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dzielenie się opłatkiem – pochodzenie 
rodzime, czyli słowiańskie. Wyraz „opła-
tek” pochodzi z łaciny (oblatum) i oznacza 
„dar ofiarny”. Kiedyś opłatek był wypiekany  
w domach, bardzo zdobny i wielokolorowy;

kolędowanie – pochodzi ze starożytnego 
Rzymu, w którym mianem kolend określano 
radosne pieśni śpiewane na początku roku. 
Przeniesione na grunt chrześcijaństwa, kolę-
dy śpiewano w Polsce już około XIII wieku;

jasełka – wywodzą się z czasów średnio-
wiecza, wprowadził je święty Franciszek w 
XIII wieku, zastępując drewniane figury ży-
wymi ludźmi;

choinka – ma pochodzenia germańskie. 
To niemieccy imigranci przynieśli ten zwy-
czaj do Stanów Zjednoczonych w pierwszej 
połowie XIX wieku, kiedy to zwyczaj ten za-
gościł również w Anglii;

jemioła – uchodziła za magiczną wśród 
ludów celtyckich i teutońskich, zapewnia-
jąc według ich wierzeń zdrowie, szczęście  
i chroniąc przed złymi mocami. Paradoksal-
nie, to właśnie w czasach wiktoriańskich, 
najbardziej rygorystycznych moralnie, poja-
wił się zwyczaj całowania pod jemiołą;

dwanaście potraw – zwyczaj staro-
słowiański, wywodzący się z uroczystości 

Szczodrych Godów, święta upamiętniające-
go przesilenie zimowe. Później zaadaptowa-
ne do chrześcijaństwa, 12 potraw symboli-
zować miało 12 apostołów Chrystusa.

A czy wiecie, że…
…pięć miesięcy po wybuchu I Wojny Świato-
wej miało miejsce zdarzenie, które do histo-
rii przeszło pod nazwą „Bożonarodzeniowy 
Rozejm 1914 roku”. Brytyjscy i niemieccy 
żołnierze wyszli z okopów, by złożyć sobie 
życzenia i witać się uściskami dłoni, a nawet 
wręczać sobie prezenty w postaci… papiero-
sów. 

Często nie zdajemy sobie sprawy, jakie jest pochodzenie zwyczajów, które towarzyszą nam co rok w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia. Podajemy rodowody najbardziej znanych świątecznych tradycji: 
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Nie moja sprawa?
Wtrącanie się w cudze sprawy i życie  
z pewnością nie jest postawą właści-
wą. Każdy ma prawo do prywatności  
i postępowania zgodnie z własnymi poglą-
dami. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje,  
w których docierają do nas, sąsiadów, sy-
gnały, że za ścianą ktoś potrzebuje pomocy. 
Co postanawiamy zrobić w takiej sytuacji? 
Mamy do wyboru: albo uznać, że to nie 
nasza sprawa i że nie chcemy wtrącać się  
w cudze życie albo stwierdzić, że mamy 
obowiązek zareagować i podjąć jakieś 
działania. Ta ostatnia decyzja jest szcze-
gólnie ważna, jeżeli dochodzimy do wnio-
sku, że będąca w kłopotach osoba praw-
dopodobnie nie poradzi sobie z nimi sama,  
a jest małe prawdopodobieństwo, że po-
prosi o pomoc i ją otrzyma. 

Mały gest, wielka pomoc
Jedną z sytuacji, w których możemy po-
dejrzewać, że potrzebna jest zewnętrzna 
pomoc, jest przemoc w rodzinie. Nie mu-
simy, a nawet nie powinniśmy interwenio-
wać sami, możemy jednak zwrócić się do 

odpowiednio wykwalifikowanych służb  
i instytucji – na przykład do Ośrodka In-
terwencji Kryzysowej MOPS, który oferu-
je pomoc interwencyjną, socjalną, prawną 

i psychologiczną. Taki gest to najprostsza  
i najskuteczniejsza forma pomocy – szcze-
gólnie, gdy w trudnej sytuacji są dzieci, 
narażone na niebezpieczeństwo ze strony 
najbliższych osób. 

