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Obecna pula nowoczesnych mieszkań 
pod wynajem to nie ostatnie słowo 
KTBS na katowickim rynku nierucho-
mości. Spółka poszerza swoją ofertę 
o kolejne projekty mieszkaniowe, cze-
go wyrazem są cztery nowe inwestycje.

Kolejne asy w talii KTBS

Napędzana potencjałem lokalnego rynku 
mieszkaniowego, Spółka KTBS konsekwentnie 
stawia na rozwój w postaci nowych projektów 
inwestycyjnych. Nasze mieszkania spotykają się 
z dużym zainteresowaniem osób szukających 
własnych czterech ścian. Już wkrótce będą oni 
mogli wybierać również wśród nowych propo-
zycji Katowickiego TBS. Nasze plany rozwojowe 
skupiają się na czterech przedsięwzięciach: 
inwestycjach na Giszowcu, w Bogucicach,  
na osiedlu Paderewskiego i Zawodziu. Pierwsze 
z nich – Osiedle Pod Kasztanami na Giszowcu – 
zostanie oddane do dyspozycji nowym najem-
com już niebawem. Przestronne wnętrza, nowo-
czesne rozwiązania architektoniczne i dogodne 

lokalizacje, czyli flagowe cechy mieszkań pod 
wynajem oferowanych przez TBS, wkrótce będą 
dostępne dla jeszcze większej liczby najemców. 
Co godne odnotowania, mieszkania na Osiedlu 
Pod Kasztanami i w budynku na osiedlu Pade-
rewskiego będą dostępne w ramach programu 
„Mieszkanie na wynajem z dojściem do własno-
ści”. 

– Firma konsekwentnie stawia na rozwój, czego 
rezultatem jest poszerzający się wybór miesz-
kań spod znaku KTBS. Nasze lokale łączą w so-
bie cechy, które przyciągają nowych najemców. 
Cieszę się, że już wkrótce w ręce lokatorów od-
damy kolejne komfortowe osiedle na Giszowcu. 
Intensywnie pracujemy nad tym, by trzy nowe 
lokalizacje, które wkrótce dołączą do portfolio 
TBS Katowice, utrzymały równie wysoki poziom 
jak nasze dotychczasowe inwestycje. Jestem 
przekonany, że tak właśnie się stanie – mówi 
Janusz Olesiński, Prezes Zarządu TBS Katowice.
 
Więcej szczegółów dotyczących planów 
rozwojowych Spółki KTBS znajdą Państwo 
na stronach 2 i 3.  

Inwestycje do potęgi czwartej 

fot.: Redakcja

Nowe budynki KTBS to szansa na spełnienie marzenia o komfortowym mieszkaniu.

koszutka bogucice szopienice

-burowiec

janów

-nikiszowiec

os. paderewskiego
-muchowiec

brynów

-os.zgrzebnioka

ligota

-panewnikI

piotrowice

-ochojec

giszowiec

zawodzie

osiedle

witosa



32 Nr 15 maj 2019 Nr 15 maj 2019tbs.katowice.pltbs.katowice.pl

Bogucice 
inwestycja przy 
ul. Leopolda 

W najbliższych planach TBS Katowice są  
także trzy nowe budynki. Pierwszy z nich bę-
dzie mieścił się przy ul. Leopolda. Będzie to 
nowoczesny blok składający się z trzech seg-
mentów, położony w jednej z dzielnic z wciąż 
nieodkrytym potencjałem. Znajdzie się w nim 
51 mieszkań, począwszy od lokali jednopoko-
jowych, po mieszkania rodzinne – 2, 3 i 4-po-
kojowe. Jak zawsze przy tego typu projektach 
zadbaliśmy również o parkingi dla najemców. 
Teren zostanie wyposażony w 86 miejsc po-
stojowych. Ta inwestycja będzie realizowana 
w ramach tzw. finansowania zwrotnego, czyli 
rządowego programu wsparcia w finan-
sowaniu inwestycji budownictwa mieszka-
niowego. Szacujemy, że koszt partycypacji  
wyniesie ok. 15% kosztów budowy, a obiekt zo-
stanie oddany do użytkowania pod koniec 
bieżącego roku. 

Giszowiec
Osiedle 
Pod Kasztanami

Pierwszą inwestycją, która wkrótce zostanie 
oddana do użytku, jest Osiedle Pod Kaszta-
nami. Nowe budynki powstają niedaleko wy-
budowanego przez nas w latach 2003–2004 
Osiedla Giszowiec – Kasztany. Doceniona 
przez najemców lokalizacja była jednym 
z głównych argumentów, dla których zdecy-
dowaliśmy się budować właśnie tutaj. Nowe 
osiedle będzie składać się z 4 budynków wie-
lorodzinnych, w których znajdą się 24 miesz-
kania. W skład kompleksu wejdą też miejsca 
postojowe dla mieszkańców. Najemcy mają 
do wyboru lokale mieszkalne 2, 3 i 4-pokojo-
we, a każde z nich jest wyposażone w przydo-
mowy ogródek i osobne wejście. Nawiązanie 
do koncepcji miasta-ogrodu, która rozkwitała 
na Giszowcu, najwyższy standard budynków 
oraz spokojna, zielona okolica, a jednocześnie 
dogodny dojazd do Śródmieścia, to tylko kilka 
powodów, dla których nowa inwestycja cie-
szy się dużą popularnością. 

Z pewnością do tak dużego zainteresowania 
przyczynia się też fakt, że jest to nasze pierw-
sze osiedle realizowane w ramach progra-
mu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do 
własności”. Jego formuła zakłada regularną 
spłatę ceny mieszkania w ramach czynszu 
oraz możliwość wykupienia go w okresie od 
5 do 20 lat od chwili podpisania umowy. Jest 
to pierwszy program tego typu w Katowicach, 
adresowany do osób, które nie mogą sobie 
pozwolić na kupno mieszkania na wolnym 
rynku. 

