POD

DACHEM

tbs.katowice.pl

nr 7 wrzesień 20161
Biuletyn Informacyj ny

tbs.katowice.pl

w katowicach

S

zanowni Najemcy!

C

ieszymy się, mogąc ogłosić, że w 2016 roku Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Był to czas wielu wyzwań, wzmożonej pracy, pięknych
i innowacyjnych projektów, stałego rozwoju oraz poszukiwania nowych
rozwiązań. Naszą ambicją było, jest i będzie dostarczanie mieszkań
o najwyższym standardzie, komfortowych, mogących zapewnić dobre
warunki do pracy, wypoczynku i życia rodzinnego. Zgodnie z naszą
filozofią i podstawami funkcjonowania, oferta jest szczególnie przystosowana do potrzeb osób i rodzin, dla których formuła TBS jest często
jedyną szansą na bycie „u siebie”.
Z upływem czasu Spółka poszerzała swoją ofertę, wykorzystując nowe
możliwości finansowania inwestycji oraz nowinki techniczne w zakresie
użytkowania mieszkań. Szybka reakcja na zmieniającą się sytuację rynkową oraz prawną pozwala na ciągły rozwój Spółki. Bardzo nas cieszy, że
propozycje KTBS Sp. z o. o. są atrakcyjne dla nowych Najemców – potwierdzeniem i weryfikacją są dla nas liczne wnioski mieszkaniowe, które
przewyższają zazwyczaj ilość dostępnych mieszkań jeszcze przed zakończeniem inwestycji. Czujemy się odpowiedzialni za to, by zapewniać dobre
miejsce do życia, dlatego wsłuchujemy się w kierowane do nas sugestie
i uwagi, robiąc wszystko, by zagwarantować jak najlepsze warunki oraz
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych Najemców.
Czy nasze wysiłki przynoszą satysfakcjonujące rezultaty? Ocenę pozostawiamy Państwu. Nie ukrywamy, że pozytywne oceny naszych działań
z Państwa strony są dla nas olbrzymią radością i motywują nas do dalszego
wysiłku. Cieszymy się, że podobają się Państwu nasze inicjatywy – zabawy
mikołajkowe oraz festyny z okazji Dnia Dziecka, które, jak się okazuje,
stają się wielką atrakcją również dla nas, dorosłych i zapewniają wszystkim
wspaniałą zabawę. Mamy nadzieję, że kolejne lata naszego funkcjonowania, pełne planów inwestycyjnych i modernizacyjnych, staną się również
czasem, w którym w coraz większym stopniu będziemy stanowić społeczność wyznającą określone wartości, dążącą wspólnie do lepszej jakości
życia oraz relacji międzyludzkich.

W tym wyjątkowym dla nas jubileuszowym roku
dziękujemy naszym Najemcom
za dotychczasową
współpracę; chceJanusz Olesiński- Prezes Zarządu
my nadal tworzyć
Agnieszka Koziełło-Poklewska - Wiceprezes Zarządu
najwyższą jakość
naszych usług i mamy nadzieję, że będzie się ona przekładała na coraz
wyższą jakość Waszego życia. Aktualny, jubileuszowy numer gazetki „Pod
Dachem”, który oddajemy w Państwa ręce, podsumowuje 20 lat działania KTBS Sp. z o. o. Wspominamy nasze najważniejsze inwestycje, pokazując, jak wspólnie z władzami Miasta Katowice, przyczynialiśmy się
do zmiany oblicza Katowic. Przypatrujemy się naszym działaniom, podsumowując je w liczbach, informujemy o naszych planach na przyszłość
i nadziejach, jakie wiążemy z nowymi możliwościami finansowania oraz
zmianami w ustawodawstwie, które otwierają naszym Najemcom drzwi
do stopniowego dochodzenia do własności. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nasze najważniejsze sukcesy, za które uważamy komfort i zadowolenie naszych Najemców, są niemierzalne i nie możemy
ich ująć w żadnym zestawieniu czy też wyliczeniach. Niemniej jednak
– są to dla nas sukcesy najważniejsze i dające nam najwięcej satysfakcji
z codziennej pracy.
Życzymy sobie i Państwu w tym jubileuszowym roku spełnienia wszelkich
planów rozwoju i powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach. Mamy
nadzieję, że zawarty w jubileuszowym numerze naszej gazetki obraz rozwoju KTBS Sp. z o. o. natchnie Państwa, podobnie jak nas, refleksją, że
warto marzyć, planować i dążyć z całych sił do realizacji nowych, dobrych
przedsięwzięć. Życzymy miłej lektury!
Zarząd KTBS Sp. z o. o.
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ak zmienialiśmy Katowice