Życzliwe zainteresowanie 
Co można zrobić, gdy widzimy, że nasz 
sąsiad, na przykład osoba starsza, samot-
na, chora, nie może odpowiednio zadbać  
o siebie i zapewnić sobie środków do 
życia? Gdy podejrzewamy, że nasze za-
interesowanie, choć wynikające z życz-
liwości, może skrępować osobę, której 
chcemy pomóc i odnieść wręcz przeciwny 
skutek, lepiej oddać sprawę w ręce od-
powiednio przeszkolonych specjalistów.  
W sprawach trudnej sytuacji materialnej 
najlepiej zgłosić się do pracownika so-
cjalnego odpowiedniej placówki MOPS. 
Podobnie możemy postąpić, jeżeli istnieje 
podejrzenie, że w grę wchodzą zaburzenia 
psychiczne, zagrażające zdrowiu i życiu 
danej osoby. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej

tel. 32 251 15 99
tel. 32 257 14 82

Święty Mikołaj odwiedził TBS-owe dzieciaki! 
Tempo życia i nadmiar obowiązków sprawiają, że na co dzień jesteśmy zapracowani i stale cierpimy na brak czasu. 

Trudno w takich warunkach poświęcać czas i uwagę sprawom innym niż problemy własne i najbliższej rodziny. 
Może jednak zdarzyć się, że nasze zainteresowanie i interwencja pomogą sąsiadowi lub wręcz uratują mu życie.

UWAGA!
Rodziny osób starszych, mieszkających samotnie, prosimy o zgłaszanie w administracjach terenowych KTBS Sp. z o. o.  
danych kontaktowych, z których można korzystać w alarmowych sytuacjach. 

Przełamać barierę          

fot.: redakcja

Ubezpiecz swój majątek oraz Siebie! Warto!

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Katowickie TBS Sp. z o.o.,  odpowiada wyłącznie za szkody w mieniu 
Najemców, do których doszło z winy KTBS. Zawierając umowy najmu Spółka nie zobowiązała się do większej 

odpowiedzialności za prywatne mienie najemców niż przewidują to przepisy prawne.

PAMIĘTAJ!!!

KTBS NIE ODPOWIADA ZA KAŻDĄ SZKODĘ W PRYWATNYM MIENIU NAJEMCÓW
(a co za tym idzie ubezpieczyciel KTBS również). 

Nie są objęte odpowiedzialnością KTBS między innymi  następujące szkody:
• kradzież prywatnego mienia Najemców w wyniku włamania do mieszkania, piwnicy lub innych pomieszczeń,

• uszkodzenie prywatnego mienia Najemców w wyniku zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, deszczu nawalnego itp. 
• zalanie prywatnego mienia Najemców przez sąsiada mieszkającego piętro wyżej.

W celu uniknięcia skutków podobnych sytuacji w przyszłości, zachęcamy Najemców Spółki aby indywidualnie ubezpieczyć swoje 
prywatne mienie od zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. 

Atrakcji było co niemiara! Pracownia świą-
tecznych maskotek i pracowania świątecz-
nych bombek wyzwoliły w dzieciakach 
całe pokłady kreatywności i artystycznych 
talentów, a małych łasuchów ucieszy-
ła pyszna piernikolandia. Święty Mikołaj  
i Śnieżynka przygotowali dużo konkursów 
i atrakcji – jedną z najbardziej wyczekiwa-
nych była przejażdżka w miniaturze wozu 
drabiniastego. 

Wspomnienie pięknej chwili, gdy świą-
teczna choinka rozbłysnęła setkami lam-
pek na pewno na długo zapisze się w 
pamięci wszystkich uczestników miko-
łajkowej zabawy. Wszystkim dzieciakom  
i rodzicom życzymy wesołych i radosnych 
Świąt Bożego Nraodzenia!

