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  58 chętnych na mieszkanie w KTBS  
przy ul. Sławka

To historyczny, majowy rekord w Katowickim 
Towarzystwie Budownictwa Społecznego. 
Jeszcze nigdy tylu chętnych nie chciało za-
mieszać w danym lokalu, choć już wcześniej-
sze zainteresowanie, np. w  kwietniu 2022 r., 
kiedy o jedno z mieszkań starały się 52 oso-
by, wskazywał na olbrzymią popularność 
mieszkań z KTBS. Najbardziej atrakcyjne oka-
zało się jedno z trzech wolnych mieszkań przy  
ul . Sławka. Sam lokal ma 2 pokoje i liczy  
45,75 m2, a czynsz to, bez mediów, niecałe  
715 zł. Jest to stawka znacznie niższa niż w lo-
kalach prywatnych oferowanych w okolicy 
osiedla Witosa. Rekordowe losowanie odbyło 
się w 12 maja br.

  Dla kogo TBS?

Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spo-
łecznego to spółka miejska, której głównym 
zadaniem jest wspieranie programu budo-
wy i wynajmu społecznych mieszkań czyn-
szowych na terenie gminy. Sposób wynaj-
mu w budynkach TBS-u jest ściśle określony 
w ustawie, dlatego wysokość czynszu musi 
mieścić się w wyznaczonych przez ustawo-
dawcę widełkach. Ideą funkcjonowania towa-
rzystw jest oferowanie komfortowych miesz-
kań dla osób średniozamożnych, czyli takich, 
które zarabiają za dużo by zamieszkać w loka-
lu komunalnym, ale jednocześnie nie mogą 
lub nie chcą zaciągać kredytu mieszkanio-
wego. Nowi najemcy przed wprowadzeniem 

się muszą wpłacić zwrotną opłatę partycypa-
cyjną i kaucję. W przypadku wspomnianego 
mieszkania przy ul. Sławka kwota ta wynosiła 
ponad 63 tys. złotych, która po ewentualnym 
wyprowadzeniu się z mieszkania w przyszłości, 
jest zwracana zgodnie z ustawą.

  Załamanie na rynku hipotek zwięk-
sza zainteresowanie mieszkaniami 

społecznymi

Dane z lutego z rynku kredytów hipotecznych, 
mówią o spadku zaintereso-
wania nowymi pożyczkami 
o ponad 24 procent. To dowód 
na to, że Polacy nie chcą ry-
zykować długoterminowych 
zobowiązań w niepewnych 
czasach, szczególnie w sytu-
acji wzrostu stóp procento-
wych. Banki także zaostrzają 
kryteria dostępności kredytu,  
co dodatkowo ogranicza liczbę 
zaciąganych hipotek. Po de-
cyzjach NBP i kolejnych pod-
wyżkach stóp procentowych 
pozycja kredytobiorców na 
rynku jeszcze się osłabi. W ta-
kiej sytuacji dla wielu, szcze-

gólnie młodych osób, zamieszkanie w TBS-ie 
jest opcją bezpieczną i korzystną cenowo.  
Co istotne, mieszkania oferowane przez KTBS 
są komfortowe i wykończone w bardzo do-
brym standardzie, a fakt, że wynajmującym 
jest spółka miejska, daje bezpieczeństwo dłu-
goterminowego zamieszkania.

  W TBS nawet 30% taniej niż na rynku

Według analiz mieszkańcy KTBS płacą o 30% 
niższe opłaty lokalowe niż najemcy mieszkań  
z rynku komercyjnego. Nawet po ostatniej 
10-procentowej podwyżce, KTBS utrzymuje 
znacznie niższe opłaty niż wynajem prywat-
ny, pomimo tego, że miasto nie może dopła-
cać do mieszkań w jego zasobach, i że musi 
ponosić koszty kredytów, z których budowa-
ne są nowe budynki mieszkalne. Mieszka-
nia w KTBS, choć to spółka miejska, są czym  
innym niż mieszkania typowo komunalne.  
Lokale komunalne, do których dopłaca mia-
sto, przeważnie mają gorszy standard i są de-
dykowane osobom niżej uposażonym. Kolejne  
inwestycje KTBS w Katowicach, takie jak np. przy  
ul. Kossutha 7, dadzą możliwość wygodnego 
życia w komfortowych warunkach za rozsąd-
ną cenę wielu rodzinom z miasta, ale także 
tym przyjezdnym.      

Kolejny rekord w KTBS
 

KT
BS

KT
BS

Na końcową ocenę ekspertów wpływ ma wiele aspektów,  
m.in. kwestie finansowe, realizacje oraz ocena inwestycji, 
umiejętne wykorzystanie funduszy unijnych, polityka kadrowa 
i podnoszenie kwalifikacji personelu, a także posiadane certy-
fikaty i zdobyte nagrody. Ważnym aspektem, który brany jest 
pod uwagę, jest także działalność z zakresu CSR, czyli społecz-
nej odpowiedzialności biznesu.

