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Giszowiec stanie 
się jeszcze bardziej przyjazny

 
   Przyszłość zakorzeniona w przeszłości

Giszowiec jest jedną z ciekawszych części 
Katowic, miejscem, w którym teraźniejszość 
spotyka się z przeszłością. W architekturze 
dzielnicy znajdziemy jednopiętrowe domy 
dwurodzinne, zaprojektowane przez Emila 
i Georga Zillmannów z myślą o robotnikach 
zatrudnionych w przemyśle wydobywczym, 

wysokie i długie bloki pamiętające okres 
świetności PRL, jak i nowoczesne budownic-
two rodzinne na miarę XXI wieku. Przykładem 
tego ostatniego jest chociażby Osiedle Pod 
Kasztanami zrealizowane przez Katowickie 
TBS. Zdając sobie sprawę z walorów Giszowca, 
spółka zdecydowała się ulokować tam swój 
kolejny projekt — Osiedle Przyjazny Zakątek. 
Domy będą zlokalizowane przy ul. Działkowej, 

pomiędzy ul. Kwiatową i Przyjazną, a swoją ar-
chitekturą będą nawiązywać do historycznej 
zabudowy „osiedla ogrodu”. Bryły budynków, 
kolorystyka, kształt okien, a nawet pokrycie 
dachów garaży były opiniowane i zatwier-
dzane przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, co gwarantuje wpisanie się inwe-
stycji w niepowtarzalny klimat historycznego 
Giszowca.

Spółka KTBS nie zwalnia tempa inwestycyjnego. W ramach nowej inwestycji Przyjazny Zakątek w historycznej części Gi-
szowca powstanie 16 nowoczesnych mieszkań. Uwagę osób poszukujących swoich wymarzonych czterech kątów przykuwa 
fakt, że jest to pierwsza komercyjna inwestycja spółki.

   Kosmiczne technologie w służbie Matki Ziemi      Jeszcze bardziej zielone KTBS

   Warto meldować się w Katowicach     Katowice, tu żyje się dobrze!    I inne ciekawe tematy.

W tym numerze:
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Kosmiczne technologie 
w służbie Matki Ziemi

 

   Z myślą o rodzinach

Inwestycja zakłada budowę 4 budynków. 
W każdym z nich znajdą się cztery lokale 
mieszkalne — w sumie 16 dwupoziomowych 
mieszkań o pow. ok. 75-85 m kw. Mieszkańcy 
każdego z nich będą mogli się cieszyć swoim 
ogródkiem. Połowa lokali będzie także posia-
dała garaż i miejsce postojowe, a reszta po 
dwa miejsca postojowe. Segmenty zostaną 
przekazywane kupującym w stanie dewelo-
perskim. Do nabywców będzie należało wy-
kończenie posadzek, montaż drzwi wewnętrz-
nych, oświetlenia, wykończenie powierzchni 
i balustrady schodów, łazienek, sufitów pod-
wieszonych itp.

   Mieszkania na sprzedaż 
w szczytnym celu

Rodzinne metraże, sąsiedztwo terenów zielo-
nych i dobry dojazd do Śródmieścia Katowic 
oraz DK1 i autostrady A4 sprawia, że Przyjazny 
Zakątek już teraz cieszy się dużym zaintereso-

waniem. Co godne podkreślenia, będzie to 
pierwsza komercyjna inwestycja w wykonaniu 
Katowickiego TBS. Mieszkania zostaną sprze-
dane w formie licytacji lub przetargu, a uzy-
skane środki spółka wykorzysta na inwestycję 
przy ul. Mariackiej. 

— Pomimo tego, że inwestycja na Giszowcu 
nie jest największym przedsięwzięciem w hi-
storii KTBS — budujemy tam tylko 16 lokali — to 
jednak przez swoją specyfikę, kontekst histo-
ryczny otoczenia oraz cel, jakim jest przekaza-
nie środków uzyskanych ze sprzedaży miesz-
kań na rewitalizację zabytkowych kamienic, 
przywiązujemy do niej w spółce wielką wagę. 
To wspaniałe, że ukończona budowa wpłynie 
na domknięcie architektoniczne tej części Gi-
szowca — komentuje Janusz Olesiński, prezes 
KTBS.