Na terenie osiedli Katowickiego TBS odbyły się mikołajkowe imprezy dla dzieci. 8 grudnia Święty Mikołaj i Śnie-
żynka pojawiali się na osiedlu przy ul. Sławka oraz na osiedlu przy ul. Saint Etienne. 

fot.: KTBS Sp z o.o.
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W strefie ruchu – jak na drodze 
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 roku Prawo o ruchu dro-
gowym, która weszła w życie 4 września 
2010 roku (Dz.U. Nr 152, poz. 1018), na 
drogach wewnętrznych, gdzie został po-
stawiony znak informujący o wjeździe do 
strefy ruchu, obowiązują te same prze-
pisy, co na drogach publicznych. Ozna-
cza to, że kierowca podlega tym samym 
zasadom, jak na drogach publicznych.  
W związku z tym zapłaci mandat za korzy-
stanie z telefonu w czasie jazdy lub za nie-
prawidłowe parkowanie. 

Źle parkujesz – odpowiadasz finansowo 
Szczególną uwagę należy zwrócić na sym-
bole oznaczające drogę przeciwpożarową, 
która zawsze i bezwzględnie musi pozo-
stać drożna na wypadek pożaru lub innego 
zdarzenia losowego. Zarządca budynku,  
w porozumieniu z odpowiednimi służbami, 
oznacza takie drogi i ma prawo, a nawet 
obowiązek egzekwowania ich drożności – 
w trosce o życie i zdrowie mieszkańców. 
Dla nieprawidłowo parkujących wiąże się 

to z odpowiedzialnością finansową.

Źle parkujesz – zagrażasz życiu 
Nawet w przypadku poważnych kłopotów 
ze znalezieniem miejsca do parkowania 
blisko budynku, należy pamiętać, że droga 
pożarowa została stworzona w określonym 
celu. Jeżeli konieczna będzie akcja ratunko-
wa w czasie pożaru, stwarza ona konieczną 
przestrzeń dla służb ratunkowych. Warto 
pomyśleć nie tylko o mandacie, ale również 
o bezpieczeństwie sąsiadów i własnym. 
Kiedyś to my możemy potrzebować pomo-
cy, a Straż Pożarna nie będzie mogła do nas 
dotrzeć na czas z powodu nieprawidłowo 
zaparkowanych pojazdów. Czy ktokolwiek 
chciałby czuć się później odpowiedzialny 
za tragiczne konsekwencje zablokowania 
drogi pożarowej?

PAMIĘTAJ!!!
W przypadku ustawienia znaku drogowe-
go B-36 z tab. T-24 oraz znaku informa-
cyjnego „Droga pożarowa”, uprawnione 
służby będą podejmowały interwencje na 
zasadzie art. 92 Kodeksu wykroczeń. Do-

datkowo, w przypadku konieczności pro-
wadzenia akcji ratowniczej, pozostawienie 
pojazdu na drodze pożarowej może być 
potraktowane jako utrudnianie prowadze-
nia działań ratowniczych, a w szczególności 
– utrudnianie dojazdu do obiektów zagro-
żonych jednostkom ochrony przeciwpoża-
rowej, prowadzącym działania ratownicze, 
podlegające odpowiedzialności za wykro-
czenie z art. 82a § 2 Kodeksu wykroczeń.

Jeżeli Twój nieprawidłowo zaparkowany 
pojazd utrudnia akcję ratowniczą:
   może zostać odholowany na Twój koszt 
     możesz zostać obarczony grzywną
     będziesz obciążony kosztami naprawy 

pojazdu w wyniku uszkodzeń spowo-
dowanych akcją ratowniczą 

     może zostać potraktowany jak każda 
przeszkoda na drodze straży pożarnej 
(np. zwalone drzewo)

     możesz zostać pociągnięty jako wła-
ściciel pojazdu do odpowiedzialności 
finansowej za powiększenie strat poża-
rowych. 