TBS-y z roku na rok uatrakcyjniają swoją ofertę, wzbudzając 
tym samym zainteresowanie wśród różnych grup społecznych. 
Obok mieszkań na wynajem oraz z dojściem do własności, 
pojawiają się lokale spełniające potrzeby seniorów oraz osób 
niepełnosprawnych. 

Tegoroczna edycja, jak zaznaczają sami organizatorzy, była 
bardzo wyrównana. Na pierwszym miejscu uplasowa-
ło się Gdańskie TBS, zaraz za nim znalazły się Toruńskie TBS  
i Stargardzkie TBS. Nasza spółka zajęła na podium miejsce 
trzecie, ex aequo z Towarzystwem Budownictwa Społeczne-
go z Wrocławia. Tym samym udało nam się poprawić wynik 
z ubiegłego roku i awansować aż o dwie pozycje! 

Pierwsza 10. Ogólnopolskiego Rankingu Towarzystw  
Budownictwa Społecznego prezentuje się następująco:

1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
2. Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
3. Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. 
4. Opolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
5. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku
6. Jaworznickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
7. Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
8. Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
9. Wyszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wałczu 
10. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zamościu

Ranking, w którym Katowickie TBS znalazło się na podium, organizowany jest przez redakcję Strefy 
Gospodarki - dodatku biznesowego do Dziennika Gazety Prawnej. Celem zestawienia jest wyselek-
cjonowanie najlepszych reprezentantów tego niezwykle istotnego dla miast obszaru działalności.

KTBS
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Budynki na ul. Działkowej wyrastają 
już ponad grunt!

To pierwsza tego typu inwestycja Katowickie-
go TBS, gdyż mieszkania zostaną sprzedane 
najprawdopodobniej w drodze licytacji, a cały 
dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na 
rewitalizację trzech kamienic przy ulicy Ma-
riackiej w centrum miasta. 

Osoby zainteresowane inwestycją już dziś 
mogą zapoznać się z jej szczegółami na stro-
nie internetowej przyjaznyzakatek-tbs.pl oraz 
zapisać się do newslettera aby otrzymywać 
informację o postępach budowy i etapach 
sprzedaży.Zakończenie budowy i sprzedaż 
mieszkań są planowane na jesień tego roku. 
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Budowa na Kossutha rozpoczęta 

Na początku maja rozpoczęły się prace 
przygotowawcze do rozbiórki, pamię-
tającego czasy PRL-u, biurowca przy 
ul. Kossutha 7 w Katowicach. Wykonaw-
ca rozpoczął od sprzątania wewnątrz 
budynku, demontażu drzwi i elemen-
tów „socjalnych”, by następnie roze-
brać ścianki działowe i lekkie elemen-
ty wnętrza. Niebawem rozpocznie się 
rozbiórka samego budynku. Będzie ona 
prowadzona maszynowo, więc jedyną 
uciążliwością dla okolicznych miesz-
kańców może być, czasami pojawiający 
się hałas.

Budynek ma konstrukcję stalową i jest to biu-
rowiec typu Lipsk, których w okresie jego bu-
dowy powstawało w Polsce i tej części Europy 
bardzo wiele. Rozbiórka, według harmonogra-
mu, ma potrwać maksymalnie 4 miesiące od 
podpisania umowy, i zakończy się na przeło-
mie lipca i sierpnia. W tej chwili realizowany 
jest projekt budowlany, w celu uzyskania po-
zwolenia na budowę. Projekt wykonawczy po-
winien być gotowy do końca października. Har-
monogram zakłada, że następnym krokiem 
jest rozpoczęcie budowy nowego budynku.  

  Mieszkania w miejsce biurowca za 
ponad 46 mln

Budowę realizuje przedsiębiorstwo RISER 
Sp. z o.o. z Jaworzna, które zaoferowało najniż-
szą kwotę w przetargu – 46 985 128,24 zł brutto. 
W nowym budynku znajdzie się 75 mieszkań 
i około 170 miejsc parkingowych w garażu pod-
ziemnym oraz parkingu zewnętrznym. Miesz-
kania w większości będą wielopokojowe – trzy, 
cztero – a nawet pięciopokojowe, dedyko-
wane rodzinom, szczególnie wielodzietnym. 
Budowa większych mieszkań jest pokłosiem 
dużego zainteresowania takimi lokalami wy-
budowanymi przez KTBS 2 lata temu przy 
ul. Leopolda. Część użytkowa budynku zo-
stanie przeznaczona na żłobek oraz dyrek-
cję miejskiej biblioteki publicznej, która ma 
być przeniesiona z budynku przy ul. Kossu-
tha 11. Planuje się, że w przyszłości biurowiec 
przy Kossutha 11 również zostanie wyburzony, 
a w jego miejscu powstanie kolejny budynek 
mieszkalny.  