Przypomnijmy: w kamienicach przy ul. Mariac-
kiej 30, 32 i 34, zlokalizowanych przy kościele 
Mariackim, spółka tworzy mieszkania dla se-
niorów pragnących zmienić mieszkanie na 

bardziej dostosowane do ich potrzeb, a jed-
nocześnie chcących dalej mieszkać w śród-
miejskiej strefie. W budynku znajdą się także 
mieszkania dedykowane ludziom młodym. 
Powstanie w ten sposób przestrzeń do spo-
łecznej integracji — młodzi będą mogli czer-
pać z życiowego doświadczenia seniorów, 
a osoby dojrzałe korzystać z entuzjazmu, ener-
gii i pomysłowości młodzieży. Dzięki rewitali-
zacji do budynków zlokalizowanych nieopodal 
placu Szramka wróci życie. Te kamienice były 
niezagospodarowane przez prawie dekadę. 
Wkrótce powstaną w nich kompaktowe i kom-
fortowe mieszkania z windami, centralnym 
ogrzewaniem i wygodnymi przestrzeniami 
wspólnymi.

Mieszkania w wybudowanych budynkach 
będą sprzedawane na drodze licytacji lub 
przetargu. Już dziś można zobaczyć stronę in-
ternetową inwestycji oraz zapisać się na listę 
mailingową, by otrzymywać informacje na 
temat sprzedaży.

Katowickie TBS zamyka rok 2021 moc-
nym akcentem. Spółka wybrała kon-
cepcję architektoniczno-urbanistycz-
ną osiedla zrównoważonego, które ma 
powstać przy ul. Kosmicznej w Giszow-
cu. Realizacja inwestycji jest zaplan-
wana na lata 2023–2024.

  Lokalna koncepcja w globalnej sprawie

Zmiany w środowisku naturalnym, jak alar-
mują klimatolodzy, mają negatywny wpływ 
na otaczającą nas rzeczywistość. Aby osłabić 
ich niekorzystne konsekwencje i ułatwić życie 
kolejnym pokoleniom, powinniśmy działać tu 
i teraz, odpowiedzialnie podchodząc do co-
dziennych czynności i prozaicznych wyborów. 
To, jak będzie wyglądał świat za dekadę, zależy 
także od naszego zaangażowania w sortowa-
nie odpadów, oszczędzanie energii czy odpo-
wiedzialne zakupy. Jednak starania jednostek 
mogą okazać się niewystarczające w batalii 
o przyrodę. W tej kampanii potrzeba także 
wysiłku organizacji, firm i jednostek samorzą-
dowych. Jednym ze sposobów na zaangażo-
wanie biznesu w sprawy środowiskowe jest 
zrównoważone budownictwo. W październiku 
rozstrzygnięto konkurs architektoniczny or-
ganizowany przez katowicki oddział SARP na 
koncepcję architektoniczno-urbanistyczną 
nowego osiedla. Laureatami konkursu zostali 

architekci Kinga Bączyk i Magdalena Orzeł-
-Rurańska, właścicielki pracowni K3Xmore. 

  Na czym polega zrównoważone 
budownictwo?

Według założeń konkursu nowe osiedle ma 
być zbudowane zgodnie z ideą zrównowa-
żonej architektury, co oznacza, że inwestycja 
powinna być atrakcyjna pod względem formy, 
komfortowa w użytkowaniu, dostępna ekono-
micznie, a przy tym sprzyjać środowisku na-
turalnemu. Mowa tu o unikalnym w skali Polski 
niskoenergetycznym zespole mieszkaniowym 
z szerokim zastosowaniem rozwiązań proeko-
logicznych i prospołecznych. Inwestycja bę-
dzie wyróżniać się wysoką jakością przestrze-
ni wspólnych, co ma sprzyjać tworzeniu więzi 
sąsiedzkich oraz zapewniać poczucie komfor-
tu i bezpieczeństwa mieszkańcom w różnym 
wieku. 

W czym jeszcze będzie przejawiał się proeko-
logiczny charakter osiedla? Wszystkie zbudo-
wane domy będą miały wysoką efektywność 
energetyczną. Walory ekologiczne podkreśli 
także ukształtowanie zieleni, sposób zago-
spodarowania wód opadowych, rozwiązania 
komunikacyjne i związane z nimi natężenie ru-
chu, czy technologie obniżające ślad węglo-
wy w cyklu życia budynku. Projektanci biorący 

udział w konkursie musieli uwzględnić także 
takie cechy inwestycji, jak najlepsze wykorzy-
stanie oświetlenia naturalnego, rozwiązania 
sprzyjające kontaktowi mieszkańców z oto-
czeniem, czy wykorzystanie do pozyskiwa-
nia energii instalacji OZE. Właśnie dlatego na 
projektowanym osiedlu zobaczymy m.in. sta-
cje ładowania samochodów, stację rowerów 
miejskich, zielone dachy, rozwiązania poma-
gające w retencjonowaniu i zagospodarowa-
niu wody deszczowej (podlewanie ogródków, 
spłukiwanie toalet) czy innowacyjne materiały 
zastosowane do budowy.