Problemy ze znalezieniem miejsca do parkowania to codzienność miejskiego życia. Niezależnie jednak od skali 
problemu, trzeba zawsze upewnić się, że parkujemy w dozwolonym miejscu. Nawet na osiedlowej drodze grozi 

nam mandat. Niestety, nieprawidłowe parkowanie może zagrozić nie tylko portfelowi, ale także zdrowiu i życiu 
mieszkańców osiedla. 

Nieprawidłowe parkowanie      

drobne wykroczenie, groźne konsekwencje

– jak racjonalnie zarządzać ciepłem w okresie grzewczym? 

Zapewniaj wentylację
Doświadczenie podpowiada nam, że 
nieszczelności powodują utratę ciepła. 
Gdy pojawia się groźba wzrostu kosz-
tów ogrzewania – uszczelniamy. Jednak 
tylko pozornie jest to właściwa decyzja 
– nadmierna szczelność powoduje gro-
madzenie się wilgoci, która może do-
prowadzić do wystąpienia zagrzybienia 
ścian  oraz  zwiększenia kosztów cen-
tralnego ogrzewania, ponieważ wil-
gotne powietrze dużo trudniej ogrzać  
i zużycie energii okazuje się napraw-
dę duże. Brak właściwej wentylacji jest 
więc obciążający ekonomicznie, a co 
gorsza – stwarza zagrożenie dla zdro-
wia i życia w przypadku wydzielenia się 
tlenku węgla (w przypadku lokali miesz-

kalnych, w których są zabudowane ga-
zowe podgrzewacze wody i centralnego 
ogrzewania). Jak najlepiej w takim razie 
zapewniać wentylację? Eksperci radzą, 
żeby wietrzyć kilka razy w ciągu dnia, 
krótko i intensywnie  poprzez otwiera-
nie na oścież okien  oraz utrzymywać w 
należytym stanie (czystości i drożności) 
nawietrzniki i kratki wentylacyjne. W 
ten sposób zapewniamy wentylację, nie 
wychładzając jednocześnie mieszkania. 

Nie wychładzaj, nie przegrzewaj!
Obydwa działania prowadzą do zna-
czącego wzrostu kosztów ogrzewania 
mieszkania. Przegrzewania unikać moż-
na utrzymując optymalną temperaturę + 
20°C w pokoju w czasie dnia, + 18 °C 

w czasie snu, w łazience zaś + 24 °C. 
Zmniejszenie temperatury o jeden sto-
pień oznacza oszczędność 5% ciepła. 
Wychładzanie jest kolejnym nieracjonal-
nym działaniem w okresie grzewczym. 
Wydaje się, że wyłączenie ogrzewania 
na czas nieobecności w domu to dobry 
pomysł, ale „zaoszczędzoną” energię 
wykorzystamy z nadwyżką, intensywnie 
ogrzewając wychłodzone mieszkanie. 
Lepiej jest pozostawić grzejnik włączo-
ny na stałą, niższą temperaturę – bę-
dzie to działanie zapewniające i komfort  
i oszczędność w korzystaniu z ogrzewa-
nia. 

Wszyscy chcemy w okresie jesiennym i zimowym cieszyć się komfortem właściwie ogrzanego mieszkania. 
Jednak często nasze intuicyjne działania, mające zapewnić ciepło i oszczędność, prowadzą do wręcz prze-

ciwnych efektów. Jak w takim razie efektywnie ogrzewać? 

Ogrzewaj i oszczędzaj          

Chcąc, by otoczenie Waszych domów 
i mieszkań zapewniało Wam komfort  
i było miejscem zarówno estetycznym, jak 
i sprzyjającym rekreacji, przeprowadzamy 
regularne remonty i konserwacje w trosce 
o odpowiedni wygląd i bezpieczeństwo 
przestrzeni wspólnych. W ostatnim czasie 
zrealizowaliśmy również projekt nawad-
niania terenów zielonych i nasadzania zie-
leni. 