J

atowickie TBS Sp. z o.o.
– 20 lat w Katowicach

K

P

oczątki Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sięgają 1994 roku, kiedy to potrzeba powołania podmiotu inwestującego w budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy stała się ewidentna w świetle wzrastającego zapotrzebowania na lokale mieszkalne.
Rozmowy, podjęte w tej sprawie przez Miasto Katowice i Katowicką
Spółdzielnię Mieszkaniową, zaowocowały podpisaniem listu intencyjnego. W roku 1996 Zarząd gminy Katowice podjął uchwałę dotyczącą
powstania KTBS Sp. z o. o.; w tym samym roku podpisano również notarialnie umowę Spółki, a w roku 1997 uzyskano wpis do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Katowicach. W roku 2002, zgodnie
z wymogami zmieniającego się prawa, Katowickie TBS Sp. z o. o. wpisane zostało do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego.
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Misja KTBS Sp. z o.o.
Naszą misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług
związanych z segmentem mieszkań na wynajem.

Zadanie, jakie postawiono przed nowo powstałą Spółką, było bardzo
ambitne – celem podjętej działalności miało być nie tylko zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych, ale również wsparcie działań związanych z rewitalizacją miasta w ramach programu budowy społecznych mieszkań
czynszowych. Kolejne lata funkcjonowania Spółki okazały się czasem
sukcesywnej realizacji tych zamierzeń. Szczególną rolę Spółka odegrała
w rewitalizacji dzielnicy Zawodzie, w której zlokalizowanych zostało wiele
ważnych inwestycji, nie tylko zapewniających mieszkania, ale również nadających społeczną użyteczność przestrzeni i poprawiających wizerunek
dzielnicy. Oddawane do użytku katowiczan mieszkania wspierały również
znaczące inwestycje drogowe, poprzez zapewnianie mieszkań rodzinom,
które były przesiedlane w związku z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej.

Zamierzamy stać się najbardziej preferowanym

Rolą KTBS Sp. z o. o. jest nie tylko zapewnianie mieszkań, ale również lokali usługowych, wspierających działanie małych i średnich lokalnych przedsiębiorstw, a także przestrzeni rekreacyjnej i zaplecza sportowego. Od
początków swego istnienia Spółka wywiązuje się ze swoich funkcji, wykorzystując nowe możliwości w zakresie finansowania inwestycji oraz udostępniania lokali Najemcom. Po 20 latach istnienia KTBS Sp. z o. o. może
pochwalić się wieloma udanymi i nagradzanymi obiektami mieszkalnymi,
funkcjonując w Katowicach nie tylko jako podmiot wynajmujący mieszkania
w standardzie „pod klucz”, ale również jako odważny inwestor i profesjonalny zarządca nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych.

stwa w zespole, który tworzy sukces naszej firmy

i cenionym inwestorem mieszkaniowym w regionie,
wprowadzającym nowe, pożądane formy zamieszkania.
Naszą ambicją jest spełnienie oczekiwań Klientów
poprzez wdrażanie nowych technologii oraz innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań.
Dążymy do biznesowej doskonałości w zakresie rozwoju, zwiększając potencjał i wartość firmy.
Naszą misję realizujemy ze świadomością członkoi zadowolenie pracowników.
Najwyższy standard obsługi klientów osiągamy poprzez zrozumienie potrzeb, życzliwość, uczciwość
i etykę biznesową.

krągła rocznica – 20 lat istnienia – to moment skłaniający do wspomnień. W ciągu dwóch dekad swojego istnienia KTBS Sp. z o. o.
przeprowadziło szereg inwestycji, które nie tylko zaspokajały zwiększające się potrzeby mieszkaniowe miasta, ale również wpisywały się w
proces rozwoju, przemiany i rewitalizacji miasta. Dzięki temu na przestrzeni lat powstawały nie tylko budynki mieszkalne, często nagradzane
ze względu na projekt architektoniczny lub innowacyjność zastosowanych rozwiązań, ale również przestrzenie społecznie użyteczne, tereny
zielone, obszary rekreacyjne dla dzieci i dorosłych oraz liczne miejsca
parkingowe.
C h ce my Pa ń s t w u z a p ro p o n owa ć k rót k ą „ p o d róż w c z a s i e”
i zaprezentować najważniejsze inwestycje Katowickiego Towarzystwa