Osiedle 
Paderewskiego 
inwestycja przy 
ul. Krasińskiego

To kapitalna lokalizacja dla osób chcących 
czerpać pełnymi garściami z możliwo-
ści centrum miasta i uroków Doliny Trzech 
Stawów. W komfortowym bloku powstanie  
40 mieszkań 1, 2 i 3-pokojowych oraz 1 lo-
kal użytkowy. Dodatkowo w bryle budynku 
znajdą się 4 garaże, a najemcy będą mogli 
skorzystać z 40 miejsc postojowych obok 
domu. Mieszkania w nowej inwestycji przy  
ul. Krasińskiego również będą dostępne w for-
mule „Mieszkanie na wynajem z dojściem do 
własności”. Planowane zakończenie budowy 
to koniec 2020 roku.

Zawodzie 
inwestycja przy 
ul. Szerokiej

Ostatni z planowanych obecnie projektów 
zostanie zrealizowany na Zawodziu przy  
ul. Szerokiej. To dzielnica przechodząca me-
tamorfozę, także dzięki inwestycjom KTBS.  
To właśnie tam do tej pory zbudowaliśmy 
najwięcej budynków. Pod koniec 2020 r.  
do ich grona dołączy kolejny obiekt mieszczą-
cy 43 mieszkania w różnych konfiguracjach:  
1, 2 oraz 3-pokojowe. Budynek zostanie wypo-
sażony w parking podziemny na 42 miejsca 
postojowe (w tym 9 garaży). 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH INWESTYCJI – PRZY UL. SZEROKIEJ, UL. KRASIŃSKIEGO, I UL. LEOPOLDA, BĘDĄ 
SUKCESYWNIE POJAWIAĆ SIĘ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.TBS.KATOWICE.PL.

Budujemy nowe mieszkania 

Więcej nowoczesnych mieszkań 
w Katowicach

Rynek nieruchomości wciąż przeżywa rozkwit 
stymulowany dużym zapotrzebowaniem na 
własne cztery ściany. Zgodnie z misją firmy, 
katowickie TBS wciąż kreuje miejską podaż 
mieszkań pod wynajem. Nasze inwestycje są 
niezwykle atrakcyjną alternatywą dla osób, 
które nie mogą sprostać oczekiwaniom  
finansowym komercyjnych deweloperów. 
Komfortowe mieszkania w doskonałych  
lokalizacjach i przystępne warunki finansowa-
nia – oto wizytówka KTBS. Do końca 2020 roku 
nasza oferta zostanie poszerzona o cztery 
nowe lokalizacje.

TBS Katowice aktywnie działa na lokalnym rynku nieruchomości, poszerzając swoją ofertę o dodatkowe lokalizacje. Jakie 
są najbliższe plany rozwojowe Spółki? W chwili obecnej budujemy jedno nowe osiedle i planujemy trzy kolejne inwestycje.

Projekt: Projekt Plus Architekci G. Tkacz, T. Borkowski s.c. Zabrze. 

Projekt: ABP „AB-PROJEKT” Sp. z o.o. Tychy. 

Projekt: BPA Sp. z o.o. arch. Jan Pallado, I. Trzęsimiech Katowice.

Osiedle Pod Kasztanami to przestrzeń stworzona z myślą o rodzinach.

Komfortowe mieszkania z ogródkami czekają na swoich najemców.

Projekt: Gronner & Rączka Architekci Sp. j. Bielsko-Biała.  
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Katowice wpław Parking niezgody

Skok na głęboką wodę

Brak pływalni z prawdziwego zdarzenia był 
piętą achillesową Katowic od wielu lat. Defi-
cyt całorocznych miejsc do pływania spra-
wiał, że katowiczanie byli zmuszeni korzystać 
z wodnej oferty sąsiednich miast – Tychów, 
Chorzowa, Rudy Śląskiej, Dąbrowy Górniczej 
czy Tarnowskich Gór. Temat powracał wie-
lokrotnie, szczególnie przed wyborami sa-
morządowymi. Po latach obietnic, władzom 
miejskim wreszcie udało się przejść od słów 
do czynów, czego rezultatem są aż trzy rów-
nolegle budowane baseny na terenie mia-
sta. I choć w przypadku wszystkich wodnych  
inwestycji pojawiły się opóźnienia, to niedaw-
no Prezydent Marcin Krupa poinformował,  
że z dwóch obiektów będziemy mogli skorzy-
stać jeszcze przed zakończeniem obecnego 
roku. Otwarcie trzeciego zaplanowano na  
rok 2020. Mając na względzie szeroki dostęp 
do nowych budowli, władze miasta zdecy-
dowały się budować trzy mniejsze pływal-
nie w różnych dzielnicach, zamiast jednego 
dużego aquaparku, który skupiałby uwagę 
wszystkich zainteresowanych. Dzięki takiej 

koncepcji, każdy mieszkaniec miasta będzie 
miał do najbliższego basenu jedynie ok. 5 km. 

Liderów dwóch

Najbardziej zaawansowane prace trwają na 
Brynowie i w Szopienicach. Pierwszy obiekt 
będzie ulokowany między Parkiem Kościuszki 
a kompleksem sportowym przy ul. Ceglanej. 
Drugi powstaje przy ul. Hallera, na wysokości 
ul. Konnej. Oba powinny być oddane do użyt-
ku jeszcze w tym roku. W przyszłym otwarty 
zostanie basen przy ul. Wczasowej przy Par-
ku Zadole. Niecki wszystkich trzech basenów 
będą miały wymiary 25x16 m, co pozwoli na 
rozmieszczenie sześciu pełnowymiarowych 
torów sportowych. Dodatkowo na obiektach 
znajdą się także brodzik dla dzieci i basen 
do nauki pływania, zjeżdżalnia, jacuzzi, sauny 
i trybuny dla widzów. W inwestycjach na Bry-
nowie i w Szopienicach zaplanowano także 
siłownie i sale fitness, a kompleks na Zadolu 
będzie wyposażony w gabinety odnowy bio-
logicznej. W sąsiedztwie basenów powstaną 
parkingi dla samochodów i autokarów. 

