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Mariacka dla seniorów
 

   Nie tylko dla imprezowiczów

Ulica Mariacka uchodzi za najbardziej roz-
rywkową arterię miasta. Zamknięty dla ruchu 
kołowego deptak jest usłany restauracjami, 
pubami i klubami muzycznymi, przez co ma-
gnetyzuje miłośników dobrej zabawy. Ulica 
jest miejscem spotkań ludzi w różnym wie-
ku i ważnym punktem na kulturalnej mapie 
Katowic. Nie możemy jednak zapominać, że 
Mariacka jest jednym z najważniejszych trak-
tów Śródmieścia, a jej funkcje nie ogranicza-
ją się wyłącznie do rozrywki. Potwierdzeniem 
tej tezy jest nowa inwestycja KTBS. W zabyt-
kowych kamienicach pod numerami 30, 32 
i 34 spółka stworzy 20 mieszkań dla seniorów 

pragnących zmienić mieszkanie na bardziej 
dostosowane do swoich potrzeb. Powstanie 
tam także 20 mieszkań dla ludzi młodych oraz 
przestrzeń do integracji i spędzania wolnego 
czasu. Te kamienice były niezagospodarowa-
ne przez prawie dekadę. Dzięki rewitalizacji do 
budynków zlokalizowanych nieopodal pla-
cu Szramka wróci życie. Wkrótce powstaną 
w nich kompaktowe i komfortowe mieszkania 
z windami (średnio 45 m2), centralnym ogrze-
waniem i przestrzeniami wspólnymi.

   Praca wre

Przykład budynków przy ul. Mariackiej pokazu-
je, że TBS sprawnie przechodzi od słów do czy-

nów. Spółka przejęła od miasta trzy kamienice 
przy ul. Mariackiej raptem w zeszłym roku, a już 
niebawem rozpocznie się ich renowacja. KTBS 
ma już koncepcję przebudowy, pozwolenie na 
budowę a niebawem zakończy opracowywa-
nie projektu wykonawczego. Projekt będzie 
miał kilka źródeł finansowania. Pieniądze na 
jego realizację zostaną pozyskane ze środków 
z miasta, pochodzących m.in. ze sprzedaży 
kamienicy przy ul. Warszawskiej 38, z preferen-
cyjnego kredytu, wsparcia z rządowego Pro-
gramu Rozwoju Mieszkalnictwa i z Funduszu 
Dopłat. Według planu rewitalizacja powinna 
zakończyć się w 2023 roku.

W poprzednim numerze “Pod Dachem” informowaliśmy o najbliższych planach spółki. Jednym z nich jest inwestycja przy 
ulicy Mariackiej. Sprawdźmy, na jakim etapie znajduje się ten projekt.

   Nowe budynki KTBS zasiedlone      W Katowicach powstaje nowy park
   Podsumowanie programu Mieszkanie Plus na Nikiszowcu      Poradnik jak oszczędzać wodę      I inne ciekawe tematy.
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Dobre parkowanie to Twoje zadanie
 

Wietrzenie potrzebne od zaraz
 

Manewr parkowania jest wyzwaniem 
dla wielu początkujących kierowców. 
Jednak parkowanie samochodu może 
sprawiać kłopoty nie tylko właścicie-
lowi pojazdu, ale także sąsiadom i po-
zostałym mieszkańcom osiedla.

  Patrz dalej niż czubek własnego zderzaka

Na naszych osiedlach z roku na rok rośnie 
liczba zażaleń na źle zaparkowane pojazdy, 
uprzykrzające życie mieszkańcom. Najczęściej 
ludzie skarżą się, że auto zastawia inny samo-
chód, uniemożliwia przejście po chodniku 
z wózkiem, ogranicza widoczność na przej-
ściu dla pieszych, czy blokuje dotarcie służb 
bezpieczeństwa. Rosnąca liczba skarg może 
świadczyć o większej świadomości mieszkań-
ców osiedli w kwestii bezpieczeństwa, ale tak-
że o tym, że niektórzy kierowcy zachowują się 
niedbale, pozostawiając swoje wozy w miej-

scach do tego nieuprawnionych. Znalezie-
nie miejsca parkingowego może stanowić 
nie lada wyzwanie, szczególnie wtedy, gdy 
wracamy zmęczeni z pracy i chcemy jak naj-
szybciej znaleźć się w wygodnym mieszkaniu. 
Nawet w tej sytuacji warto poświęcić chwilę 
i zaparkować auto tak, by nie utrudniało ono 
przemieszczania się innym i nie zagrażało ich 
bezpieczeństwu.

   Parkuj zgodnie z zasadami

Na ulicach wewnętrznych osiedli zasady ruchu 
drogowego zostały określone przez pionowe 
znaki oraz poziome oznaczenia namalowane 
na powierzchni drogi. Co zrobić, gdy zauważy-
my pojazd zaparkowany nieprawidłowo? War-
to działać. Można zadzwonić na Straż Miejską 
i poprosić o interwencję. Lepszą alternatywą 
jest zrobienie zdjęcia i wysłanie do Straży Miej-
skiej na adres: interwencje@katowice.eu. Aby 

interwencja Straży Miejskiej była skuteczna, 
w wiadomości należy napisać, kiedy zdjęcie 
zostało zrobione oraz dokładny adres zdarze-
nia. Dzięki przesłaniu fotografii niesubordyno-
wany kierowca najpewniej zostanie ukarany 
i nie zdąży odjechać przed przybyciem pa-
trolu. Zachęcamy także do oznaczania miejsc 
niewłaściwego parkowania na stronie Krajo-
wej Mapy Zagrożeń. 

Osoby mające częsty problem ze znalezie-
niem miejsca do zostawienia samochodu  
na swoim osiedlu zapraszamy do zapozna-
nia się z ofertą płatnych miejsc postojowych  
na parkingach i w garażach KTBS. Może się 
okazać, że na danym osiedlu wciąż są dostęp-
ne wolne miejsca do parkowania. Najłatwiej 
można to sprawdzić na stronie tbs.katowice.
pl w zakładce „oferta” należy wybrać „lokale 
użytkowe, garaże, miejsca postojowe”.

Większość zgłoszeń dotyczących za-
wilgocenia i zagrzybienia lokali miesz-
kalnych, spływających do admini-
stracji TBS, wynika z nieprawidłowej 
eksploatacji pomieszczeń przez na-
jemców. Najlepszym sposobem prze-
ciwdziałania kumulacji wilgoci jest re-
gularne wietrzenie mieszkań i dbałość 
o poszczególne elementy systemu 
wentylacyjnego (nawietrzniki okien-
ne, kratki wentylacyjne, anemostaty).