2003
- 2004

2005

Zespół Mieszkaniowo - Usługowy

Zespół Mieszkaniowo - Usługowy

Katowice - Śródmieście, ul. Krasińskiego 14

Katowice - Śródmieście, ul. Skowrońskiego 3

Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

166
8 103,63

lokali
mieszkalnych

lokale usługowe

27
1 302,21

Gronner & Rączka Sp. j. Bielsko Biała

Gronner & Rączka Sp. j., Bielsko Biała

Inwestycja otrzymała nagrodę wyróżnienia
w konkursie „Budowa Roku 2004” w kategorii
budynki mieszkalne, przyznaną przez
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Inwestycja otrzymała nagrodę wyróżnienia
w konkursie „Budowa Roku 2004” w kategorii budynki mieszkalne, przyznaną przez Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

Obiekt i otoczenie są w pełni przystosowane
dla potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na brak barier architektonicznych.

Budynki zaprojektowano jako cztery segmenty
oddzielone dylatacją w kształcie czworoboku
z dziedzińcem.

Dąb
2007
- 2008

32

Cieszymy się, że w ciągu 20 lat naszej działalności mogliśmy włączyć się
w proces rewitalizacji (szczególnie dzielnicy Zawodzie) i wnieść swój wkład
w stopniową zmianę oblicza miasta na piękniejsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla mieszkańców.

Śródmieście

KTBS w liczbach
2077

Budownictwa Społecznego. Zdjęcia przedstawiają tereny Katowic przed
powstaniem naszych budynków, po ich wybudowaniu oraz nasze nagrody
i wyróżnienia, którymi nagradzano zrealizowane projekty. Na pewno zainteresują Państwa ciekawostki na temat poszczególnych inwestycji oraz
informacje na temat postępów budowy najnowszego przedsięwzięcia
– Osiedla Różanego.

826
miejsc postojowych w garażach
podziemnych
i wolnostojących
lub wbudowanych

Zespół Mieszkaniowo - Usługowy przy,
ul. Skowrońskiego-Równoległa, etap II, zadanie nr 2

12
boisk i placów
zabaw służących
wszystkim mieszkańcom Katowic

Katowice - Dąb, ul. Dębowa 24, 26, Sportowa 27

Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

101
4 894,75

Układ klatkowo-galeriowy jednego z segmentów inwestycji został stworzony, by osłaniać
całość przed uciążliwym oddziaływaniem pobliskich terenów kolejowych.

Wynajem mieszkań, lokali użytkowych i miejsc postojowych

Profesjonalne zarządzanie
nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Dębowej -Sportowej

Katowice - Śródmieście, ul. Krasińskiego 14

Gronner & Rączka Sp. j., Bielsko Biała

KTBS – główne kierunki działania
Realizacja nowoczesnych inwestycji
mieszkaniowych na terenie Katowic

2008
- 2009

85
3 965,60

Biuro Projektów Architektonicznych
Sp. z o.o., Katowice
Architekci osiedla nawiązali swoim projektem
do bryły sąsiadującego zabytkowego budynku
na narożniku tych ulic poprzez dostosowanie
się do jego linii zabudowy.
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Zawodzie

Zawodzie

1997
- 1998

2006
- 2007

Zespół Mieszkaniowy przy ul. Szerokiej w Katowicach
Katowice - Zawodzie, ul. Szeroka nr 21, 23, 25
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

49
2 997,99

Styl Sp. z o.o., Katowice
Inwestycja otrzymała nagrodę za realizację budynku o podwyższonej izolacyjności termicznej
z zastosowaniem rekuperacji ciepła socjalno-bytowego w konkursie „Izolacja Roku 1998”
przyznaną przez miesięcznik „Izolacje”.