Ceny przystępne dla tutejszych

Mimo tego, że od przecięcia wstęgi na pierw-
szej pływalni dzieli nas jeszcze kilka miesię-
cy, to znamy już ceny wejściówek. Bilety dla 
mieszkańców Katowic będą kosztowały jedy-
nie 8 zł (normalny) i 4 zł (ulgowy) za godzinę. 
Osoby przyjeżdżające na pływalnie spoza 
stolicy Górnego Śląska będą musiały wysu-
płać z kieszeni kolejno 16 i 8 zł. 

Pod słońcem Katowic

Zanim kryte baseny otworzą swoje podwoje, 
osoby spragnione wodnych przygód będą 
mogły skorzystać z pływalni otwartych. Już 
niedługo kolejny sezon swojej działalności 
rozpoczną kąpieliska cieszące się dużą po-
pularnością, szczególnie wśród dzieci i mło-
dzieży. Otwarte obiekty Rolna i Bugla to do-
bre miejsca na schłodzenie się w upalne dni 
i podszlifowanie swoich umiejętności pływac-
kich. Te w pełni będziemy mogli wykorzystać 
na trzech nowopowstających krytych pływal-
niach.

fot.: UM
 Katow

ice

fot.: Tom
asz Krufczyk

Na osiedlu Różanym są jeszcze dostępne miejsca parkingowe na wynajem.

Zgodnie z obietnicami złożonymi katowiczanom, urzędnicy miejscy stawiają na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.  
Po wielu latach posuchy w tym względzie, w Katowicach powstają trzy kryte baseny. Dwa z nich mają być gotowe  

jeszcze w tym roku.

Nie ma róży bez kolców. W ostatnim 
czasie wśród mieszkańców osiedla 
Różanego wiele emocji wywołał temat 
parkingów i organizacji ruchu na przy-
ległych ulicach. Problemem zajęła się 
nawet lokalna prasa. Odpowiadając na 
pytania najemców, wyjaśniamy stano-
wisko Spółki KTBS w tej sprawie. 

Kośćmi niezgody stały się dwie kwestie. Pierw-
sza z nich to parkowanie w niedozwolonych 
miejscach. Pozostawiając w ten sposób 
pojazdy, kierowcy łamią prawo drogowe, 
utrudniając ruch i uniemożliwiając dojazd na 
miejsce wypadku pojazdom uprzywilejowa-
nym. Drugą kwestią jest fakt, że kierujący zo-
stawiają samochody na miejscach płatnych, 
na które nie mają podpisanej umowy. Oliwy 
do ognia dolały zgłoszenia niektórych miesz-
kańców do Straży Miejskiej na sąsiadów, któ-

rzy nie są uprawnieni do zajmowania dane-
go miejsca lub parkują wbrew przepisom. To 
zaowocowało burzliwą dyskusją i pytaniami 
o sąsiedzkie relacje na nowym osiedlu. O za-
branie głosu – zarówno najemcy, jak i dzien-
nikarze – poprosili KTBS. 

Nasza sprawa, choć nie nasza inicja-
tywa

Z uwagi na fakt, że okalające osiedle dro-
gi przy ul. Szwana i ul. Sławka, których doty-
czy opisywana sytuacja, należą do MZUiM  
w Katowicach, możliwości Spółki w tej spra-
wie są ograniczone. Jednocześnie zdajemy 
sobie sprawę, że rozwiązanie problematycz-
nych kwestii jest w interesie najemców, a tym 
samym także samego KTBS. Dlatego też nasi 
przedstawiciele aktywnie uczestniczą w spo-
tkaniach różnych podmiotów (Straży Miejskiej, 

MZUiM, radnych, RJP nr 8), mających na celu 
osiągnięcie konsensusu.

Odpowiadając na zadane przez najemców 
pytanie, pragniemy poinformować, że nie-
dawna zmiana oznakowania na ul. Sławka 
nie była propozycją KTBS. Spółka nie wnio-
skowała do MZUiM o wprowadzenie nowych 
oznaczeń. Nie mamy również potwierdzenia, 
że zmiana została wprowadzona z inicjatywy 
najemców. Co więcej, ul. Szwana, niezmiennie 
od momentu oddania jej do użytku, pozostaje 
drogą dwukierunkową. W grudniu minionego 
roku odbyło się spotkanie w sprawie zmiany 
oznakowania. Jego rezultatem było wpro-
wadzenie strefy zamieszkania na ul. Szwana, 
dzięki czemu obowiązuje ona wokół całego 
osiedla. 

Przepisy są po to, by je respektować

Deficyt miejsc parkingowych może zachęcać 
niektórych kierowców do zostawiania pojaz-
dów gdzie komu pasuje. Nie zmienia to jed-
nak faktu, że pozostawienie samochodu lub 
motocykla w niedozwolonym miejscu może 
ograniczać widoczność innym kierowcom, 
utrudniać ruch pojazdów lub być zagroże-
niem dla innych uczestników ruchu drogo-
wego. Tego typu zachowanie jest niezgodne 
z przepisami. Ich naruszenie powinno być 
przedmiotem zgłoszenia do odpowiednich 
służb, w tym konkretnym przypadku do Straży 
Miejskiej.