  Dla zdrowia ludzi i trwałości mieszkania

Zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji powie-
trza w pomieszczeniu jest jednym z podstawo-
wych zadań projektantów budynku. Prawidło-
wy ruch powietrza w mieszkaniu jest możliwy 
dzięki kratkom wentylacyjnym, nawiewom, 
anemostatom i oczywiście oknom oraz różni-
cy ciśnień wewnątrz budynku i poza jego mu-
rami. Jednak nawet najlepiej zaprojektowany 
budynek z zaawansowanym systemem wen-
tylacyjnym nie będzie spełniał swojej roli bez 
odpowiedzialnego zachowania użytkowników 
lokali mieszkalnych. Utrzymywanie wysokie-

go poziomu wilgoci w pomieszczeniu może 
mieć zgubne skutki, tak dla zdrowia, jak i infra-
struktury. Zawilgocenie sprzyja powstawaniu 
grzybów, pleśni i pasożytów, a ich obecność, 
nawet niezauważalna gołym okiem, może 
powodować zmęczenie, bóle i zawroty gło-
wy, podrażnienia górnych dróg oddecho-
wych, a także zmiany skórne. Te patogeny 
mogą doprowadzić do powstawania alergii 
u mieszkańców. Nieproszeni goście mogą 
szkodzić także poszczególnym elementom 
wyposażenia lokalu: osadzać się na profilach 
okiennych, przestrzeniach pod parapetem 
i w narożnikach ścian. Brak przewiewu sprzyja 
powstawaniu pary wodnej na chłodnych po-
wierzchniach (szyby, meble, ściany).

  Nie ma złej pory na wietrzenie

Właściciel budynków uczula użytkowników na 
to, jak ważną rolę może pełnić regularne wie-
trzenie pomieszczeń. Najlepsze efekty przyno-
si krótkotrwałe (10-15 min.) otwarcie okna na 
oścież. Wietrzyć powinniśmy codziennie, mini-
mum raz na dobę i przez cały rok, także zimą, 
gdy za oknem trzaska mróz. Ta praktyka jest 

szczególnie istotna w pomieszczeniach, w któ-
rych spędzaliśmy noc, bo w wydychanym 
przez kilka godzin powietrzu gromadzi się spo-
ro pary. Inną zasadą profilaktyki zawilgocenia 
jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury 
w mieszkaniu w okresie zimowym. Wychładza-
nie wnętrz poniżej 16 st. Celsjusza pociąga za 
sobą większe zużycie energii cieplnej potrzeb-
nej do ponownego nagrzania wnętrza.

  Nie lada kratka

Nie każdy ma możliwość wietrzenia swoje-
go mieszkania kilka razy dziennie, zgodnie 
z zaleceniami prawidłowej eksploatacji. Każ-
dy powinien natomiast zadbać o kratki wen-
tylacyjne i inne elementy składowe systemu 
wentylacji. Kratki zwykle znajdują się w kuch-
niach i łazienkach, czyli w pomieszczeniach 
o największym zawilgoceniu. Odpowiedzial-
nością mieszkańców jest dbanie o czystość 
i drożność nawietrzników okiennych, kratek 
wentylacyjnych oraz anemostatów. Wszyst-
kich najemców obowiązuje także katego-
ryczny zakaz zatykania, zaklejania i zamykania 
(i demontażu) nawietrzników okiennych, kratek 
wentylacyjnych oraz anemostatów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem lokali mieszkalnych 
wyposażonych w instalację gazową. Zarówno 
nawietrzniki okienne, kratki wentylacyjne, jak 
i anemostaty umożliwiają cyrkulację powie-
trza nawet, gdy okna pozostają zamknięte. Ich 
prawidłowe działanie jest warunkiem koniecz-
nym właściwej eksploatacji każdego wnętrza. 
Regulaminy użytkowania lokali zakazują tak-
że montowania wentylatorów elektrycznych 
w otworach wentylacyjnych. Urządzenia tego 
typu mogą zakłócić obieg wentylacji mecha-
nicznej lub grawitacyjnej będącej na wyposa-
żeniu budynków.

W kwestii właściwej eksploatacji budynków, 
w tym prawidłowego funkcjonowania wenty-
lacji bardzo wiele zależy od samych mieszkań-
ców. Każde mieszkanie zostało wyposażone 
w system umożliwiający odpowiednią wen-
tylację. To od każdego z nas zależy, czy jego 
najsłabszym ogniwem będzie człowiek.
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Odpady 
wielkogabarytowe

Elektrośmieci Odpady 
poremontowe

Pozostałe

Do wiaty, 
GPZO

GPZO, 
elektromarkety, 
zbiórki mobilne, 

kontenery 
na parkingach sklepów 

wielkopowierzchnio-
wych

GPZO GPZO

Przykłady

Zużyte meble, 
panele, materace, 

dywany, wanny, 
rowery i pozostały 
sprzęt sportowy, 

duże zabawki i inne 
większe przedmioty 

codziennego użytku itd.

Lodówki, pralki, 
telewizory, 

mikrofalówki, 
telefony, laptopy, 

monitory itd.

Gruz, papa, 
wełna mineralna, 

ceramika budowlana 
itd.

Opakowania foliowe, 
szyby, lustra, 

opony itd.

Zainteresowanie 
Nowym Nikiszowcem zaskoczyło 

na Plus
 

Pierwsi mieszkańcy już wkrótce będą 
mogli wprowadzić się do swoich wy-
mar zonych miesz ka ń na N ow ym  
Nikiszowcu. Popularność inwestycji 
przerosła najśmielsze oczekiwania  
i pokazała skalę popytu na jakościowe 
przestrzenie mieszkaniowe.

  Nowy Nikiszowiec równie popularny 
  jak ten zabytkowy  

Robotnicze osiedle Nikiszowiec jest jedną 
z perełek architektonicznych Katowic. Nic 
dziwnego, że praktycznie codziennie można 
spotkać tam turystów podziwiających unika-
tową, ceglaną zabudowę. Klimat Nikiszowca 
przyciąga także sąsiadów, którzy wybierają tę 
okolicę na spacer, przejażdżkę rowerową czy 
spotkanie przy kawie. Popularności familokom 
nie musi zazdrościć Nowy Nikiszowiec, czyli 

nowoczesne osiedle budowane w ramach 
rządowego programu Mieszkanie Plus. Osie-
dle powstało na tak zwanej Mrówczej Górce 
– pokopalnianych nieużytkach w pobliżu za-
bytkowego Nikiszowca. W kompleksie znajduje 
się 513 mieszkań, w tym 236 dwupokojowych, 
197 trzypokojowych i 80 czteropokojowych. 
Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, 
że zainteresowanie programem przerosło 
wszelkie prognozy. Chęć do zamieszkania 
w nowo wybudowanych lokalach zgłosiło  
aż 2116 zainteresowanych (liczba wszyst-
kich złożonych wniosków). Największą po-
pularnością cieszyły się mieszkania dwu-
pokojowe (389 poprawnie z łożonych 
wniosków). Popularne były też lokalne trzy-
pokojowe (387, czyli niemal dwoje chętnych 
na jedno dostępne mieszkanie). W sumie 
do weryfikacji przez Polski Fundusz Rozwoju  
zakwalifikowano 902 wnioski.

