiego i ja-
pońskiego oraz oczywiście polskiego i ślą-
skiego.

Warto dodać, że nie jest to lista zamknięta, 
a organizatorzy zachęcają do jej poszerza-
nia. Nie ma zatem znaczenia, czy danym 
językiem posługujesz się biegle, czy dopie-
ro zaczynasz jego naukę. Ważne, że chcesz 
spróbować mówić lub początkowo przysłu-
chiwać się innym. Często native-speake-
rom, bowiem w Królestwie możesz spotkać 
ludzi z całego świata –  każdy jest mile wi-
dziany! 

Więcej informacji można znaleźć na fan-
page’u wydarzenia: www.facebook.com/
MultilanguageKatowice

Uwaga! Do udziału w zabawie może być 
wymagane wyrażenie zgody na publikację 
zdjęć przez organizatora.

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
wew. 752

Administracja terenowa przy 
ul. Krasińskiego 14
tel. (32) 253-67-13
wew. 716
wew. 729
wew. 715
wew. 748

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 18.00
pt. 7.00 – 12.00

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 18.00
pt. 7.00 – 12.00

pn. 7.00 – 12.00
wt. 7.00 – 12.00
śr. 8.00 – 12.00

czw. 10.00 – 18.00
pt. 7.00 – 12.00

pn., wt., śr. 7.30 – 15.30
czw. 7.30 – 18.00
pt. 7.30 – 13.00

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

www.tbs.katowice.pl

KONTAKT DO ADMINISTRACJI TERENOWEJ

AWARIE PROSIMY ZGŁASZAĆ NA PONIŻSZE NUMERY KONTAKTOWE:
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