Od września zeszłego roku trwa budowa osiedla przy ulicy Działkowej na Giszowcu. W powstających 4 niskich budynkach 
nawiązujących swoją architekturą do historycznej zabudowy osiedla ogrodu powstanie 16 lokali mieszkalnych o po-
wierzchni od ok. 80 do 90 m2. Do każdego z nich będzie przynależał ogródek. W zależności od położenia, mieszkania 
będą wyposażone w garaż i miejsce parkingowe lub 2 miejsca parkingowe. Mieszkania będą wykończone w standardzie 
deweloperskim i będą posiadały ogrzewanie podłogowe. 

Cena sprzedaży lokalu będzie ustalona w drodze aukcji na zawarcie umowy sprzedaży lokalu, prowadzonej w formie licytacji. Cena wywo-
ławcza lokalu mieszkalnego zostanie ustalona po ostatecznym rozliczeniu przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Przyjazny Zakątek” 
w Katowicach-Giszowcu w rejonie ulic Działkowej, Kwiatowej i Przyjaznej z uwzględnieniem aktualnych na dzień ogłoszenia licytacji cen 
rynkowych nowych lokali mieszkalnych. Aktualnie przewidywana cena wywoławcza oscyluje pomiędzy 700 a 800 tys. złotych i jest uzależ-
niona od wielkości lokalu mieszkalnego, przynależnego ogródka i lokalizacji miejsc postojowych.

– Cieszę się, że dzięki budowie przy ul. Przyjaznej domkniemy tę część 
osiedla nawiązując do historycznej zabudowy i planu urbanistyczne-
go. Kiedyś w tym miejscu stały domy lecz zostały wyburzone w czasie 
PRL i teraz odtwarzamy dawną koncepcję. Inwestycja ma także dru-
gą bardzo dobrą stronę. Dzięki niej uda się nam także zrewitalizować 
reprezentacyjne kamienice z samym centrum Katowic – mówi Janusz 
Olesiński Prezes KTBS.    
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Katowickie TBS Sp. z o.o. posiada łącz-
nie ok. 37 000 m2 terenów zielonych,  
na których urządzone są trawniki , 
klomby, skalniaki, rabaty oraz po-
sadzone ozdobne krzewy i drzewa. 
Dodatkowo w istniejących zaso -
bach mieszkaniowych znajduje się  
214 ogródków przydomowych, w dużej 
części zagospodarowanych przez na-
jemców mieszkań, do których przyna-
leżą. Każdego roku ogólnodostępna 
zieleń na osiedlach mieszkaniowych 
wzbogacana jest nową oryginalną 
roślinnością i małą architekturą. Do-
sadzane są nowe drzewa i krzewy, 
a także wymieniane te, które z róż-
nych przyczyn obumarły. KTBS dokła-
da wszelkich starań, aby istniejące 
i nowopowstałe tereny zielone były 
jak najbardziej atrakcyjne dla przy-
szłych najemców. Spójna koncepcja 
ich zagospodarowania na osiedlach 
mieszkaniowych porządkuje w pew-
nym sensie ład, pozwala podkreślać 

walory przyrodnicze, uła-
twia komunikację oraz roz-
budowę istniejącej małej 
architektury i terenów re-
kreacyjnych.

 Automatyczne nawadnia-
nie pomaga w dbaniu o zie-

leń i naturę

W celu utrzymania terenów zie-
lonych duża ich część posiada 
automatyczne instalacje na-
wodniające, które częściowo za-

silane są wodą opadową ze zbiorników reten-
cyjnych. Woda jest cennym i ograniczonym 
zasobem dlatego tam, gdzie 
było to możliwe ze względów 
technicznych, na elewacjach 
budynków zostały zabudo-
wane zbiorniki do pozyskania 
wody opadowej, wykorzysty-
wanej do podlewania. W celu 
ochrony terenów zewnętrz-
nych - w tym terenów zielo-
nych - przed dewastacją, na 
wszystkich osiedlach miesz-
kaniowych zostały zabudo-
wane instalacje monitoringu 
osiedlowego, eliminujące 
w znacznym stopniu wszel-
kiego rodzaju przejawy wandalizmu. 

  Nowa zieleń już pojawia się  
na osiedlach

W chwili obecnej Katowickie TBS Sp. z o.o. 
realizuje strategię na lata 2021 – 2023 w za-

kresie rozwoju terenów zielonych i działań 
proekologicznych. W 2021 r. zgodnie z opraco-
waną strategią zostały dokonane nowe na-
sadzenia roślinności na nieruchomości przy  
ul. Leopolda 17, 17a w Katowicach. Na dziedziń-
cu została ustawiona pergola obsadzona ró-
żami z dwiema ławkami oraz drzewami, które 
mają spełniać rolę naturalnego zacienienia. 
Wzdłuż ogrodzenia od strony dziedzińca po-
jawiły się bluszcze, a także wiele innych roślin 
we wszystkich częściach osiedla.