1999
- 2001

Osiedle mieszkaniowe „Bulwary Rawy”, etap I zadania nr 1 i 2
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Osiedle mieszkaniowe „Bulwary Rawy”, etap IV, zadanie nr 1
- adaptacja, nadbudowa i rozbudowa
Katowice - Zawodzie, ul. 1 Maja 95, 97
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

29
1 442,89

Gronner & Rączka Sp. j., Bielsko Biała
W ramach adaptacji budynku biurowego do potrzeb
mieszkalnych wykonano nadbudowę o 2 kondygnacje
zlokalizowane w dachu.

Katowice - Zawodzie, ul. Saint Etienne 2-7
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

205
10 146,70

Biuro Projektów Architektonicznych
Sp. z o.o., Katowice
I n w e s t yc j a o t r z y m a ł a n a g ro d ę w y ró ż n i e n i a
w konkursie „Architektura Roku 2001”, przyznaną przez
SAPR Katowice, Wojewodę Śląskiego, Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UW oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Katowice.

Giszowiec
2003
- 2004
Osiedle mieszkaniowe „Giszowiec - Kasztany”
Katowice - Giszowiec, ul. Pod Kasztanami
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

200
10 174,08

Biuro Projektów Architektonicznych Sp.z o.o. Katowice

2002
- 2003

osiedle mieszkaniowe „Bulwary Rawy”, etap II zadania nr 1 i 2
Katowice - Zawodzie, ul. Saint Etienne 9-15
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

154
8 104,51

Biuro Projektów Architektonicznych
Sp. z o.o., Katowice
Inwestycja otrzymała nagrodę główną I stopnia w konkursie „Budowa Roku 2003” w kategorii budynki mieszkalne, przyznaną przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Ze względu na swój kształt osiedle znane jest jako
„Okrąglak”.

2006
- 2007

Osiedle mieszkaniowe „Bulwary Rawy”, etap III, zadania nr 1 i 2
Katowice - Zawodzie, ul. Marcinkowskiego 2, 4, 6
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

198
9 852,01

Biuro Projektów Architektonicznych
Sp. z o.o., Katowice
Obiekt wyposażony jest w system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
z rekuperacją ciepła bytowego.

Inwestycja otrzymała nagrodę – Dyplom uznania
w konkursie „Budowa Roku 2004” w kategorii budynki
mieszkalne, przyznaną przez Polski Związek Inżynierów
i Techników Budownictwa.
Osiedle zlokalizowane jest na terenie historycznej kolonii górniczej, wzniesionej w latach 1908-1912 według
projektu architektów Jerzego i Emila Zillmannów, opartego na idei „miasta–ogrodu”.

Osiedle Witosa
2000
- 2001

2006
- 2011

Adaptacja byłego hotelu robotniczego
na budynek mieszkalny
Katowice - Witosa, ul. Obroki 43

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Sławka,
zadania nr 1 i 2
Katowice - Witosa, ul. Sławka 28-40

Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

50
2 694,70

Architektoniczne Biuro CoLoR
Inwestprojekt s. c., Katowice
Inwestycja otrzymała nagrodę wyróżnienia
w konkursie „Modernizacja Roku 2001” w kategorii obiekty mieszkaniowe, przyznaną przez
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

446
23 065,70

Gabriel Korbutt PLAAN, Katowice
Inwestycja otrzymała nagrodę główną I stopnia
w konkursie „Budowa Roku 2011” w kategorii
budynki mieszkalne, przyznaną przez Polski
Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.
Wnętrze osiedla zostało zaprojektowane
i wykonane w sposób eliminujący ruch kołowy
w tym obszarze.
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Osiedle mieszkaniowe pn. „Osiedle Różane”, etap II, zadanie nr 1
Katowice - WITOSA, ul. Sławka 26d
Ilość mieszkań:
Pow. użytkowa (m2):

M

ieszkańcy Zawodzia mogą krótszą drogą iść na przystanek, a lokatorzy zamkniętego osiedla nadal cieszą się podwyższonymi standardami bezpieczeństwa – to efekt porozumienia między zawodzianami
a Katowickim TBS Sp. z o. o., który osiągnięto dzięki pomysłowi i pomocy katowickiego radnego.