  Komfort w cenie

Osiedle Nowy Nikiszowiec oferuje bardzo 
atrakcyjne mieszkania w pięknym otocze-
niu i doskonałej lokalizacji. Bardzo blisko stąd 
do autostrady A4 i DK86. Atutem jest również 
szybki dojazd do centrum miasta. Ludzi apli-
kujących o mieszkania przyciąga też bliskość 
lasu i magia sąsiedniego starego Nikisza. 

Czynsze ustalone przez inwestora oscylu-
ją wokół 24 zł/mkw, do tego około 5,5 zł/mkw 
opłaty eksploatacyjnej. Częściowym uła-
twieniem może być oferowana dopłata do 
czynszu w wysokości ok. 6 zł/mkw w ramach 
programu Mieszkanie na Start. Katowickie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
koordynowało proces inwestycji i wspomaga-
ło przeprowadzenie trudnego procesu pierw-
szej fazy naboru mieszkańców.

Wielkie gabaryty
= mniejszy problem

 
Na trzech osiedlach KTBS zostały po-
stawione wiaty do składowania odpa-
dów wielkogabarytowych. Wiaty mają 
za zadanie ułatwić mieszkańcom po-
zbywanie się kłopotliwych, dużych od-
padów w zgodzie z prawem i z troską 
o przyrodę. 

  Segregacja to podstawa

O tym, jak ważna jest segregacja odpadów, 
jesteśmy informowani na każdym kroku, 
a wiedzę o pozytywnych następstwach wy-
nikających z wrzucania poszczególnych grup 
śmieci do osobnych pojemników wpaja się 
dzieciom od najmłodszych lat. Faktem jest, 
że segregowanie odpadów ma wiele zalet – 
ułatwia recykling, dzięki czemu ogranicza ilość 
śmieci w ogóle, a przy tym ma korzyści ekono-

miczne. Wielu mieszkańców osiedli TBS wzo-
rowo wywiązuje się z tego obowiązku, będąc 
dobrym przykładem dla sąsiadów. Codzienną 
segregację ułatwia fakt, że jest ona stosunko-
wo prostym zadaniem, wymagającym od nas 
jedynie odrobiny zaangażowania i dobrej woli. 
Kłopoty mogą pojawić się, gdy do wyrzucenia 
mamy „niecodzienne” śmieci, które nie powin-
ny znaleźć się w żółtym, zielonym, brązowym, 
niebieskim czy czarnym pojemniku. Wyzwa-
niem dla nawet najbardziej zagorzałych zwo-
lenników dbania o środowisko jest wyrzucanie 
odpadów wielkogabarytowych. Nowe wiaty 
mają ułatwić to zadanie.

  Wiaty pod nadzorem

Nowe wiaty pojawiły się w trzech lokaliza-
cjach: na osiedlu Sławka (przy budynku 40), 
na Zawodziu (przy ul. Saint Etienne 9) oraz 
w Śródmieściu (ul. Skowrońskiego 3-3a). Miesz-
kańcy osiedli TBS będą mogli wyrzucać do 
nich odpady wielkogabarytowe pod okiem 
pracownika portierni, gospodarza nierucho-
mości lub przedstawiciela administracji TBS. 
Monitorowanie pomieszczenia wiaty pozwo-
li uniknąć składowania odpadów, które nie 
należą do wielkich gabarytów. Te powinny 
trafić do jednego z kilku Gminnych Punktów 
Zbierania Odpadów. Dodatkowo na wiatach 
zostały zamontowane tablice informacyjne, 
ułatwiające użytkownikom właściwą klasyfi-
kację odpadów wielkogabarytowych i kontakt 
z pracownikiem obsługi osiedla.

  GPZO czeka z otwartymi 
  ramionami i kalendarzem

Wszystkie pokaźne przedmioty, które nie kwa-
lifikują się jako odpady wielkogabarytowe po-
winny trafić do Gminnego Punktu Zbierania 
Odpadów (GPZO). W Katowicach takie punkty, 

obsługiwane przez MPGK, działają przy ul. Ob-
roki 136, Milowickiej 7B, Bankowej 10 i Zaopusta 
70. Każdy mieszkaniec Katowic może zosta-
wiać w nich swoje odpady bez dodatkowych 
opłat. MPGK oferuje katowiczanom nieodpłat-
ną możliwość zamówienia i odebrania worka 
na gruz, do którego można ładować odpady 

poremontowe. Więcej informacji o działaniu 
Gminnych Punktów Zbierania Odpadów oraz 
szczegółowych zasadach zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych możemy przeczytać na 
stronie internetowej MPGK Katowice. Tam też 
znajdziemy harmonogram zbiórki odpadów 
na poszczególnych ulicach.

Gdzie mają 
trafić?

Przykłady
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Istotny obowiązek meldunkowy 
 

  Meldunek to nadal obowiązek

Na skutek szumu informacyjnego i zapowie-
dzi rządzących o wycofaniu obowiązku mel-
dunkowego wielu z nas żyje w przekonaniu,  
że meldowanie jest nieobowiązkowe. Nic bar-
dziej mylnego! Obowiązek meldunkowy nadal 
wynika z zapisów ustawy (Ustawa z dnia 24 
września 2010 r. o ewidencji ludności), a także 
jest wpisany w regulamin KTBS i umowę najmu 
mieszkania. Meldunek ma dodatkowo duże 
znaczenie z punktu widzenia włodarzy miasta. 
W niektórych miejscowościach zamieszkuje 
wiele niezameldowanych osób, które odpro-
wadzają podatki w innych gminach. Cierpi  

na tym budżet miasta, z którego usług te 
osoby korzystają w praktyce. Z taką sytuacją 
mamy najprawdopodobniej do czynienia 
w Katowicach. Według różnych wskaźników 
w stolicy województwa żyje ponad 300 tys. 
osób, jednak statystyki meldunkowe wska-
zują, że w mieście mieszka o ponad 20 tys.  
ludzi mniej. Zameldowanie się jest dziś prostą 
procedurą, można to zrobić w trakcie jed-
nej wizyty w Urzędzie Miasta lub nawet przez 
internet. Warto także wspomnieć, że osoby 
zameldowane w Katowicach mogą uzyskać 
kartę miejską upoważniającą do wielu atrak-
cyjnych zniżek.

  Zamieszkujesz w lokalu KTBS 
  – zgłoś się, bo warto!
 

Tożsamym problemem jest niezgłaszanie 
osób zamieszkujących w lokalach TBS. Obo-
wiązek ten wynika z wewnętrznego regulami-
nu spółki. Niestety, nie jest przestrzegany przez 
wszystkich najemców. Niezgłoszenie osoby 
zamieszkującej w lokalu, w przypadku wykry-
cia, może wiązać się z koniecznością uregulo-
wania zaległych opłat. Warto zrobić to także 
w trosce o własny interes. 

Nowe budynki 
przy ulicach Krasińskiego oraz Szerokiej 

mają lokatorów

 Konieczność informowania o osobach zamieszkujących w danym lokalu mieszkalnym to nie relikt przeszłości i pozosta-
łość po biurokratycznej machinie, ale ważna informacja dla zarządców obiektu i władz miasta.