W bieżącym roku zgodnie z opracowaną stra-
tegią zostaną dokonane kolejne nowe nasa-
dzenia na innych osiedlach KTBS.

Katowickie TBS dokonuje nasadzeń zastęp-
czych, które wynikają z planowanych wycinek 
oraz decyzji administracyjnych. W ostatnim 
czasie w ich efekcie - m.in. na osiedlu przy  
ul . S ławka , Marcinkowskiego oraz przy  
ul. Złotej 17a - zostało posadzonych łącznie  
9 nowych drzew: jarząb pospolity – 3szt., wiąz 
szypułkowy - 1 szt. , klony red royal - 2 szt., śliwa 
wiśniowa - 3 szt.

Proekologiczne działania KTBS są odpowiedzią 
na potrzeby mieszkańców – badania pokazu-
ją, że bliskość zieleni przyczynia się do korzyst-
nego samopoczucia i zdrowia psychicznego 
mieszkających ludzi. Dodatkowo wprowadza-
nie zieleni na osiedla ma niebagatelny wpływ 
na niwelowanie skutków ocieplającego się 
klimatu i walkę z tworzącymi się „wyspami 
ciepła”

W Katowicach powstanie 
HUB Gamingowo-Technologiczny

Kolejne zielone inwestycje  
na osiedlach przed nami!

Katowice od lat stawiają na innowacje, 
nie dziwi więc, że własnie wykonały 
kolejny krok w kierunku powstania 
katowickiego HUB-u Gamingowo -
-Technologicznego. Jest już podpisa-
na umowa na opracowanie komplek-
sowej dokumentacji projektowej dla 
pierwszego etapu tego projektu. 

– Powstanie HUB-u Gamingowo-Technolo-
gicznego to projekt, który wytycza kierunek 
rozwoju Katowic. Mamy dobre doświadczenia 
związane z rewitalizacją terenów pokopalnia-
nych. Strefa Kultury powstała właśnie na te-
renie dawnej kopalni, a jej budowa w sposób 
znaczący wpłynęła na rozwój i wizerunek mia-
sta. To kolejny krok w stronę przyszłości i no-
woczesnych technologii. Wierzę, że ten ruch 
przyciągnie nowych inwestorów i wpłynie na 
stworzenie nowych miejsc pracy – mówi Mar-
cin Krupa, prezydent Katowic. 

  Technologie przyszłości w historycznej 
 przestrzeni

Podpisanie umowy to efekt konkursu, w któ-
rym wzięło udział kilkanaście pracowni pro-
jektowych. Sąd konkursowy za najlepszą uznał 
propozycję pracowni AMC – Andrzej M. Choł-
dzyński z Lublina, a częścią nagrody za zaję-
cie pierwszego miejsca było zaproszenie do 
udziału w negocjacjach na realizację projektu.
– Kluczowe dla naszej propozycji były warstwa 
historyczna tego miejsca oraz jego nowo-
czesne, innowacyjne przeznaczenie. Dlatego 

zaprojektowaliśmy duży park, który integru-
je te budynki. I trochę wzorem paryskiego 
Luwru, część dolną z ogrodem, która będzie 
zawierała funkcje dodane, dzięki czemu na 
powierzchni układ budynków pozostanie nie-
zmieniony – przedstawił założenia projektu 
architekt Andrzej Chołdzyński.

  Dolina Cyfrowa w Nikiszowcu

HUB Gamingowo-Technologiczny ma stano-
wić wspólną przestrzeń dla firm technologicz-
nych, game developerów, czyli producentów 
gier, a także środowiska związanego z e-spor-
tem, które zajmuje się organizacją rozgrywek, 
turniejów i realizacją transmisji. W Katowicach 
działa kilkanaście takich firm, w regionie kil-
kadziesiąt. Choć część ich działalności jest 

zbieżna, to jednak mają różne 
potrzeby i interesy. Ideą HUB-
-u jest skupienie przedstawicieli 
nowych technologii w jednym 
miejscu i przyciągnięcie kolej-
nych firm, poprzez spełnienie 
ich wymagań i umożliwienie 
dalszego rozwoju. – Firmy ka-
towickie nie wypełnią samo-
dzielnie HUB-u, dlatego chce-
my w nim stworzyć warunki 
do rozwoju z myślą o różnych 
podmiotach i zachęcić je do 
przenoszenia tu swojej działal-
ności – mówi Mariusz Jankow-
ski, naczelnik wydziału obsługi 

inwestorów. Może w tym pomóc międzynaro-
dowa rozpoznawalność, którą przynoszą or-
ganizowane w Katowicach mistrzostwa świata  
w e-sporcie – Intel Extreme Masters. 