Są jeszcze wolne miejsca parkingowe

O tym, że sprawa jest rozwojowa i istotna dla 
Spółki niech świadczy fakt, że na ostatnim 
spotkaniu z udziałem naszych przedstawi-
cieli (20.03.2019 r.) ustalono zmianę organi-
zacji oznakowania i możliwość wyznaczenia 
dodatkowych miejsc parkingowych. Jeste-
śmy pewni, że ta inicjatywa to kolejny krok 
w stronę poprawy bezpieczeństwa i komfor-
tu mieszkańców osiedla Różanego. Jedno-
cześnie informujemy, że wciąż dysponujemy 
odpłatnymi miejscami parkingowymi. Z puli 
493 miejsc dostępnych w obrębie osiedli  
Różanego i Sławka pozostaje 19 wolnych 
miejsc na parkingu dwupoziomowym i par-
kingach podziemnych. 10 z nich czeka na 
najemców nowych, jeszcze niezasiedlonych 
mieszkań. Pozostałe są wolne i dostępne do 
wynajmu przez obecnych lokatorów. Zachę-
camy Państwa do wynajęcia miejsca dla 
własnego pojazdu.

W najbliższych miesiącach w Katowicach powstaną trzy kryte pływalnie.
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W tym roku odbędzie się szósta edycja 
katowickiego Budżetu Obywatelskie-
go. Mieszkańcy największego miasta 
w Aglomeracji Śląskiej będą mogli  
decydować osobiście, jakie projekty 
powinny być zrealizowane przez wła-
dze miejskie w następnym roku budże-
towym. 

Biorę odpowiedzialność

Z definicji Budżet Obywatelski (BO) jest demo-
kratycznym narzędziem, dzięki któremu ludzie 
mogą współdecydować o rozdysponowa-
niu pewnej puli środków z budżetu miasta.  
Na wykorzystanie tej formy planowania wy-
datków decyduje się coraz więcej miast. 
Oddając inicjatywę mieszkańcom, władze 
lokalne nie tylko mają gwarancję tego, że fun-
dusze pozwolą zaspokoić kluczowe potrzeby 
obywateli, ale stymulują lokalne społeczno-
ści do dyskusji o swoich priorytetach. Idea 
Budżetu Obywatelskiego zaprasza ludzi do 
wyrażenia swojego zdania, zaangażowania 
się w sprawy lokalne i podjęcia współodpo-
wiedzialności za swoją okolicę. - W ramach 
pięciu poprzednich edycji BO katowiczanie 
wybrali łącznie aż 599 projektów, z których 
prawie 450 zostało zrealizowanych. Powstały 
nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone 
skwery, boiska, pierwszy wodny plac zabaw 
w Katowicach, czy lodowisko w Murckach, 
a kilka dni temu, w Parku Zadole, urucho-
miona została największa w regionie tężnia 
solankowa. Katowiczanie dostali świetne 
narzędzie do wprowadzania realnych zmian 
swojego otoczenia i sprawnie z niego korzy-
stają – dodaje prezydent.

Szóstka w totolotku

W Katowicach Budżet Obywatelski cieszy się 
rosnącą popularnością. W tym roku program 
będzie zrealizowany już po raz szósty. Tym ra-
zem władze miejskie oddają do dyspozycji 
mieszkańców łącznie aż 31,5 mln zł. 21,5 mln zł 
przeznaczono na zadania lokalne (kwota ta 
będzie podzielona między 22 jednostki po-
mocnicze), 5 mln zł trafi do projektów ogól-
nomiejskich, a kolejne 5 mln zł na utrzyma-
nie zrealizowanych inwestycji. Projekty, które 
zyskają uznanie mieszkańców w tegorocznej 
edycji programu zostaną wdrożone w 2020 
roku. 

Deklaracja o dochodach co drugi rok

Zgodnie z ustawą o niektórych formach 
popierania budownictwa mieszkaniowego 
z 1995 r., najemcy TBS-ów są zobowiązani raz 
na dwa lata przedstawiać towarzystwu de-
klarację o średnim miesięcznym dochodzie 
w gospodarstwie domowym w danym roku 
kalendarzowym. Zeznanie za rok 2018 należało 
złożyć do 31 maja tego roku. 

Dochód czy nie dochód? 
Oto jest pytanie!

Wśród deklarowanych dochodów należy ująć 
wszystkie przychody, po odliczeniu składek 
na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów 
uzyskania przychodu. Najbardziej popular-
nymi przykładami w tej kategorii są: wyna-
grodzenie za pracę, wynagrodzenie z umów 
o dzieło, zlecenia i agencyjnych. Do dochodu 

zalicza się również świadczenia emerytalne 
i rentowe, diety, żołdy, dodatki kombatanc-
kie, a także jednorazowe odprawy i nagro-
dy pieniężne. Dochodem studenta jest sty-
pendium, a osoby korzystającej z różnych 
form wsparcia finansowego zasiłek (rodzin-
ny, przedemerytalny, dla bezrobotnych itd.)  
i dodatek pielęgnacyjny. Wypełniając dekla-
rację o dochodach nie należy również zapo-
mnieć o ujęciu kwoty uzyskanej ze sprzedaży 
samochodu lub mieszkania. Z kolei do docho-
du nie zaliczymy różnego rodzaju dodatków, 
zapomóg, innych świadczeń pomocy mate-
rialnej (np. dla uczniów). O tym, co najemcy 
TBS-ów powinni interpretować jako swój do-
chód, a co już nim nie jest, informuje ustawa 
o dodatkach mieszkaniowych z 2001 r. (art. 3). 
Każdorazowo dochód powinien być potwier-
dzony odpowiednim dokumentem potwier-
dzającym jego wysokość (do wglądu). 