  Szerokie horyzonty na Zawodziu

Budynek przy ul. Szerokiej to ostatni projekt zna-
nego śląskiego architekta prof. Jana Pallado. 
Ten nowoczesny i funkcjonalny blok oferuje 
43 mieszkania. Każde z nich jest wyposażone  
w komórkę lokatorską lub wydzieloną w mieszka-
niu garderobę, a nowi mieszkańcy mogą także 
skorzystać z oferty podziemnego garażu z miej-
scem do przechowywania rowerów. Mieszka-
nia w budynku są przeznaczone na wynajem  
ze stawką 17,08 zł/mkw. Lokatorzy mogli ubiegać 
się o dopłaty do czynszu oferowane w ramach 
rządowego programu Mieszkanie na Start w wy-
sokości 6 zł/mkw przez 15 lat.

  Nowe twarze w Śródmieściu

Przy Krasińskiego 12 także mieszkają już lokatorzy. 
Nowoczesne mieszkania w tym bloku oferowane 
były w opcji z dojściem do własności, dlatego każ-
dy wprowadzający się musiał zakładać wykup lo-
kalu najwcześniej po 5, a najpóźniej po 25 latach 
od zamieszkania. Blok przy Krasińskiego oferuje 41 
mieszkań oraz wiele komfortowych i funkcjonal-
nych rozwiązań. Wśród udogodnień są m.in. ko-
mórki lokatorskie, wózkownia i rowerownia, możli-
wość wynajęcia garażu lub miejsca postojowego 
w atrakcyjnej cenie, ogrzewanie podłogowe czy 
specjalne filtry antysmogowe w oknach. Na da-
chu budynku znajdują się panele fotowoltaiczne, 
które dostarczą zielonej energii do części wspól-
nych budynku. Warto nadmienić, że wśród wpro-
wadzających znalazło się wiele osób spoza Kato-
wic, które serdecznie witamy w naszym mieście. 

  Witosa coming soon...

W tej chwili TBS pracuje nad przygotowaniem 
nowej inwestycji mieszkaniowej, zlokalizowanej 
na osiedlu Witosa. Do końca 2023 roku lokatorzy 
powinni wprowadzić się do nowych mieszkań 
w budynku przy ul. Kossutha 7, jednak obecne za-
wirowania na rynku materiałów i wykonawców 
mogą zmienić ten plan. Budynek będzie wyposa-
żony przede wszystkim w mieszkania o większym 
metrażu i większej liczbie pokoi, stworzone z myślą 
o rodzinach, także tych wielodzietnych. Na parte-
rze budynku znajdzie swoje miejsce trzyoddziało-
wy żłobek.

W pierwszym kwartale tego roku klucze do nowych mieszkań odebrali  
lokatorzy dwóch nowoczesnych i komfortowych bloków przy ul. Krasińskie-
go i Szerokiej.
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Nowa droga rowerowa na start
 

  Rower to jest świat!

– W Katowicach od wielu lat stawiamy na roz-
wój infrastruktury rowerowej, a same rowery 
traktujemy nie tylko jako sposób rekreacji, ale 
także jako środek transportu. Pod koniec 2020 
roku mieliśmy w Katowicach blisko 180 km 
tras. W tym roku powstanie ponad 13 km ko-
lejnych, a docelowym planem jest połączenie 
wszystkich dzielnic miasta komfortowymi dro-
gami rowerowymi z centrum. Dlatego bardzo 
się cieszę, że dziś finalizujemy nasze starania 
dotyczące przejęcia terenów po dawnej kolei 
piaskowej. Dzięki temu w Katowicach będzie 
mogła powstać droga o parametrach velo-
strady – mówi Marcin Krupa, prezydent Kato-
wic.

– Mówimy o sprzedaży gruntów pokolejowych, 
które pomogą zrealizować miastu plany przy-
jaznej dla rowerów infrastruktury. To tereny po 
zlikwidowanej piaskowej linii kolejowej, któ-
re tworzyły sieć linii kolejowych biegnących 

wzdłuż Zabrza poprzez Rudę Śląską, Chorzów, 
Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Sosnowiec 
oraz Imielin i Lędziny. Infrastruktura kolejowa 
spełniała istotną dla regionu funkcję komuni-
kacyjną, umożliwiając transport piasku pod-
sadzkowego pomiędzy działającymi na Śląsku 
kopalniami węgla kamiennego a kopalnią 
piasku Maczki-Bór. Teraz ten teren będzie 
spełniał również funkcję komunikacyjną, ale 
już w zupełnie innym wymiarze – mówi Sła-
womir Rzepecki, Prezes Zarządu CTL Maczki-
-Bór – spółki, od której miasto zakupiło grunty.

  Sieć rowerowa o zasięgu regionalnym

Velostrada będzie fragmentem planowane-
go połączenia dzielnicy Giszowiec z Centrum 
Przesiadkowym Brynów o łącznej długości ok. 
5,3 km. Większość tego odcinka, bo ok. 4,2 km, 
stanowić będzie droga rowerowa o podwyż-
szonych parametrach, która ma być wykona-
na w śladzie dawnej kolei piaskowej na odcin-
ku od ul. Kolistej do włączenia w ul. Huberta. 

Powstanie wygodne i bezpieczne połączenie 
rowerowe Obok velostrady będzie też chod-
nik i obiekty małej architektury, które umożli-
wią szybki dostęp do węzła przesiadkowego. 
Dzięki temu będzie też możliwość wykorzy-
stania tego terenu dla przejazdów z Giszow-
ca i Nikiszowca do rekreacyjnych obszarów  
Katowickiego Parku Leśnego.

Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zo-
stać ogłoszony w drugim kwartale tego roku. 
Termin wykonania projektu wraz ze złożeniem 
wniosku o wydanie decyzji administracyj-
nej zezwalającej na realizację szacuje się  
na dziewięć miesięcy od dnia podpisania 
umowy. Budowa może więc ruszyć w poło-
wie 2022 roku. Przebudowa węzła drogowe-
go DK81/DK86 w Giszowcu uwzględnia plan  
poprowadzenia velostrady. Dodajmy, że opi-
sywana droga rowerowa wpisuje się w sieć 
velostrad Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii.

Będzie kolejny park w Katowicach
 

Prezydent Katowic Marcin Krupa za-
powiedział budowę nowego parku 
w północno-wschodniej części mia-
sta. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy 
niektórych osiedli KTBS będą mie-
li ułatwiony dostęp do nowoczesnej 
przestrzeni rekreacyjnej, a Katowice 
zyskają kolejny zielony punkt na ma-
pie miasta.