55
2 703,21

Biuro Projektów Architektonicznych
Sp. z o.o., Katowice

Od dłuższego czasu w katowickiej dzielnicy Zawodzie panował spór
dotyczący przejścia przez zamknięte osiedle TBS-u, zlokalizowanego na
rogu ulic Bohaterów Monte Cassino i 1-go Maja. Mieszkańcy sąsiednich
budynków chcieli, aby umożliwić im przejście przez zagrodzony teren do
ulicy 1-go Maja i znajdujących się tam przystanków autobusowego i tramwajowego.

Inwestycja otrzymała nagrodę w konkursie „Inwestycja
roku 2015” – II miejsce w kategorii „Mieszkania, budowa nowych obiektów”, przyznaną przez Krajową Izbę
Gospodarki Nieruchomościami.
Barwa budynków i murale nawiązują do tradycji śląskiego budownictwa patronackiego z czerwonej cegły.

2015
- obecnie

O

Osiedle Różane - inwestycja w budowie

siedle Różane to drugi etap osiedla Sławka, które realizowane jest w Katowicach przy zbiegu ulic Witosa i Sławka. Pierwsze zadanie II etapu budowy osiedla zakończyło się sukcesem wraz
z oddaniem do użytku pierwszego budynku we wrześniu 2015 roku.
Wszystkie mieszkania zostały wynajęte jeszcze przed zakończeniem
budowy, a przedsięwzięcie otrzymało nagrodę II stopnia w konkursie Inwestycja Roku 2015 organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami. O wyjątkowości projektu świadczy
fakt, że jest to pierwsza inwestycja KTBS Sp. z o. o. zrealizowana po
likwidacji w 2009 roku Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Rozpoczęcie jej realizacji okazało się możliwe dzięki nowym źródłom finansowania (emisji obligacji zwykłych), uzyskanym w ramach umowy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Zadania 2, 3 i 4 w ramach II etapu inwestycji przewidują powstanie
3 kolejnych powtarzalnych budynków mieszkalnych, z których każdy liczył będzie 55 mieszkań o powierzchni od 33 m2 do 57,83 m2. Pośrodku
osiedla powstaje również parking ażurowy na 218 miejsc, wykorzystujący różnicę poziomów terenu po wschodniej i zachodniej stronie osiedla
dla wjazdu na górny i dolny poziom. Zadbano również o tereny zielone,
przestrzenie rekreacyjne i place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Każde
mieszkanie zlokalizowane na parterze będzie miało przynależny taras
wraz z ogródkiem, przewidziano również mieszkania dla osób niepełnosprawnych. Mieszkania na piętrach będą miały balkony oraz balustrady
typu porte-fenetre, a dla potrzeb Najemców zapewniono rowerownie,
wózkownie oraz pomieszczenia techniczne.
Oferta wynajmu mieszkań na Osiedlu Różanym cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na dobrą lokalizację osiedla, zapewniającą
doskonałą komunikację, wysoki standard mieszkań oraz spokojną okolicę, przy jednoczesnej bliskości centrum miasta. Przy wyborze lokali-

goda buduje – udało się znaleźć
kompromisowe rozwiązanie

Z

Osiedle Różane
2014
- 2015
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zacji zadbano o to, by w pobliżu dostępna była ważna dla Najemców
infrastruktura: przedszkola, szkoły, sklepy, punkty handlowo-usługowe,
gastronomiczne, przychodnie i obiekty sportowo-rekreacyjne.
Realizacja 2 zadania II etapu inwestycji, czyli budowa kolejnego budynku oraz parkingu, rozpoczęła się na przełomie kwietnia-maja 2016 roku
i zapoczątkowała podpisywanie umów partycypacyjnych z przyszłymi
Najemcami. W nowo powstającym obiekcie przeważać będą mieszkania trzypokojowe (26), dopełnione mieszkaniami jednopokojowymi (14)
i dwupokojowymi (15). Wysoka jakość mieszkań idzie w parze z racjonalnymi kosztami wynajmu, które okazują się dużo niższe od cen na rynku
prywatnym.
Przyciągający uwagę projekt architektoniczny osiedla został stworzony
przez śp. prof. nzw. dr. inż. arch. Jana Pallado przy współpracy architektów: Agnieszki Kwiatek i Ireneusza Trzęsimiecha z Biura Projektów
Architektonicznych Sp. z o.o. w Katowicach. Regularny układ budynków
koresponduje z linią zabudowy i wnętrza urbanistycznego sąsiadującego osiedla, a kolorystyka i zdobnictwo budynków nawiązują do śląskiej
tradycji. Zgodnie z przemyślaną koncepcją estetyczną, dekoracje malarskie będą miały ujednolicone kolory przy zróżnicowanych różanych
motywach kwiatowych.
Kolejne zadania w ramach II etapu realizacji Osiedla Różanego, czyli
budowa budynków nr 2 i 3, mają szansę realizacji na preferencyjnych
warunkach, wynikających z nowego rządowego programu finansowania społecznego budownictwa czynszowego. Oznacza to dla przyszłych Najemców możliwość wynajmu z partycypacją na poziomie 25%
wartości mieszkania.