Zlecone prace projektowe dotyczą pierwsze-
go z sześciu przewidzianych etapów projektu 
i polegają na stworzeniu dokumentacji dla 
adaptacji i rewitalizacji już istniejących bu-
dynków po KWK Wieczorek, w których znaj-
dą się między innymi powierzchnie biurowe 
i coworkingowe, studia nagrań, laboratoria, 
zaplecze infrastruktury IT, a także sale kon-
ferencyjne i pomieszczenia edukacyjne. 
Wartość pierwszego etapu szacowana jest 
na około 200 mln zł. Projekt budowlany wraz 
z wnioskiem o pozwolenie na budowę powin-
ny być gotowe, zgodnie z harmonogramem, 
do końca marca 2023 roku. Kolejny etap to 
wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz pra-
ce w terenie.

Pozostałe etapy inwestycji polegać będą 
m.in. na budowie hal produkcyjnych, których 
zakładanym przeznaczeniem są studia tele-
wizyjne i studio nagrań dla obsługi przemysłu 
e-sportowego; uzbrojeniu obiektów w sprzęt 
technologiczny oraz sprzęt ogólnego prze-
znaczenia; budowie budynków biurowo-
-usługowych oraz zaadaptowaniu Szybu 
Poniatowski na cele społeczno-edukacyjno-
-kulturalne. Szacunkowy koszt całej inwestycji 
to około 600 mln zł.

Wizualizacja HUBu Gamingowo-Technologicznego_AMC – Andrzej M. Chołdzyński

KT
BS

KT
BS

KT
BS

Ogłoszenie wyników konkursu - przewodniczący sądu konkurso-
wego - Stanisław Podkański, prezydent Katowic - Marcin Krupa 
oraz Andrzej Chołdzyński ze zwycięskiej pracowni AMC.
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Wyróżnienie dla akcji 
„Wyzwanie – parkowanie”

 

Ta edycja konkursu była poświęcona działa-
niom, za pomocą których władze lokalne starały 
się dotrzeć do mieszkańców, przedsiębiorców 
i innych grup. W konkursie oceniano pomysł, 
dzięki któremu udało się dotrzeć do odbiorców, 
a także wybrane sposoby komunikacji i osią-
gnięte efekty. – Statystyki potwierdzają skalę 
problemu. Mam nadzieję, że każdy, kto otrzy-
mał mandat, weźmie to sobie do serca i bę-
dzie parkował w sposób zgodny z przepisami  
– mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. I do-
daje: – Efekty akcji „Wyzwanie – parkowanie” cie-
szą nas tym bardziej, że została ona dostrzeżona 
przez kapitułę konkursu „Samorządowy lider ko-
munikacji i promocji”.

W ciągu pierwszego roku akcji strażnicy miejscy 
ujawnili 18 317 wykroczeń przeciwko porządkowi 
w komunikacji. Najwięcej z nich (8 232) polega-
ło na niezastosowaniu się do znaków zakazu 

zatrzymywania i postoju. Niemal równie liczną 
grupę (8 096) stanowili kierowcy, którzy parko-
wali na ścieżkach rowerowych, chodnikach, 
przejściach dla pieszych czy podjazdach do 
bram. 2 424 kierowców, parkując, spowodo-
wało zniszczenie zieleni publicznej. 38 pojazdów 
zostało usuniętych na koszt właściciela.

Najwięcej interwencji było w Śródmieściu i Ko-

szutce. – Przeprowadzenie akcji „Wyzwanie  
– parkowanie” jest konieczne, bo, jak pokazują 
codzienne obserwacje i nasze statystyki, wielu 

kierowców parkuje w miejscach do tego nie-
wyznaczonych, blokując ruch pieszy, utrud-
niając dojazd do budynków pojazdom służb 
miejskich lub ratunkowych czy rozjeżdżając 
zieleń – mówi Piotr Piętak, zastępca komen-
danta Straży Miejskiej w Katowicach. 

Akcja to nie tylko kary dla kierowców. Miesz-
kańcy mogą też na specjalnej mapie ozna-
czać miejsca, w których problemy z nieprawi-
dłowym parkowaniem występują najczęściej, 
oraz dołączać do nich fotografie z „miszczami 
parkowania”. Mapa dostępna jest na stronie 
wyzwanieparkowanie.katowice.eu. W ramach 
akcji zrewitalizowano też kilka rozjeżdżonych 
przez nieroztropnych kierowców zieleńców. (JG)

Mandaty, blokady na koła, a w skrajnych przypadkach nawet odholowanie samochodu. Żadna osoba parkująca w sposób 
nieprawidłowy lub nielegalny w Katowicach nie może liczyć na taryfę ulgową. Akcja „Wyzwanie – parkowanie” okazała 
się strzałem w dziesiątkę. Przyniosła nie tyko poprawę zachowania kierowców, ale też nagrodę dla Katowic. Za kampa-
nię „Wyzwanie – parkowanie”, podjęcie tematu uwierającego nie tylko kierowców, w szczególności za akcję „miszczowie 
parkowania”, galerię „miszczów” i rewitalizację rozjeżdżonych zieleńców Katowice zdobyły pierwsze miejsce w obszarze 
komunikacji społecznej w konkursie „Samorządowy lider komunikacji i promocji”.