Środki, które przeznaczamy na te inwesty-
cje to pieniądze, które zawsze wydajemy 
w poczuciu odpowiedzialności wobec 
Państwa. Każde zniszczenia – zarówno te 
na terenie klatek schodowych, wind, jak  
i dewastowanie zieleni w efekcie wypro-
wadzania psów, deptania trawy w czasie 
skracania drogi, zabawy dzieci, wiążące się  
z niszczeniem zieleni, jazdy na ro-
werze po trawniku, powodują kon-
kretne straty finansowe. 

Wszelkie zniszczenia, zarejestrowane na 
urządzeniach monitorujących, mogą wią-
zać się z odpowiedzialnością karną i finan-
sową. 

Szanować wspólne dobro

Osiedle Sławka

Dlatego prosimy:
Szanuj teren wokół budynku, zie-
leń oraz klatki schodowe! Reaguj 
na zniszczenia dokonywane przez 
sąsiadów i osoby postronne!

Chcesz żeby Twoje otoczenie tak wyglądało??

przed po

Osiedle Zawodzie

przed po

fot.: KTBS Sp z o.o.



6 7tbs.katowice.pl tbs.katowice.pl

szermierka/judo: szpada dla dziewcząt, szabla dla 
chłopców, judo dla dziewcząt i chłopców (wew. 
1233), e-mail: justynafencing@interia.pl, szermierka@
pm.katowice.pl, judo@pm.katowice.pl

gimnastyka: gimnastyka sportowa dla dziewcząt 
i chłopców, akrobatyka sportowa, skoki do wody 
(wew. 2202), e-mail m.grucha1@wp.pl, gimnastyka@
pm.katowice.pl, tel. 504 394 291(sekcja gimnastyki 
sportowej kobiet), 517 248 167 (sekcja gimnastyki 
sportowej mężczyzn), 511 161 610 (sekcja akrobatyki 
sportowej), 604 283 488 (sekcja skoków do wody), 
602 679 707 (kurs gimnastyki ogólnorozwojowej)
pływanie: dzieci, dzieci młodsze, młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
(początkujący, średniozaawansowani, zaawansowani, 
sportowe techniki pływackie, grupy specjalistyczne, 
grupy WOPR, grupy rekreacyjno-sportowe), wew. 
1149, tel. kom. 881 588 728, e-mail: aqua@
pm.katowice.pl
żeglarstwo, narciarstwo, strzelectwo (łuk, wiatrówka) 
i modelarstwo, wew. 200, e-mail: zeglarstwo@
pm.katowice.pl, powersport@tlen.pl

Piłka nożna - sport dla wszystkich     

Zamieszkaj w TBS – nie marnuj pieniędzy na czynsz komercyjny  
i ciesz się gwarancją stałości umowy najmu 

Porównanie wynajmu TBS Najem komercyjny

Powierzchnia lokalu
50m2 Czynsz: 707,50zł Czynsz:  od 1300,00zł 

               do 1800,00zł*

Media Koszty uzależnione od zużycia Koszty uzależnione od zużycia 
* czynsz w najmie komercyjnym ustalono na podstawie analizy ofert w biurach pośrednictwa, uzależniony jest od lokalizacji oraz standardu

Zalety osiedli TBS:  
mieszkania w standardzie pod klucz, do natychmiastowego zamieszkania; 
mieszkania na osiedlach ogrodzonych, wybudowanych w latach 2007 – 2011; 
bogata infrastruktura towarzysząca (place zabaw; boiska) oraz dobre skomunikowanie z centrum miasta;  
stałość umowy najmu (czas nieoznaczony, rozwiązanie umowy tylko w przypadkach określonych ustawą); 
możliwość zamiany lokalu w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej;  
możliwość wynajmu miejsca postojowego w parkingu podziemnym.

Lokale dostępne do wynajmu:

Adres Powierzchnia Ilość pokojów Piętro

Dzielnica: Osiedle Witosa

Sławka 28c 46,17m2 2 I

47,25m2 2 parter

49,32m2 2 parter

47,68m2 2 parter

28,79m2 1 II

Sławka 34 45,67m2 2 I

Sławka 34b 46,40m2 2 IV

45,55m2 2 III

Sławka 40 45,72m2

Dostępne od 02-02-2016r. 2 + duży taras parter

 48,76m2 2 + duży taras parter

Sławka 40b 37,76m2 1 IV

48,62m2 2 II

KTBSna rynku nieruchomości                       

Szczegółowa oferta dostępna jest pod adresem www.tbs.katowice.pl/oferta_najmu
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wynajmu miejsc postojowych w parkingach.