Sprawa niecierpiąca zwłoki

Niezłożenie oświadczenia o dochodach sta-
nowi podstawę do wypowiedzenia umowy 
najmu w części dotyczącej wysokości czyn-
szu i zastosowanie czynszu wolnego w wy-
sokości 200% stawki czynszu regulowanego. 
Przygotowanie deklaracji o dochodach jest 
znacznie prostsze i mniej czasochłonne niż 
wypełnienie popularnego PIT-u. Wskazówki 
i przykłady poprawnego sporządzenia dekla-
racji znajdą Państwo na stronie: www.tbs.ka-
towice.pl w zakładce Strefa Mieszkańca KTBS. 
Wypełnioną deklarację można składać w: 

• siedzibie spółki przy ul. Krasińskiego 14
• lub administracjach terenowych – przy 
ul. Sławka 26 i ul. Bohaterów Monte Cassino 2. 

Złóż deklarację, uniknij podwyżki

Złóż deklarację o dochodach – nie zwlekaj.

Krajobraz Katowic zmienia się także dzięki pomysłom 
zgłaszanym przez mieszkańców.

Obywatele na szóstkę 

Budżet krok po kroku

Jak każdy mechanizm wydatkowania pie-
niędzy publicznych, Budżet Obywatelski ma 
swoje określone procedury, a także harmono-
gram. Przyjrzymy się temu drugiemu. Miesz-
kańcy mają możliwość zgłaszania pomysłów 
na inwestycje do 24 maja. Następnie miasto 
będzie weryfikować nadesłane propozycje: 
formalnie (do 11 czerwca) i merytorycznie  
(do 19 sierpnia). Projekty spełniające wyma-
gania zostaną opublikowane i poddane pod 
głosowanie (9–22 września). Podczas wybo-
rów każdy mieszkaniec Katowic będzie miał 
do dyspozycji 6 punktów, które będzie mógł 
rozlokować pomiędzy wspierane pomysły – 
trzy punkty są przeznaczone dla projektów 
lokalnych, a kolejne trzy na projekty ogólno-
miejskie. Wyniki głosowania i lista dofinan-
sowanych projektów zostaną opublikowane 
przez Urząd Miasta do końca września.

Miasto zmienia się na Twoich oczach

W ostatniej edycji BO środki otrzymało 126 
projektów (12 ogólomiejskich i 114 lokalnych). 
W 2017 roku wybrano 139 projektów (8 ogólno-
miejskich i 131 lokalnych), które zostały zreali-
zowane w 2018 r. Wśród nich są nie tylko pro-
jekty typowo infrastrukturalne, ale również te 
polegające na organizacji wydarzeń lub do-
posażeniu instytucji (np. bibliotek miejskich). 
Z ich efektów korzystają także najemcy KTBS. 
Przedsięwzięcia ze wsparciem pieniędzy z Bu-
dżetu Obywatelskiego trafiają także w naj-
bliższe sąsiedztwo naszych osiedli. Wdrożo-
ne pomysły to dowód, że każdy z nas może 
mieć realny wpływ na komfort życia w swojej 
okolicy. Najbliższa okazja do skorzystania z tej 
możliwości nadarzy się już podczas wrześnio-
wego głosowania na projekty zgłoszone do 
szóstej edycji katowickiego Budżetu Obywa-
telskiego. 

Ostatniego dnia maja minął termin składania deklaracji o dochodach. Najemcy, którzy nie wywiązali się ze swojego 
obowiązku, powinni jak najszybciej złożyć swoje deklaracje we wskazanych przez TBS punktach, aby uniknąć 

podwyżki czynszu.

fot.: UM
 Katow

ice

fot.: Redakcja
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Rzecz
o schadzce 
na klatce,

czyli młodzież
kontra...

Odwieczny dysonans młodości i doj-
rzałości ma również swój osiedlowy 
wymiar. Niektórzy lokatorzy skarżą się, 
że spędzająca czas na klatkach scho-
dowych młodzież hałasuje, śmieci 
i maluje po ścianach. 

W dobie mediów społecznościowych każde 
spotkanie na żywo z rówieśnikami jest na 
wagę złota. Wszystkich młodych, ale też ich 
rodziców, zachęcamy do właśnie tej formy 
kontaktu. Są jednak lepsze miejsca na bu-
dowanie relacji niż klatka schodowa. Wystar-
czy zdobyć się na odrobinę kreatywności,  

Najlepszym obrazem skali problemu, któremu 
musimy stawić czoła, jest gigantyczna wyspa 
plastiku i innych śmieci dryfująca po Pacyfiku. 
Specjaliści szacują, że jej powierzchnia pię-
ciokrotnie przewyższa terytorium Polski.

Więcej niż dobry wizerunek 

„Kranówka katowicka – szluknij sie z kokot-
ka” to nie pierwsza inicjatywa władz miasta 
zachęcająca mieszkańców do bycia bar-
dziej eko. Rozbudowa miejskiej infrastruktu-
ry rowerowej, działanie Miejskiego Centrum 
Energii, wydarzenie Dni Energii, aplikacja 
EKOKATO czy dofinansowanie proekologicz-
nych inwestycji ze środków budżetu miasta 
to tylko część z projektów inicjowanych przez 
Katowice. Inicjatywy są dowodem na to, że 
grudniowy szczyt klimatyczny COP24 nie zo-
stał potraktowany przez miasto jedynie jako 
zabieg wizerunkowy, ale przełożył się na kon-
kretne działania urzędników. W kwietniu do 
Rady Miasta wpłynęła interpelacja jednego 
z radnych, postulująca utworzenie systemu 
miejskich butelkomatów do skupu plastiko-
wych butelek. W zamian za sprzedaż opako-
wań moglibyśmy otrzymać zniżki na korzysta-
nie z komunikacji miejskiej czy komunalnych 
obiektów sportowych, lub przeznaczyć otrzy-
mane środki na cele charytatywne. 