Muzyczne Katowice 
polecają się na wakacje!

Katowice to obowiązkowy punkt na mapie 
fanów festiwali muzycznych! To właśnie tu, 
w katowickim Spodku gościły gwiazdy świa-
towego formatu, m.in.: Korn, Deep Purple, Ge-
nesis, Tina Turner, Pearl Jam, Elton John, Slash 
czy Metallica. W te wakacje również czeka nas 
spora dawka dobrej muzyki i świetna zabawa. 
Przypominamy o najważniejszych letnich wy-
darzeniach muzycznych!

  Męskie Granie

W dniach 8-9 lipca br. odbędzie się kolejny 
kultowy festiwal, który będzie organizowany 
zarówno w Katowicach, jak i w 7 innych mia-
stach w Polsce. Tym razem W Dolinie Trzech 
Stawów – Muchowiec na dwóch scenach 
oglądać będziemy występy najlepszych pol-
skich wykonawców, których w większości koja-
rzymy z poprzednich edycji Męskiego Grania, 
ale też artyści młodego pokolenia. W tych 
dniach będziemy gościć na katowickiej sce-
nie pojawią się m.in.: Maria Peszek, Smolik // 
Kev Fox, Dawid Podsiadło, Margaret, Barano-

vski, Rat Kru x Kombii, Ørganek, Kwiat Jabłoni, 
a także: Natalia Szroeder, Ruleta show feat. Ty-
mek, Frank Leen, Julia Wieniawa, Sobel i wielu 
innych.

  Letnie Brzmienia

Letnie Brzmienia to ogólnopolska trasa kon-
certowa topowych polskich artystek i arty-
stów. W lipcu serię koncertów przy katowickiej 
Hali Parkowej otworzy Brodka (17.07). W kolej-
ny weekend na scenie wystąpi Mery Spolsky 
(23.07) oraz Vito Bambino (24.07), przed którym 
zagra Jagoda Kret. Koniec lipca to koncerto-
wanie z energicznym MROZEM (29.07). W sierp-
niu natomiast odbędzie się koncert Zalewskie-
go (26.08), a katowicką część Letnich Brzmień 
zamknie występ Kwiatu Jabłoni (28.08).

  Tauron Nowa Muzyka Katowice

Od 21 do 24 lipca 2022 r. będziemy świadka-
mi jednego z najważniejszych festiwali mu-
zycznych nie tylko w Polsce, ale i w Europie! 

W katowickiej Strefie Kultury znów pojawią się 
debiutujący artyści oraz klasycy: jazzu, rocka, 
hip-hopu, muzyki elektronicznej, współczesnej 
i awangardy z całego świata. Na scenie zo-
baczymy m.in. The Bug, Fisz Emade Tworzywo, 
Annę Calvi, .Vril i innych. Bądźcie tam z nami!

  OFF Festival 

Od 5 do 7 sierpnia br., odbędzie się OFF Festi-
val. Festiwal organizowany byłego wokalistę 
grupy Myslovitz (Artura Rojka) OFF Festival to 
prawdziwa gratka dla miłośników muzyki al-
ternatywnej. W tym roku wystąpią polscy ar-
tyści: bracia Kacperczyk, Duchy, WaluśKraksa-
Kryzys, jak też zagraniczne gwiazdy m.in. m.in. 
Iggy Pop, Metronomy, Bikini Kill, Molchat Doma, 
Yard Act czy Natalie Bergman. Pamiętajcie,  
że bilety z 2020 i 2021 r. są nadal ważne. 

Jest takie miasto w południowej Polsce, w którym życie płynie w rytm muzyki. O katowickim Spodku słyszał chyba każdy, 
ale nie w kontekście istot pozaziemskich – a nieziemskich koncertów! Tu każdy znajdzie coś dla siebie, począwszy od jazzu, 
przez hip-hop, aż po alternatywę. Mowa oczywiście o Katowicach – muzycznym sercu Śląska, które przyciąga amatorów 
najróżniejszych gatunków muzycznych z kraju i ze świata!