MIEJSCA POSTOJOWE  W PARKINGU DWUPOZIOMOWYM PRZY UL. SAINT ETIENNE 1 JUŻ DO WYNAJĘCIA !!!
Ceny wynajmu:
Najemcy KTBS: parking górny: 100 zł/ parking dolny: 140 zł
Najemcy z zewnątrz: parking górny: 120 zł/ parking dolny: 165 zł

WOLNY LOKAL UŻYTKOWY PRZY UL. MARCINKOWSKIEGO 2 O POW. 81,18 m2

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: www.tbs.katowice.pl

Aktywność fizyczna od zarania dziejów odgrywa kluczową rolę 
w rozwoju najmłodszych. W dobie konsol oraz komputerów 
nie jest jednak łatwo zachęcić dziecko do zabawy na świeżym 
powietrzu lub uprawiania sportu.  Warto jednak  podjąć ten 
wysiłek i zmotywować nasze pociechy do jakiejkolwiek for-
my ruchu, który  jest podstawą poprawnego rozwoju każdego 
człowieka. Nawet mała, lecz regularna aktywność ma ogromny 
wpływ na organizm, szczególnie w przypadku młodzieży.

Akademia Piłkarska Młoda GieKSa  robi wszystko, aby zachę-
cić szczególnie młodzież do uprawiania sportu, który hartuje 
nie tylko ciało, ale i umysł. Odwiedzamy szkoły, organizujemy 
akcje społeczne dla katowiczan. Trwają nabory do młodszych 
roczników Akademii Piłkarskiej GKS-u „Młoda GieKSa”. Każda 
dziewczynka i chłopiec może przyjść i spróbować swoich sił. 
Szczegóły na oficjalnej stronie akademii www.mloda-gieksa.pl. 

Zapraszamy!

fot.: KTBS Sp z o.o.

Zachętą do aktywności fizycznej niech będą sukcesy jakie od-
nosi sekcja piłkarska kobiet GKS-u Katowice. Katowiczanki 
przeszły przez rozgrywki trzeciej ligi jak burza, w  dziewięciu 
spotkaniach rundy jesiennej sięgnęły po komplet punktów  
i jako jedyne są niepokonane. Trójkolorowe mogą pochwalić się 
nie tylko pozycją lidera i imponującą serią zwycięstw, ale tak-
że pokaźnym dorobkiem bramkowym -sto dziesięć zdobytych 
goli. 

fot.: redakcja

Udana jesień piłkarek GKS-u

Propozycje Pałacu Młodzieży dla młodych sportowców

mailto:justynafencing@interia.pl
mailto:szermierka@pm.katowice.pl
mailto:szermierka@pm.katowice.pl
mailto:judo@pm.katowice.pl
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tel. (32) 253-67-13
tel. (32) 253-77-85
fax. (32) 253-71-28

Katowickie TBS Sp. z o. o.  
ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice 
www.tbs.katowice.pl
www.rozane.pl
       znajdziesz nas na facebooku

Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne  7a, 40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 209-90-05

ul. Krasińskiego 14, 40-019 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 253-67-13 
lub (32) 253-77-85  wew. 715 lub 729

 Kontakt do Administracji Terenowej

Awarie prosimy zgłaszać na poniższe numery kontaktowe:

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

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

pn. 
wt.
śr.
czw.
pt.