Decyzja należy do Ciebie

Kolejne kampanie na rzecz ochrony środowi-
ska, racjonalnej konsumpcji i odpowiedzial-
nych zakupów systematycznie zwiększają na-
szą świadomość ekologiczną. To długotrwały 
proces, wymagający od nas nie tylko zmiany 
sposobu myślenia, ale także zrezygnowania 
z własnych wygód na rzecz lepszego losu 
przyszłych pokoleń. O ile nikt z nas nie jest 
w stanie cofnąć czasu i uniknąć szkód wy-
rządzonych przez człowieka przyrodzie, o tyle 
każdy z nas może zatroszczyć się o ekologię 
we własnym zakresie. Tu i teraz. Sposobów 
jest całe mnóstwo, począwszy od zabierania 
na zakupy własnych toreb materiałowych 
w miejsce jednorazówek, poprzez segrego-
wanie odpadów, na zmianie foliowych wo-
reczków śniadaniowych na papierowe koń-
cząc. Dziś do tego grona można dołączyć 
także picie wody z kranu zamiast kupowania 
jej w plastikowych butelkach.  

by znaleźć sobie przestrzeń, która zdecydo-
wanie lepiej sprawdzi się jako punkt spotkań. 
W mieście nie brakuje parków czy skwerów, 
a jeśli nawet tych nie ma w pobliżu, to w są-
siedztwie z pewnością znajdzie się jakieś bo-
isko sportowe czy plac zabaw. Można tam 
swobodnie porozmawiać, ciesząc się świe-
żym powietrzem i nie przeszkadzając przy 
tym swoim sąsiadom.   

Zdajemy sobie sprawę, że taki apel adreso-
wany do młodzieży może okazać się niesku-
teczny. Dla nich współmieszkańcy osiedla są 
tylko kolejną grupą „dorosłych”, która stawia 
warunki i formułuje oczekiwania. Wielu mło-
dych ludzi, pokazując swój sprzeciw, zignoruje 
ich prośby. Złość i straszenie konsekwencja-
mi mogą tylko dolać oliwy do ognia i spowo-
dować większy opór nastolatków. Dlatego 
w tej sprawie liczymy przede wszystkim na 
rodziców młodych. To oni są zwykle dla nich 
autorytetem, osobami, które realnie mogą 
wpłynąć na postawy dorastających ludzi.  
To także oni formalnie odpowiadają za czyny 
swoich dzieci, które nie są jeszcze pełnolet-
nie. Prosimy więc rodziców o zainteresowanie 
się, gdzie ich pociechy spędzają czas wolny. 
Ważne, by była to przestrzeń nie zagrażają-
ca ich bezpieczeństwu, ale także spokojowi 
współmieszkańców.

Miasto Katowice do spółki z Katowic-
kimi Wodociągami zachęcają miesz-
kańców stolicy Górnego Śląska do picia 
wody z kranu. Władze miejskie z dumą 
mówią o najwyższej jakości wody w na-
szym mieście, namawiając katowiczan 
do rezygnowania z kupowania wody 
w plastikowych butelkach.  

Kampania na rzecz wody

W marcu ruszyła kampania społeczna za-
praszająca osoby mieszkające i pracujące 
w Katowicach do picia wody wprost z kranu. 
Zaczerpnięte z gwary hasło „Kranówka ka-
towicka – szluknij sie z kokotka” ma rozświe-
tlać mroki stereotypowego myślenia o wo-
dzie z kranu jako niebezpiecznej dla zdrowia. 
O tym, że H2O w sieci jest zdatna do picia 
przekonują Katowickie Wodociągi, przedsię-
biorstwo odpowiedzialne za dostarczenie 
wody do lokalnych budynków. Woda, którą 
w Katowicach czerpiemy głównie z Jeziora 
Goczałkowickiego, jest regularnie badana 
w laboratoriach Katowickich Wodociągów 
i spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa. 
Jest więc równie zdrowa jak ta butelkowana, 
dostępna na sklepowych półkach. 

Sprawdzaj jakość instalacji i armatury

Miejska kampania dotyczy jakości wody 
w sieci. Warto jednak pamiętać, że w tej wo-
dociągowej układance jest jeszcze jedna 
zmienna. Jak informuje Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Katowicach, na 
skład wody, która finalnie leje się z naszych 
kranów, ma także wpływ stan techniczny sie-
ci wewnętrznej konkretnego budynku. Nawet 
jeśli woda w wodociągach jest krystaliczna 
i smaczna, to może zostać zanieczyszczona 
na ostatnim etapie swojej podróży do „ko-
kotka”. Dlatego też KTBS jako właściciel i za-
rządca budynków prowadzi okresowe prze-
glądy stanu instalacji wody. Sami użytkownicy 
mogą mieć również wpływ na dobrą kondy-
cję wody, dbając o czystość armatury (sitek 
i perlatorów). 

Czysta woda zdrowia doda 

O tym, jak ważne jest odpowiednie nawad-
nianie, nie trzeba nikogo przekonywać. Woda 
stanowi ok. 60% procent ciała człowieka. Jest 
ważnym składnikiem warzyw, owoców i in-
nych posiłków, które lądują na naszych ta-
lerzach. H2O reguluje podstawowe funkcje 
naszego organizmu, jak chociażby trawie-
nie, termogenezę czy transport substancji 
odżywczych do komórek. Niedostarczenie 
odpowiedniej ilości płynów do organizmu 
może powodować szereg konsekwencji, z za-
wrotami i bólami głowy, nudnościami, uczu-
ciem zmęczenia czy spadkiem koncentracji 
włącznie. To, ile wody dziennie powinniśmy 
przyjmować, jest w dużej mierze zależne od 
budowy ciała, temperatury otoczenia i rodza-
ju wykonywanej pracy.