Wakacje to muzycznie idealny czas na to, by odwiedzić Katowice. Topowi artyści oraz 
zróżnicowana oferta to znak rozpoznawczy licznych festiwali, które odbędą się w Katowicach. 
Zapraszam do muzycznych Katowic! – Marcin Krupa, prezydent Katowic

18 317 wykroczeń przeciwko porząd-
kowi w komunikacji ujawnili strażnicy 
miejscy w ciągu pierwszego roku akcji 

W ramach akcj i nałożono 5 719 
mandatów na kwotę 677 390 zł,  
127 spraw skierowano do sądu.

Minął rok od ogłoszenia akcji „Wyzwanie parkowanie!” Fot. M. Mendala

Tauron Nowa 
Muzyka Katowice  
fot. Radosław 
Kaźmierczak
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1 kwietnia wystartował system wy-
pożyczalni rowerów miejskich, rozpo-
czynając tym samym sezon rowerowy 
w Katowicach. Ilość stacji rowerowych 
sukcesywanie wzrasta. W czerwcu do-
łączyło kolejnych 8 stacji rowerowych 
i dzięki temu mieszkańcy mają do dys-
pozycji aż 119 punktów wypożyczalni 
rowerowych. Łącznie do użytku odda-
nych zostało 1066 rowerów, za których 
dystrybucję odpowiada fi rma Nextbi-
ke Polska. Rowery miejskie cieszą się 
bardzo dużą popularnością, czemu 
dowodzą dane dotyczące liczby wy-
pożyczeń, których w zeszłym roku było 
aż 130 000! 

Na osiedlach Katowickiego TBS Sp. z o.o. znaj-
duje się 5 takich stacji rowerowych. Jak wynika 
ze statystyk, coraz więcej mieszkańców mia-
sta rezygnuje z korzystania z samochodu na 
rzecz komunikacji publicznej i roweru, wybie-
rając ten drugi rodzaj transportu już nie w ra-

mach rekreacji, ale w codziennej drodze do 
pracy lub szkoły. Z całą pewnością gigantycz-
ne znaczenie ma także rozwój infrastruktury 
– ścieżek rowerowych i velostrad, a przede 
wszystkim miejskich wypożyczalni rowerów.

Skorzystanie z usług wypożyczalni jest 
bardzo proste i nie wiąże się z dużymi 
kosztami. Rowery dostępne są całą 
dobę. Staje rowerowe sponsorowane 
przez Katowickie TBS:

Katowice Bogucice:
- ul. Leopolda 17, 17a 
Katowice Zawodzie:
- ul. Saint Etienne 1
Katowice os. Paderewskiego:
- ul. Krasińskiego 14
Katowice Giszowiec:
- ul. Pod Kasztanami
Katowice os. Witosa:
- ul. Sławka
Gorąco zachęcamy więc do rowero-

wych wycieczek -szczegółowe infor-
macje można przeczytać na stronie 
internetowej

https://citybybike.pl/ 

Do zobaczenia na trasie!  

W grudniu 2020 r. Spółka zrealizowa-
ła swoją pierwszą inwestycję w od-
nawialne źródła energii elektrycznej 
w budynku przy ul. Krasińskiego 14-K 
przy wsparciu finansowym z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-

towicach. Kwota inwestycji wyniosła 
104 978 zł. W jej ramach zainstalowa-
no panele fotowoltaiczne o łącznej 
mocy 35,64 kWp i szacunkowej pro-
dukcji energii elektrycznej na poziomie 
33 916 kWh/rok. Zamontowana instala-
cja fotowoltaiczna na dachu budynku 

nie posiada urządzeń 
magazynujących na wy-
produkowaną energię 
elektryczną, zużywając 
ją bezpośrednio po wy-
tworzeniu w częściach 
wspólnych nieruchomo-
ści przy ul. Krasińskie-
go 14-K tj. na oświetle-
nie klatek schodowych, 
windy, wentylację me-
chaniczną a nadwyżki 
wyprodukowanej energii 
przekazuje do sieci elek-
troenergetycznej.

Kolejną skończoną przez Spółkę w 2021 r. in-
westycją w odnawialne źródła energii elek-
trycznej przy wsparciu fi nansowym na kwotę 
300 544 zł jest instalacja zamontowana w bu-
dynku mieszkalnym przy ul. Saint Etienne 9, 
9a, 11, 11a, 13, 13a, 15, 15a w Katowicach. Łączna 
moc zamontowanej instalacji to 66,60 kWp 
i szacunkowej produkcji energii elektrycznej 
na poziomie 55 360 kWh/rok. Zamontowana 
instalacja funkcjonuje w identyczny sposób 
jak w przypadku instalacji przy ul. Krasińskiego 
14-K. W bieżącym roku planowany jest montaż 
instalacji fotowoltaicznej w budynkach przy 
ul. Marcinkowskiego 2a-c, 4a-c, 6a-c o łącz-
nej mocy 91,67 kWp i szacunkowej produkcji 
energii elektrycznej na poziomie 81 810 kWh/
rok. W chwili obecnej inwestycja jest na etapie 
przygotowania wniosku o wsparcie fi nansowe 
do WFOŚiGW w Katowicach.