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

Awarie dot.: ul. 1 Maja, Bohaterów Monte Cassino, 
Pod Kasztanami

Portiernia całodobowa:
ul. Sławka 30, 40-833 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 747-00-84; 783-003-255
Awarie dot.: ul. Dębowa, Sportowa, Kominka, 
Kubiny, Obroki, Sławka, 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 

Portiernia całodobowa:
ul. Saint Etienne 7a,40-231 Katowice
Telefon kontaktowy: (32) 209-90-05

Awarie dot.: ul. Saint Etienne, 
Marcinkowskiego, Szeroka

Administracja terenowa przy 
ul. Sławka 38 c
tel. (32) 253-67-13  
wew. 732 Robert Majewski 
wew. 751 Natalia Sidło 

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

pn. 
wt.
śr.
czw.
pt.

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

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

pn. 
wt.
śr.
czw.
pt.

7.30 – 15.30
7.30 – 17.00
7.30 – 13.00

pn., wt., śr.
czw.
pt.

„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).
Nakład: 3000 egz.

Nieruchomość Wykaz przeprowadzonych prac 

ul. Kominka 1, 3 Generalny remont balkonów - wymiana płytek, malowanie, renowacja balustrad, czyszczenie elewacji, wymiana wodomierzy

ul. Kubiny 9 Malowanie klatek schodowych, wykonanie hydroizolacji pionowej i poziomej  ścian zewnętrznych przyziemia

ul. Warmińska 10,  12 Wymiana  wodomierzy

ul. Złota 17, 17a Malowanie elewacji budynku, malowanie  i renowacja balustrad balkonowych, malowanie piwnic

ul. Obroki 43 Malowanie  i renowacja metalowej konstrukcji zadaszenia nad wejsciem do budynku, remont zewnętrznych biegów 
schodów od strony strony lokali użytkowych, montaż barierki, remont 6 szt. ławek zabudowanych na placu zabw, 
odowienie powłok malarskich metalowych krat okiennych

ul. Szeroka 21, 23, 25 Wymiana urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy i wodomierzy, rozpoczęcie generalnego remontu balkonów -wymia-
na płytek, malowanie, renowacja balustrad

ul. Saint Etienne  
2-2a do 7-7a 

Remont ciągów pieszych przed wejściem do budynku St. Etnienne 2-2a, remont ławek przy wejściu do klatek schodo-
wych, remont dźwigu osobowego

ul. Saint Etienne  
9-9a do 15-15a

Remont pokrycia dachu, konserwacja drewnianych wypełnień balkonów

ul. Krasińskiego 14 b-k Naprawa miejscowa struktury akrylowej elewacji budynku, remont dźwigu osobowego, generalny remont balkonów 
-wymiana płytek, malowanie, renowacja balustrad, remont instalacji oświetlenia awaryjnego, remont nawierzchni  
ciagów pieszo - jezdnych  

Osiedla „Pod Kasztanami” Remont ciągów pieszych   - nawierzchnia wejścia do budynku, Malowanie klatek schodowych; konserwacja drzwi 
wejściowych, Naprawa czap kominowych i rynien montaż  płotków przeciwśniegowych 

ul. Skowrońskiego 3, 3a Wymiana urządzeń pomiarowych - ciepłomierzy i wodomierzy

ul. Marcinkowskiego  
od nr 2-6 

Prace remontowe wypełnień balkonów, Remont instalacji oświetlenia awaryjnego

ul. 1 Maja 95, 97 Naprawa betonowych murków balkonów wraz z elewacją, remont instalacji oświetlenia awaryjnego, malowanie 
klatek schodowych

ul. Skowrońskiego  
ul. Równoległa 

Remont instalacji oświetlenia awaryjnego, malowanie klatek schodowych, konserwacja drewnianaych elementów 
ogrodzenia ogródków przydomowych, remont pomieszczenia rozdzielni elektrycznej - Skowrońskiego 2a

Osiedle „Sławka” Remont instalacji oświetlenia awaryjnego, podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego oraz montaż siatki - piłko-
chwyt, wykonanie odwodnienia liniowego przed wejściem do parkingu podziemnego, wymiana urządzeń pomiaro-
wych - ciepłomierzy i wodomierzy

Podsumowanie remontów wykonanych w 2015 roku 