Budynek TBS oddany do użytku w 2007 roku jest ogrodzony, a dostęp do
niego mają tylko jego mieszkańcy i ich goście. To nie podobało się mieszkańcom pozostałej części osiedla, którzy chcieli mieć możliwość przechodzenia przez zamknięty teren TBS, by krótszą drogą móc dojść do ulicy
1-go Maja.
Wśród licznych postulatów mieszkańców znajdowały się te, które dotyczyły otwarcia przejścia pomiędzy osiedlem a ulicą 1-go Maja – na co z
oczywistych względów nie zgadzali się mieszkańcy budynku oraz Zarząd
TBS-u.
– Blok powstał zgodnie z projektem, który zakładał od początku jego ogrodzenie. Rozumiem mieszkańców narzekających, że droga do przystanków mogłaby
być krótsza, jednak z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców budynku TBS nie
mogliśmy się na to zgodzić – argumentował Prezes Zarządu KTBS Sp. z o.o.,
Janusz Olesiński.
Ostatecznie udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Z inicjatywy
radnego Katowic, Macieja Biskupskiego, TBS przesunął ogrodzenie i zrobił
alejkę, która umożliwia lepsze skomunikowanie osiedla z ulicą.
– Jesteśmy po to, aby rozwiązywać takie problemy. Budowa nowej alejki była
w mojej ocenie jedynym możliwym rozwiązaniem, który mam nadzieję, satysfakcjonuje wszystkich mieszkańców. Jedni mają lepsze i szybsze przejście do
ul. 1-go Maja, drudzy nadal mieszkają na zamkniętym i bezpiecznym osiedlu
– podsumował Maciej Biskupski, radny Katowic.
fot.: materiały prasowe

Zapraszamy do obejrzenia filmu
przedstawiającego 20-letnie dokonania KTBS
FILM MOżNA OBEJRZEĆ na naszej stronie
www.tbs.katowice.pl lub na
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agrody KTBS

II miejsce w konkursie
Inwestycja Roku 2015
za inwestycję „Osiedle Różane”

Złoty Laur 2009
przyznany przez IGN za
szczególny wkład w rozwój
gospodarki nieruchomościami

Dyplom uznania
„Budowa Roku 2004” za inwestycję Giszowiec - Kasztany

Wyróżnienie
„Budowa Roku 2004” za inwestycję przy ul. Krasińskiego
- Skowrońskiego I etap

Nagroda I stopnia
„Budowa Roku 2011” za inwestycję Osiedle Mieszkaniowe
przy ul. Sławka I etap

Nagroda II stopnia

„Budowa Roku 2005” za inwestycję przy ul. Krasińskiego - Skowrońskiego II etap zadanie 1

Nagroda I stopnia
„Budowa Roku 2003” za inwestycję Bulwary Rawy II etap

Wyróżnienie
„Budowa Roku 2001” za inwestycję Bulwary Rawy I etap

Nagroda główna
„Izolacja roku 1998” za zespół
3 Budynków przy ul. Szerokiej

N

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
www.tbs.katowice.pl
www.rozane.pl
znajdziesz nas na facebooku

pn., wt., śr.
czw.

7.30 – 15.30
7.30 – 17.00

tel. (32) 253-67-13
tel. (32) 253-77-85
fax. (32) 253-71-28

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

pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

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

pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

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

pn.
wt.
śr.
czw.
pt.

9.00 – 13.00
8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
10.00 – 17.00
9.00 – 13.00

Awarie prosimy zgłaszać na poniższe numery kontaktowe
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

Dział Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych

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

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

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