  Na przekór stereotypom

Katowicom i inny miastom Aglomeracji Gór-
nośląskiej często przypina się łatkę ośrodków 
zdominowanych przez przemysł, nad którymi 
unosi się gęsty dym z okolicznych fabryk i ko-
palń. Taki krzywdzący wizerunek jest pokłosiem 
minionych dekad i tego, że rozwój tej część 
Polski ma industrialne korzenie. Stereotypowy 
obraz nijak ma się do tego, co obecnie spoty-
kamy w Katowicach. Ponad 50% powierzchni 

stolicy województwa zajmują tereny zielone, 
w tym lasy, skwery, zieleńce i parki, co daje 
Katowicom trzecie miejsce wśród 20 naj-
większych polskich miast. Dzięki inwestycjom 
miejskim i projektom realizowanym w ramach 
Budżetu Obywatelskiego pula ta stale się po-
większa, czego najlepszym przykładem jest 
planowana inwestycja w nowy park ulokowa-
ny przy ul. Leopolda, na pograniczu Bogucic, 
Zawodzia i Dąbrówki Małej. 
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Miasto Katowice przejęło grunty po kolei piaskowej, na których powstanie droga rowerowa o parametrach velostrady – 
od Giszowca w kierunku Centrum Przesiadkowego Brynów, z jednoczesnym połączeniem z terenami Katowickiego Parku 
Leśnego. Przetarg na projekt drogi rowerowej ma zostać ogłoszony w drugim kwartale tego roku.
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1110 Nr 1 czerwiec 2021 tbs.katowice.pltbs.katowice.pl Nr 1 czerwiec 2021

Rusza budowa piętrowych 
parkingów na Tylnej Mariackiej

 

  Smart parkingi wielopoziomowe

Projekt inwestycji zakłada, że na Tylnej Ma-
riackiej stanie 20 urządzeń do parkowania. 12 
maszyn od strony ul. Mielęckiego oraz 8 od 
strony ul. Francuskiej. W sumie w parkingu 
typu smart będzie 240 miejsc parkingowych. 
Moduły parkingowe będą posiadały elewację 
z ażurowej siatki, która daje możliwość monto-
wania w późniejszym etapie różnego rodzaju 
elementów wizualnych. Ponadto przewidziano 
10 naziemnych miejsc postojowych dla osób 
niepełnosprawnych.

– Zautomatyzowane parkingi na Tylnej Ma-
riackiej to inwestycja, która jest ściśle powią-
zana z przebudową ul. Dworcowej. Zgodnie 
z założeniami powstaną tu urządzenia smart, 
oferujące w sumie 240 miejsc dla samocho-
dów. To praktyczne rozwiązanie pozwalające 

stworzyć miejsca parkingowe na stosunkowo 
niewielkiej powierzchni – mówi Marcin Krupa, 
prezydent Katowic. 

Prowadzone prace skutkują zmianami w or-
ganizacji ruchu przy ul. Tylnej Mariackiej. Na 
ulicy obowiązuje zakaz ruchu, za wyjątkiem 
dojazdu do posesji mieszkańców i obsługi lo-
kali usługowych (oraz służb komunalnych i po-
jazdów budowy). Miejsca parkingowe dla ka-
towiczan mieszkających przy Tylnej Mariackiej 
i osób obsługujących lokale usługowe będą 
sukcesywnie wyłączane z użytkowania wraz 
z postępem robót. Ponadto, jeżeli w obszarze 
zamykanych miejsc parkingowych będą wy-
stępowały tzw. koperty, miejsca zastrzeżone, 
one również będą likwidowane.

  Prace zostaną podzielone na fazy

Inwestycja składa się z poszczególnych kro-
ków: renowacja muru oporowego od strony 
ul. Mielęckiego, przebudowa sieci kolidujących 
z nowym układem, renowacja muru oporo-
wego od strony ul. Francuskiej, dostosowanie 
sieci do drugiego zespołu maszyn, przebu-
dowa sieci elektroenergetycznej w obszarze 
pomiędzy zespołami maszyn. Każdy rozdział 
prac remontowych wiąże się z wyłączeniem 
kolejnych miejsc dostępnych do parkowania. 
Montaż modułów parkingowych planowany 
jest na koniec października 2021. Parkingi wie-
lopoziomowe mają być gotowe do końca bie-
żącego roku. Przebudowa układu drogowego 
wraz z wykonaniem zadaszonego parkingu 
rowerowego oraz instalacja systemowej wiaty 
śmietnikowej zakończy się w marcu przyszłe-
go roku.
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Na ulicy Tylnej Mariackiej powstaną piętrowe parkingi.  
Teren został już przekazany generalnemu wykonawcy,  
który rozpoczął tam pierwsze prace. Oznacza to zmiany  
w organizacji ruchu i brak wjazdu na Tylną Mariacką. 

  7 hektarów wypoczynku

Nowe zagospodarowanie terenu w okolicach 
ulic Leopolda, Le Ronda i Wiertniczej przewi-
duje jak najmniejszą ingerencję w środowisko 
naturalne i występujące tam obecnie sie-
dliska roślin i zwierząt. W ten krajobraz mają 
płynnie zostać wkomponowane ścieżki (pro-
wadzone po obecnych ciągach komunika-
cyjnych), mała architektura, punkt widokowy, 
plac zabaw, ścieżka sensoryczna, labirynt, 
pomosty, strefa do grillowania, toalety i prze-
strzeń do aktywności ruchowej. Wszystkie ele-
menty znajdą się na 7 hektarach powierzchni 
o walorach rekreacyjnych i edukacyjnych. 
Wygląd parku jest efektem konsultacji spo-
łecznych, w których udział wzięło ponad 1500 
mieszkańców.

  Matka Natura ma głos

W parku znajdzie się miejsce dla łąk kwiet-
nych, wzbogaconych bylin, traw ozdobnych 
oraz nowych drzew (buka czerwonego, wierz-
by płaczącej, topoli białej, czereśni, jarzębu 
i innych gatunków). Nienaruszone pozostaną 
też niektóre już istniejące zagajniki. Na park 
wybrano teren sprzyjający tworzeniu siedlisk 
przez ptaki, owady, płazy, rośliny, a jednym 
z kluczowych celów pomysłodawców jest 
jak najmniejsza deformacja strefy nabrzeża 
i minimalna ingerencja w ekosystem stawu. 
Wszystko po to, by przestrzeń mogła służyć nie 
tylko ludziom, ale także przyrodzie. 

  Udogodnienia dla mieszkańców TBS

Taka lokalizacja inwestycji jest świetną wia-
domością dla mieszkańców budynków TBS 
znajdujących się w Bogucicach i Zawo-
dziu. Nowoczesna infrastruktura z przyrodą 
w roli głównej będzie doskonałym miejscem  
na spacer, piknik czy edukację najmłodszych. 
Obiekty zielone są uważane za jeden z naj-
większych atutów sąsiedztwa przy wyborze 
miejsca zamieszkania. Nowy park miejski 
sprawi, że najemcom okolicznych bloków TBS 
będzie się mieszkać jeszcze lepiej.
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REBUS DLA DZIECI

Rozwiąż rebus, a następnie poproś kogoś dorosłego, by wyjaśnił Ci znaczenie tego hasła.

B

Hasło:
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Do płukania zębów 
używaj wody nalanej 

do kubka, a nie tej 
bezpośrednio z kranu 

15 sposobów na oszczędzanie wody

Żeby zostać ekobohaterem nie potrzeba tytanicznej siły, heroicznej odwagi czy opanowania wschodnich sztuk walki. 
Wszystko, czego oczekuje od nas Matka Natura to uważność na ekologiczne nawyki. Oto kilka z nich. 