Portfel i przyroda trzymają kciuki

Na piciu kranówki mogą w oczywisty sposób 
skorzystać katowiczanie kupujący wodę bu-
telkowaną. Ta ostatnia jest raczej niedroga 
i nie stanowi głównej pozycji w domowym 
budżecie, jednak w skali miesiąca dla kilku-
osobowej rodziny rezygnacja z kupowania 
butelek może stanowić wymierną oszczęd-
ność. Jednak głównym beneficjentem ta-
kiego wyboru nie jest nasz portfel, a Matka  
Ziemia. Każda kupiona butelka to porcja pla-
stiku, którą po jej opróżnieniu trzeba zutylizo-
wać. Dodajmy, że każda butelka PET rozkłada 
się ok. 500 lat. Przetwarzanie ogromnych ilo-
ści wyprodukowanego plastiku urasta dziś 
do rangi globalnego wyzwania. Lekki, tani 
i wytrzymały materiał, który kiedyś miał zre-
wolucjonizować produkcję i dystrybucję, dziś 
jest zagrożeniem dla wszystkich istot żywych. 

Źródlana z kranu zamiast 
z butelki

 

Kampania „Kranówka katowicka – szluknij sie z kokotka” przekonuje, 
że woda z kranu jest równie dobrej jakości jak butelkowana.

Młodość ma swoje prawa…

…, ale także i obowiązki. 

fot.: Redakcja

fot.: Redakcja

fot.: Redakcja



1110 Nr 15 maj 2019 Nr 15 maj 2019tbs.katowice.pltbs.katowice.pl

Wiatr we włosach, ekologia w sercu

Jeszcze do niedawna rower był środkiem lo-
komocji, z którego najczęściej korzystaliśmy 
okazjonalnie, głównie w czasie w wolnym od 
obowiązków. Zmieniająca się rzeczywistość 
pokazuje, że coraz więcej osób wybiera wła-
śnie ten rodzaj transportu już nie w ramach 
rekreacji, ale w codziennej drodze do pracy 
lub szkoły. Co odpowiada za taki obrót spraw? 
Nie bez znaczenia są tutaj rosnąca świado-
mość ekologiczna, traktowanie dojazdów do 
pracy jako elementu aktywnego trybu życia, 
czy po prostu chęć podążania za trendami. 
Z całą pewnością gigantyczne znaczenie ma 
także rozwój infrastruktury – ścieżek kolarskich 
i przede wszystkim miejskich wypożyczalni ro-
werów. 

Rower a sprawa miejska 

Idea wykorzystania jednośladu jako alterna-
tywy dla samochodu czy komunikacji miej-
skiej nie jest rodzimym pomysłem. Standardy 

w tej materii wyznaczają przede wszystkim 
Holendrzy i Duńczycy, dla których rower jest 
podstawowym sposobem przemieszczania 
się. Polskie miasta aktywnie nadrabiają za-
ległości, rozwijając niezbędną infrastrukturę. 
Katowice od kilku lat konsekwentnie stawiają 
na ekspansję zaplecza rowerowego, zachę-
cając tym samym swoich mieszkańców do 
wyboru jednośladów napędzanych siłą mię-
śni. Kwietniowa inauguracja kolejnego se-
zonu roweru miejskiego była świetną okazją 
do przyjrzenia się statystykom. Na początku 
kwietnia 2019 r. miasto dysponowało 54 wy-
pożyczalniami. W 2018 r. z ich usług skorzysta-
no ponad 200 tys. razy, a w systemie zareje-
strowało się 41 tys. użytkowników. Prezydent 
Marcin Krupa zapowiedział, że do końca 
obecnego sezonu liczba stacji wzrośnie do 
75, a docelowo w kolejnych latach ma ich 
być aż 150. Pieniądze płyną także na ścieżki 
rowerowe. W tym roku na ten cel w budżecie 
miasta zarezerwowano ponad 10 mln zł, co 
ma zapewnić budowę 14 km tras i sfinanso-
wać prace koncepcyjne, które będą wdraża-

ne w kolejnych latach. Wprowadzono również 
możliwość oddawania pojazdów na stacjach 
w innych miastach obsługiwanych przez sys-
tem Nextbike.

Wypożycz rower przy osiedlu 

Rosnącą popularność tego środka lokomocji 
zapewnia też wygoda i intuicyjność obsługi 
systemu. Skorzystanie z usług wypożyczal-
ni jest bardzo proste i nie wiąże się z duży-
mi kosztami. Najemcy KTBS mają możliwość 
przekonania się o tym osobiście na swoich 
osiedlach. Pierwsza stacja została zloka-
lizowana przy ul. Saint Etienne, druga przy  
ul. Krasińskiego. W tym sezonie do tego duetu  
dołączyły dwie kolejne – na Osiedlu Sławka  
i na Osiedlu Pod Kasztanami. Zachęcamy 
naszych najemców do wykorzystania szansy, 
jaką oferują stacje rowerowe przy osiedlach 
i wypożyczania jednośladów w drodze do 
pracy czy podczas weekendowej przejażdżki. 

Rower przez miasto 
mknie
 

Coraz więcej osób podróżujących do pracy czy na uczelnię przesiada się z samochodów na rowery. Swoją rosnącą popu-
larność dwukołowce zawdzięczają między innymi coraz lepiej zorganizowanej sieci wypożyczalni rowerów miejskich. 
W tym roku w Katowicach powstanie dwadzieścia jeden nowych stacji, w tym dwie na osiedlach należących do KTBS. 

Aura za oknami zachęca do wyjścia z domu. Najlepiej można ją odczuć w katowickich parkach, które przyciągają  
nie tylko urokami przyrody, ale również licznymi atrakcjami i wydarzeniami. 