Od 1 kwietnia 2022 roku dotychczasowa lokalizacja punktów, gdzie 
przyjmowane są wnioski w MOPS w Katowicach uległa zmianie. Dotyczy 

ona jednak wyłącznie wniosków w sprawach dodatków mieszkaniowych, 
osłonowych, świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i alimentacyjnych.  Dla 
benefi cjentów pomocy społecznej punkty obsługi pozostają niezmienne, 

a zatem w dalszym ciągu stanowią je Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 
1 – 10 w Katowicach. 

Poniżej znajduje się wykaz punktów obsługi klienta, w których można składać 
wnioski w poniedziałki między godziną 10.00 – 16.45, natomiast od wtorku 

do środy w godzinach 9.30 – 14.30. 

Dla dzielnic: Śródmieście, Zawodzie, Bogucice, Załęże 
oraz osiedli Paderewskiego i Muchowiec 

jest to Punkt Obsługi Wniosków nr 1 przy ul. Czecha 2, tel. (32) 352 06 18. 

Dla dzielnic: Koszutka, Wełnowiec i Józefi owiec 
oraz osiedli Witosa, Tysiąclecia i Dąb

jest to Punkt Obsługi Wniosków nr 2 przy ul. Oblatów 25, tel. (32) 258 36 52. 

Dla dzielnic: Piotrowice – Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, 
Podlesie, Brynów oraz Ligota – Panewnik

i jest to Punkt Obsługi Wniosków nr 3 przy ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 201 00 42.

Dla dzielnic: Murcki, Szopienice – Burowiec, Janów, Giszowiec, 
Dąbrówka Mała oraz Nikiszowiec

jest to Punkt Obsługi Wniosków nr 4 przy ul. Krakowskiej 138, tel. (32) 255 35 80. 

KT
BS

Nasi mieszkańcy chętnie korzystają 
ze stacji rowerowych KTBS 

Ekologicznie i ekonomicznie w KTBS 

MOPS zmienił dotychczasowe lokalizacje 
punktów przyjmowania wniosków

KT
BS
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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, ul. Leopolda

Portiernia całodobowa:
ul. Sławka 30, 40-833 Katowice
Telefon kontaktowy: 
(32) 701-68-04
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, 
Pod Kasztanami, Górniczego Stanu

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 12a
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 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00 

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

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00

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

czw. 10.00 – 15.00
pt. 7.00 – 12.00

pracujemy 
od pn do pt
w godz. 7.30 – 15.30

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

www.tbs.katowice.pl

KONTAKT DO ADMINISTRACJI TERENOWYCH – GODZINY DOSTĘPNOŚCI ADMINISTRATORÓW W BIURACH TERENOWYCH

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.

Siedziba główna przy ul. Krasińskiego 14 pracuje codziennie od 7:30-15:30. Administracje terenowe przy ul. Sławka 26 oraz 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2 pracują codziennie od 7:00 -15:00.

w czasie pracy administracji (pon-pt 7-15) awarie należy najpierw zgłaszać do administracji, a po godzinach pracy administracji awarie należy zgłaszać na portiernie całodobowe. 
Na tablicach ogłoszeń są dane kontaktowe i godziny pracy pracowników.

Przed przybyciem do siedziby firmy prosimy najpierw o kontakt telefoniczny / lub e-mailowy do administracji lub umówienie się telefoniczne na spotkanie z pracownikami.

LIPCOWE porzadki – uporzadkuj wiedze 
o odpadach wielkogabarytowych

tak / nie

- - -

LODÓWKA
ROWER KRZESŁO FOTEL KANAPA

LUSTRO PUSZKI PO 
FARBACH

GRUZ WANNA
STARE OKNA

SZAFA
STÓŁ TELEWIZOR

WORKI 
Z UBRANIAMI

GUMOLITPANELEDRZWIŁÓŻKOSTARE GARNKI

TAPETYMATERACKUCHENKA 
GAZOWA/ELEKTRYCZNA

STARE 
WYKŁADZINY/DYWANY

OPONY 
SAMOCHODOWE

Gabaryty wystawiaj 
dzień przed terminem 

wyznaczonym 
w harmonogramie. 

Mieszkasz w domu jednorodzinnym? Wystaw gabaryty 
przed posesję. Mieszkasz w budynku wielorodzinnym? 

Wystaw je w miejscu ustalonym z administracją 
lub właścicielem.

Odpady nietypowe, poremontowe, elektryczne, 
elektroniczne czy niebezpieczne – wywieź do GPZO.  

Dojazd do najbliższego, z dowolnej dzielnicy 
Katowic zajmuje maksymalnie 15 minut.