Z myślą o osobach, które chcą żyć zgodnie z duchem ekologii, przygotowaliśmy piętnaście 
prostych pomysłów na redukcję ilości wody używanej naszych mieszkaniach. 

Zakręć kran 
podczas mycia zębów

/golenia się

1

Nie myj naczyń 
pod bieżącą wodą

8

12

Uruchamiaj tylko 
pełną zmywarkę 

i pralkę

3

Zamień wannę 
na prysznic 

Skróć 
czas kąpieli 

4

Wyłącz wodę podczas 
namydlania ciała 

i mycia włosów

5

13

Jeśli masz ogród 
zbieraj deszczówkę 

do podlewania kwiatów 

Jeśli to możliwe, 
zainwestuj 

w zmywarkę 

10

7

Napraw 
cieknący kran

9

Nie myj brudnych odpadów 
przed wyrzuceniem 

do śmietnika

Do podlewania roślin 
w mieszkaniu wykorzystaj 

wodę, którą myjesz 
warzywa i owoce

14

Podlewaj grządki i trawnik 
rano, gdy temperatura 
jest niższa, a parowanie 
nie jest tak intensywne

15

 Kupując nowe urządzenia, 
sprawdź ich klasę 
ekooszczędności 

11

6

Korzystaj z oszczędnej 
wersji spłukiwania 

wody w toalecie

Rewitalizacja katowickiej 
Doliny Pięciu Stawów

 
Urząd Miasta podpisał umowę na 
opracowanie dokumentacji technicz-
nej Katowickiej Doliny Pięciu Stawów. 
Warta około 50 milionów złotych rewi-
talizacja Doliny Pięciu Stawów to naj-
większy, kompleksowy zielony projekt 
realizowany w Katowicach w ostatnich 
latach.

  Tereny rekreacyjne na piątkę

– Dolina Pięciu Stawów jest mocno zaniedba-
na, a przecież ma olbrzymi potencjał, by stać 
się miejscem na miarę cieszącej się wielką 
popularnością Doliny Trzech Stawów. Dlatego 
w nowej umowie z mieszkańcami zobowiąza-
łem się, że wykonamy kompleksową rewitali-
zację tego miejsca – mówi prezydent Marcin 
Krupa. – Mieszkańcy uznali, że obszar Doliny 
Pięciu Stawów wymaga konkretnej interwen-
cji, wysprzątania, uporządkowania, stworze-
nia dróg rowerowych, miejsc parkingowych. 
Zdecydowana większość katowiczan uznała,  

że stawy powinny mieć funkcję wypoczyn-
kową, rekreacyjno-sportową i ekologiczną. 
Całkowicie zgadzam się z tymi postulatami 
i cieszę się, że podpisaliśmy umowę na opra-
cowanie dokumentacji technicznej, bo to 

kolejny krok na drodze do rewitalizacji Doliny 
Pięciu Stawów. W pierwszej kolejności, czy-
li w połowie przyszłego roku, gotowy będzie 
pierwszy element – nowa stanica żeglarska – 
dodaje prezydent Katowic.

GPV T Pracownia Architek toniczna s .c .  
ma 14 miesięcy na opracowanie dokumenta-
cji technicznej. Kolejne etapy działań to: uzy-
skanie pozwolenia na budowę, przygotowanie 
i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, 
wybór wykonawcy robót budowlanych i roz-
poczęcie robót budowlanych.

  Nowa stanica żeglarska przy 
  stawie Morawa

Od lat prężną działalność przy stawie Morawa 
prowadzi 10 Harcerska Drużyna Żeglarska im. 
gen. Mariusza Zaruskiego. Nowa stanica że-
glarska ma być gotowa w połowie przyszłego 
roku. Aby harcerze i mieszkańcy Katowic mogli 
w pełni korzystać z potencjału tego miejsca, 

potrzebna jest nowoczesna infrastruktu-
ra. Dlatego stary obiekt zostanie rozebrany. 
Nowy budynek będzie miał trzy kondygnacje 
i znajdą się w nim: hangar na łodzie, szkutnia, 
żaglownia, magazyn oraz cztery sale spotkań 

dla harcerzy i zuchów. Obiekt pomieści także 
wielofunkcyjną salę z zapleczem kuchennym, 
toalety i natryski.

Teren przy południowym brzegu stawu bę-
dzie na nowo zagospodarowany. Nabrzeże 
zostanie przystosowane do wodowania jed-
nostek pływających, powstaną tutaj m.in. keja 
i pomost dla żeglarzy, przebieralnia i natryski 
plażowe. Cały obiekt będzie przystosowany 
do użytkowania przez osoby niepełnospraw-
ne. Nowa aranżacja terenu obejmie także 
uporządkowanie zieleni, wykonanie alejek dla 
pieszych i montaż nowego oświetlenia.

  Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów   
  – konkretne plany

Nowa stanica to tylko początek przemian 
w Dolinie Pięciu Stawów. Połączenie wodne 
między stawami Morawa i Borki, drogi rowero-
we, kąpieliska wraz zapleczem, 500-metrowa 
promenada, monitoring i pomosty wędkar-
skie – warta 50 milionów złotych rewitaliza-
cja Doliny Pięciu Stawów będzie największym 
zielonym projektem w historii Katowic. Prace 
w terenie wystartują z początkiem 2023 roku.

Okolice stawów Morawa, Borki oraz trzech 
Hubertusów znajdujących się na terenie  
katowickich dzielnic Szopienic i Burowca two-
rzą urokliwy, zajmujący 157 hektarów kom-
pleks przyrodniczo-krajobrazowy, z czego 
powierzchnia samych zbiorników wodnych 
wynosi 91 hektarów. Przy stawie Borki powsta-
ną m.in. plaże rekreacyjne i molo prowadzą-
ce do wyspy, toalety, natryski, boisko do siat-
kówki i krąg grillowy. Zainstalowany zostanie 
tam także monitoring i nowe oświetlenie. 
Borki zostaną połączone z Morawą kanałem,  
co zwiększy możliwości w zakresie rekreacyj-
nego korzystania z kajaków i łódek. Na pół-
nocnym brzegu Morawy powstanie plaża, 
boisko do siatkówki, toalety i natryski. Wzdłuż 
wschodniego brzegu zostanie wybudowana 
drewniana promenada spacerowa. Z kolei 
trzy stawy Hubertus będą miały bardziej „dzi-
ki” charakter – zostaną oczyszczone z szuwa-
rów i połączone wąskimi kanałami. Pojawią się 
tam pomosty wędkarskie oraz ścieżka eduka-
cyjna.
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TBS: Nie potrafię powstrzymać się od roz-
poczęcia tej rozmowy od zapytania, skąd 
wzięła się tak oryginalna nazwa Stowarzy-
szenia?
 