Wiosna, 
ach to ty! 

 

Park Kościuszki

Choć Park Kościuszki zajmuje najmniejszą po-
wierzchnię wśród trzech wybranych obiektów, 
to z pewnością swoim urokiem nie ustępuje 
dwóm wspomnianym parkom. Orientację 
odwiedzającym park wyznaczają unikatowy 
drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła 
i Wieża Spadochronowa. Między nimi znajdu-
ją się liczne aleje spacerowe i place zabaw, 
czyniąc to miejsce idealnym adresem na ro-
dzinne weekendowe wypady. Park Kościuszki 
gości również kameralne koncerty muzyczne
i imprezy sportowe.

Katowicki Park Leśny 
i Dolina Trzech Stawów

Wielu mieszkańców kojarzy Dolinę jako miejsce 
rekreacji dla aktywnych. Jej znakiem rozpoznaw-
czym jest szeroka rolkostrada, na której, niezależ-
nie od pogody, można spotkać licznych biegaczy, 
kolarzy i rolkarzy. Wzdłuż trasy ulokowano place 
zabaw, siłownię pod chmurką i restauracje. Na 
chętnych czeka także możliwość wypożyczenia 
kajaka lub kąpieli w tutejszych stawach. Lotni-
sko Muchowiec i okalająca go Dolina są również 
miejscem odbywania się zawodów sportowych 
i koncertów. Jednak Dolina Trzech Stawów to coś 
więcej niż tylko rolkostrada, imprezy i sporty wod-
ne. To także bogactwo przyrody i imponująca 
sieć alejek, dzięki którym z powodzeniem możemy 
odciąć się od zgiełku wielkiego miasta i codzien-
nego pędu. Szczególne walory ma w tym wzglę-
dzie ma mniej uczęszczany Katowicki Park Leśny, 
położony między Doliną a osiedlem Zgrzebnioka.  
To świetne miejsce na spokojne spacery z dziec-
kiem czy czworonogiem. 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

Korzyści wynikające z aktywnego spędzania 
czasu wolnego można wymieniać godzinami. 
Dotlenienie organizmu, pobudzenie procesów 
metabolicznych i spalanie tkanki tłuszczowej, 
rozprostowanie kręgosłupa po długich godzi-
nach spędzonych za biurkiem lub przed tele-
wizorem mogą zbawiennie wpłynąć na nasz 
organizm i poprawić dyspozycję mentalną. 
Nie możemy zapominać, że wybrana aktyw-
ność powinna być dostosowana do naszego 
stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Nie od razu 
trzeba zacząć przygotowywać się do biegu 
maratońskiego czy górskiej wyprawy. Dla wie-
lu osób, szczególnie tych, które rzadko wycho-
dzą z domu, najlepszym rozwiązaniem jest po 
prostu spacer, nordic walking lub przejażdż-
ka na rowerze. Niezależnie od tego, na którą  
aktywność padnie nasz wybór, wiosna to naj-
lepszy moment, by obudzić się z zimowego 
letargu i wyjść na świeże powietrze. A gdzie 
wiosna smakuje najlepiej? Zdecydowanie 
w parkach, gdzie można poczuć ją wszystki-
mi zmysłami. 

Park Śląski 

Przegląd najbardziej atrakcyjnych parków roz-
poczynamy od jednego z największych parków 
miejskich w Europie. I choć formalnie znajduje 
się on na terenie Chorzowa, ze względu na po-
kaźne terytorium i liczne atrakcje jest miejscem, 
z którego korzystają mieszkańcy całej aglome-
racji. Na 535 hektarach znajdują się liczne obiek-
ty, które rocznie przyciągają do Parku Śląskiego 
ok. 3 mln gości. Wśród najważniejszych trzeba 
wymienić chociażby skansen, ZOO, wesołe mia-
steczko, park linowy, korty do tenisa ziemnego, 
rosarium, kąpielisko, czy przechodzące moder-
nizację planetarium. Ofertę uzupełniają liczne 
restauracje i kawiarnie, gdzie można odpocząć 
w trakcie zwiedzania parku. Pola Marsowe i Sta-
dion Śląski są areną licznych imprez sportowych 
i kulturalnych, a na co dzień na parkowych alej-
kach można spotkać rzesze spacerowiczów, 
biegaczy, rowerzystów czy osób jeżdżących na 
rolkach. Alternatywą dla spacerów może być 
kolejka linowa Elka, którą również możemy po-
dróżować na terenie parku. 

Nowe stacje sprawiają, że korzystanie z roweru miejskiego jest jeszcze wygodniejsze.
Wiosną warto skorzystać z uroków 
katowickich parków.

Dolina Trzech Stawów to najbardziej 
popularne tereny rekreacyjne miasta. 

Park Kościuszki pozwala uciec 
przed zgiełkiem Śródmieścia.
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Katowice os. PaderewskiegoKatowice-Giszowiec

Katowice Zawodzie

Katowice os. Witosa
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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. 752 

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 26
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. 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:

„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: Andrzej Fiszer, Nakład: 3000 egz.

www.mloda-gieksa.plWIĘCEJ INFORMACJI NA:

 Dołącz do Wielosekcyjnej Akademii "Młodej GieKSy" 

 Piłka nożna:
Marek Oględziński

tel: 507 199 304

marek.ogledzinski@gkskatowice.eu

Siatkówka:
Przemysław Halapacz

tel: 501 740 057

przemyslaw.halapacz@gkskatowice.eu

Tenis:
Damian Czujko

tel: 600 354 216

damian.czujko@gkskatowice.eu

Hokej:
Marcin Penczek

tel: 733 061 672

marcin.penczek@gkskatowice.eu