Olaf Józefoski (OJ): Nazwa Stowarzyszenia 
wzięła się z potrzeby chwili. Razem z przyja-
ciółmi chcieliśmy założyć organizację, która 
będzie bliska natury, będzie działała na rzecz 
ekologii, ochrony środowiska oraz integracji 
społecznej. Chcieliśmy, żeby stowarzyszenie 
było przyjazne ludziom i nie nadąsane prze-
sadną ideologią, straszeniem przed zagładą 
czy wojną ze wszystkimi, którzy myślą inaczej. 
Wtedy pojawił się pomysł na nadanie naszej 
organizacji nazwy: Stowarzyszenie Wolnej 
Herbaty, coś bliskiego, integrującego, do-
stępnego i naturalnego.

TBS: Czym konkretnie zajmuje się Stowa-
rzyszenie Wolnej Herbaty?

OJ: Stowarzyszenie koncentruje swoje 
działania w obszarze ekologii, ochrony śro-
dowiska i integracji społecznej. Jesteśmy 
pionierami ruchu Zero Waste i Sharing Eco-
nomy w naszym regionie. Zero Waste (ang. 
bez marnowania) w telegraficznym skrócie 
oznacza ograniczanie produkcji odpadów. 
Zachęcamy do tego na różne sposoby, pod-
czas warsztatów, wykładów oraz wydarzeń, 
takich jak kawiarenki naprawcze Repair Cafe 
(bezpłatne naprawy zepsutych sprzętów), 
akcje sprzątania, Wymienialniki (zamiast wy-
rzucić coś, wymieniamy się z innymi), warsz-
taty z wermikompostowania (przetwarzanie 
odpadków kuchennych na kompost) czy 
tworzenia naturalnych środków czystości 

i kosmetyków. Sharing Economy to z kolei 
dzielenie się tym, co mamy, zamiast kupo-
wania nowych rzeczy. Osoby zainteresowa-
ne takimi tematami zapraszamy na nasz 
fanpage na Facebooku „Stowarzyszenie 
Wolnej Herbaty” oraz grupy na Facebooku 
„Śląski Wymienialnik” i „Eko Kato”. Właśnie za-
kończyliśmy kolejną edycję projektu Sprzą-
taMy Dzielnice, w ramach którego z pomocą 
miasta zorganizowaliśmy 5 akcji sprzątania. 
Sprzątamy wybrane obszary Katowic oraz 
zachęcamy każdego do pozbierania przy-
najmniej pięciu odpadów ze swoich codzien-
nych ścieżek w ramach kampanii społecznej 
#codziennie5.

TBS: Zero Waste to ostatnio coraz popular-
niejsze zagadnienie. Co ten termin oznacza 
dla Pana? 

Zero Waste w praktyce
 

Trend Zero Waste zatacza coraz szersze kręgi. Co oznacza ten termin i jak w trosce o dobro Matki Ziemi sukcesywnie wpro-
wadzać go w życie? Te i inne pytania zadaliśmy Olafowi Józefoskiemu z katowickiego Stowarzyszenia Wolnej Herbaty. 

OJ: Zero Waste uczy nas minimalizmu. Czę-
sto cała troska o środowisko w naszych 
domach sprowadza się do segregowania 
odpadów. Zbyt często. W filozofii Zero Wa-
ste sama segregacja jest ostatnią rzeczą, 
jaką powinniśmy zrobić. Najważniejsze jest 
to, żeby w pierwszej kolejności nie przynosić 
śmieci do domu, a przez śmieci w tym wy-
padku rozumiemy każdą rzecz i opakowanie, 
które w ciągu najbliższego tygodnia, miesią-
ca, a nawet roku wyląduje w śmietniku. Nie 
kupujemy więc rzeczy w opakowaniach, ale 
staramy się szukać produktów, które może-
my zapakować do własnych, wielorazowych 
pojemników. Nie kupujemy rzeczy, których nie 
da się naprawić, nie kupujemy rzeczy, których 
będziemy potrzebowali tylko raz, a potem 
będą bezużytecznie leżeć gdzieś w szafie. Nie 
bierzemy bezmyślnie różnych gratisów, ulotek 
czy ofert specjalnych, które zbyt często koń-
czą w śmietniku.

TBS: Z Pańskich słów wynika, że mniej 
śmieci to mniej produktów. Czy żeby żyć 
zgodnie z duchem Zero Waste, jesteśmy 
skazani na ograniczenie konsumpcji? 

OJ: Ujmę to inaczej: nie jesteśmy skazani na 
ograniczenie konsumpcji, ale jesteśmy bło-
gosławieni dobrodziejstwami minimalizmu. 
Konsumpcjonizm nic dobrego nam nie przy-
niósł. W jego efekcie otaczamy się rzeczami 
słabej jakości, które nas nie cieszą. Kupuje-
my tanie przedmioty, bo chcemy wydawać 
mniej pieniędzy, a ostatecznie wydajemy 
więcej, bo rzeczy kiepskiej jakości ciągle się 
psują. Otaczamy się mnóstwem produktów 
spożywczych, sprzętów, przedmiotów, ubrań. 
Często trwonimy dużo czasu na szukanie ja-
kiejś pojedynczej rzeczy, którą nie pamiętamy 
gdzie wsadziliśmy, albo kupujemy nową, bo 
już zapomnieliśmy, że rok temu kupiliśmy to 
samo. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby się 
ograniczać i żyć jak pustelnicy, chodzi o to, 
żeby zdać sobie sprawę, czego naprawdę 
potrzebujemy.

TBS: W jaki sposób możemy robić odpowie-
dzialne zakupy?

OJ: Odpowiedzialne zakupy zaczynają się 
na długo przed wejściem do sklepu. Przede 
wszystkim, musimy wiedzieć, co mamy i co 
możemy z tym zrobić. Jeśli chodzi o różne-
go rodzaju sprzęty, dobrze wiedzieć, czym 
dysponują nasi sąsiedzi i przyjaciele, którzy 
chętnie nam pożyczą wiertarkę, drabinę czy 
pistolet do kleju. Jeśli chcemy kupić produkty 
spożywcze, idealnie jest mieć zaplanowane 
obiady na przynajmniej tydzień do przodu, 
wtedy mamy pewność, że nic nie będzie nam 

zalegać ani się nie zmarnuje. Większość z nas 
jest otoczona sklepami, w okolicy można 
znaleźć nawet całodobowe punkty handlo-
we, a mimo to gromadzimy czasem zapasy, 
jakbyśmy wybierali się w podróż na Marsa. 
Po co? Gdy idziemy do sklepu, obowiązkowo 
zabieramy listę zakupów i surowo się jej trzy-
mamy. Na zakupy bierzemy też własne torby 
i opakowania, produkty sypkie pakujemy do 
materiałowych woreczków, pudełek plastiko-
wych lub słoików. Chcemy zrobić więcej dla 
środowiska i naszego zdrowia? Ograniczamy 
mięso i produkty odzwierzęce. Na zakupy 
udajemy się pieszo, rowerem lub korzystamy 
z komunikacji miejskiej. Dysponując wózkiem 
lub plecakiem możemy zrobić nawet duże 
zakupy bez korzystania z samochodu.
 
TBS: Skoro o pojazdach mowa, to chcę Pana 
zapytać o wdrażanie zasad Zero Waste 
w codziennym przemieszczaniu się.

OJ: To bardzo proste. Zacznijmy od tego, że 
najbardziej skutecznym i sprawdzonym przez 
setki tysięcy lat narzędziem przemieszczania 
się są nasze własne nogi. Polecam każdemu 
taką formę komunikacji ze względów środo-
wiskowych oraz zdrowotnych. Myślę też, że 
częste spacery to bardzo dobry sposób na 
zachowanie nie tylko fizycznej kondycji, ale 
również psychicznej. W cenie są też wszelkie 
mechaniczne środki lokomocji napędzane 
siłą naszych mięśni, czyli rowery, hulajnogi, 
rolki itp. Jeśli nie mamy czasu albo fizycznej 
możliwości żeby gdzieś dojść lub dojechać 
rowerem, najlepszym wyborem będzie ko-
munikacja publiczna: pociągi, tramwaje, au-
tobusy oraz obsługiwane przez prywatnych 
przewoźników busy i mikrobusy. W wyjątko-
wych sytuacjach można zamówić taksów-
kę albo wypożyczyć samochód (nawet na 
minuty, np. poprzez aplikację Traficar). Poza 
szczególnymi przypadkami (np. osoby nie-
pełnosprawne) posiadanie samochodu to 
luksus, na który moim zdaniem zbyt wiele 
osób sobie dzisiaj pozwala z fatalnym skut-
kiem dla środowiska, bezpieczeństwa oraz 
kształtu miejskiej przestrzeni. 

TBS: Wróćmy jeszcze na chwilę do zaku-
pów. Coraz więcej osób zwraca uwagę na 
oznaczenie Fair Trade. Proszę o wyjaśnie-
nie, co ono oznacza.

OJ: Fair Trade to znak, który przede wszystkim 
informuje nas o etycznym zachowaniu wo-
bec pracowników i społeczności, w których 
ten produkty powstał. Jest to jeden z nurtów 
ekonomii społecznej, której przyświeca zasa-
da, że człowiek jest ważniejszy od zysku. Ce-
lem współpracy producentów, importerów, 
sprzedawców skupionych wokół znaku Fair 

Trade jest wyeliminowanie ubóstwa z tzw. 
krajów Globalnego Południa, czyli przede 
wszystkim Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz po-
łudniowej części Azji. 

TBS: Póki co nie wspomniał Pan o drugim 
życiu odpadów. Wiem, że niektórzy potrafią 
wykorzystać zużyte przedmioty w nowym 
celu. Ma Pan jakieś dobre praktyki kre-
atywnego zastosowania śmieci w nowych 
sytuacjach?

OJ: Niektórzy ludzie mają talent do rękodzieła 
i potrafią tworzyć piękne rzeczy z odpadów, 
jestem jednak ostrożny wobec stosowania 
tego podejścia na skalę uniwersalną, bo 
u mnie nigdy się za bardzo nie sprawdziło. 
Z mojego doświadczenia najbardziej przyda-
ją się słoiki, puszki po herbacie i pudełka pla-
stikowe (np. po lodach) do pakowania i prze-
chowywania innych produktów. W innych 
wypadkach lepiej jest kupić solidny produkt, 
który nam się podoba i który zostanie z nami 
przez lata zamiast np. kupować sok w karto-
nie i przerabiać pudełko na skarbonkę.
TBS: A co z kosmetykami i detergentami? 
W jaki sposób możemy zredukować liczbę 
wizyt w drogeriach?

OJ: Proponuję ograniczenie używania środ-
ków czystości, zwłaszcza tych sklepowych, 
z amoniakiem, chlorem oraz zupełnie zbęd-
nymi dodatkami zapachowymi, które za-
grażają naszemu zdrowiu. Według badań 
naukowców z Uniwersytetu w Bergen w Nor-
wegii, uszkodzenia układu oddechowego 
u osób używających chemicznych środków 
czystości są podobne do tych obserwowa-
nych u palaczy, którzy wypalali po 20 pa-
pierosów dziennie przez okres 10-20 lat. Jako 
ciekawostkę przytoczę fakt, że na telefonie 
komórkowym jest więcej bakterii niż na muszli 
klozetowej. Mimo to właśnie muszlę klozeto-
wą traktujemy chlorem, który według mnie 
powinien być w ogóle zakazany do użytku 
w gospodarstwach domowych, bo wyrzą-
dza więcej szkody niż pożytku. Oczywiście 
należy dbać o czystość, ale nie należy z tym 
przesadzać. Przede wszystkim warto zacząć 
od tego, żeby zastąpić wszystkie środki ze 
sklepów, pełne niebezpiecznych substancji, 
dwoma produktami: sodą oczyszczoną oraz 
octem. Warto pamiętać, by nigdy nie uży-
wać ich razem, gdyż się nawzajem niwelują. 
Soda doskonale nadaje się do czyszczenia 
powierzchni, łazienki, kuchni, toalety. Octem 
umyjemy okna, lustra, a także możemy go 
wykorzystać podczas prania zamiast płynu 
do płukania.

ZERO WASTE

ZAŁOŻENIE, KTÓREGO CELEM JEST PRODUKOWANIE JAK NAJMNIEJSZEJ ILOŚCI ODPADÓW, REDUKCJA ŚLADU WĘ-
GLOWEGO I OGRANICZENIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ NATURALNYCH. JEDNYM Z JEGO FUNDAMENTÓW JEST KONCEPCJA 
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO, CZYLI WYTWARZANIE NOWYCH PRODUKTÓW Z SUROWCÓW PRZEROBIONYCH Z OPADÓW,  
Z POMINIĘCIEM NOWYCH ZASOBÓW.  
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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

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.

Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

 
Od początku kwietnia trwa w naszym 
kraju narodowy spis powszechny. 
Osoby, które jeszcze nie zdążyły się za-
pisać, mają czas na wypełnienie swo-
jego ustawowego obowiązku do końca 
września tego roku. 

Narodowy Spis Powszechny jest przeprowa-
dzany co dekadę, a jego celem jest zebranie 
przez GUS podstawowych danych statystycz-
nych na temat populacji osób mieszkających 
w Polsce. Zagregowane i przetworzone dane 
pozwolą zobrazować przemiany demogra-
ficzne i społeczne zachodzące w naszym 
kraju, a tym samym lepiej zrozumieć, kim je-
steśmy. Podobne inicjatywy są uniwersalną 
praktyką w pozostałych krajach Unii Europej-
skiej. Najłatwiej zapisać się przez aplikację in-
ternetową dostępną na stronie GUS. Wypeł-
nienie formularza trwa około 20 minut. Osoby 
dokonujące samospisu przez internet mogą 
wziąć udział w losowaniu samochodu. Alter-
natywą dla formy internetowej jest spis tele-

foniczny. Dane są zbierane przez rachmistrzów 
za pośrednictwem infolinii. Zgodnie z ustawą 
o statystyce publicznej udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
jest obowiązkowy.

Spisz się na medal!
www.spis.gov.pl

22 279 99 99
masz czas do 30.09.
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