— Planując lokalizację budynków i parkin-
gów na działce robiłyśmy wszystko, by w są-
siedztwie mieszkań rosły wysokie drzewa. 
Nie chciałyśmy proponować na miejscu ra-
chitycznej roślinności. Udało nam się także 
zmieścić na terenie inwestycji staw i ogrody 
deszczowe służące retencji wody deszczowej 
— mówi Kinga Bączyk, jedna z autorek zwycię-
skiej koncepcji.

  Zielone budynki to trend przyszłości

Zrównoważone budownictwo staje się coraz 
bardziej popularnym kierunkiem we współ-
czesnej architekturze. Trend ten nie omija tak-
że polskiego rynku. Katowickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego zamierza starać 
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Jeszcze bardziej zielone KTBS
 

Zima to czas, w którym wielu z nas tę-
skni za szumem liści, zapachem kwia-
tów i bujną zielenią krzewów. Okres 
uśpienia przyrody jest świetną okazją 
do tego, by zaplanować, jak w przy-
szłym sezonie będą prezentować się 
tereny zielone na osiedlach KTBS. 

  Zielono mi na samą myśl o wiośnie!

Zieleń znajdująca się w pobliżu domów 
i mieszkań ma niezwykle istotne znaczenie 
w wymiarze estetycznym, praktycznym, a na-
wet terapeutycznym. Latem łąki, drzewa i krze-
wy redukują temperaturę powietrza, zapo-
biegając tworzeniu się tak zwanych miejskich 
wysp ciepła, czyli rozległych, otwartych, łatwo 
nagrzewających się przestrzeni. W skwarze 
tereny zielone dają cień, a podczas intensyw-
nych opadów deszczu absorbują wodę, zapo-
biegając pojawianiu się podtopień. Badania 
psychologów dowodzą także, że ludzie miesz-
kający w otoczeniu zieleni mają wyższy po-

ziom dobrostanu psychicznego, a tym samym 
mniejsze ryzyko zapadnięcia na depresję.

  Jeszcze więcej zieleńców

Katowickie TBS przykłada niezwykle dużą 
wagę do tworzenia nowych terenów zielo-
nych, w tym do nowych nasadzeń. Ważną rolę 
odgrywa również utrzymanie i zarządzanie ist-
niejącymi zieleńcami. Łącznie w zasobach To-
warzystwa znajduje się ok. 37 000 m2 terenów 
zielonych. Nasze osiedla z roku na rok stają się 
coraz bardziej ukwiecone, a nasadzone wcze-
śniej rośliny tworzą niesamowity klimat, pokry-
wając duże połacie przestrzeni żywą powłoką 
flory. I choć wiele w tej zielonej materii udało 
nam się już osiągnąć, to nie spoczywamy na 
laurach. We współpracy z miastem zdecy-
dowaliśmy się na wdrożenie zielonej strategii 
KTBS. Jej głównym założeniem jest posadzenie 
na osiedlach jak największej liczby roślin, bez 
uszczerbku dla komfortu w innych sferach np. 
nie tracąc miejsc parkingowych.

Dzięki realizacji strategii na terenach należą-
cych do KTBS zostanie posadzonych 108 drzew 
i 1950 krzewów. Powstaną także łąki kwietne 
oraz zielone ściany, słupy i wiaty. Wprowa-
dzenie planu w życie rozpoczęliśmy już w tym 
roku od działań przy ul. Sławka, gdzie w poro-
zumieniu z firmą Dalkia zostało nasadzonych 
10 śliw wiśniowych. W najbliższej przyszłości na 
osiedlu przy ul. Leopolda 17, 17a zostaną po-
sadzone dodatkowe drzewa, krzewy i byliny. 
To dopiero początek nowych nasadzeń, które 
będą się odbywały przez dwa kolejne lata na 
niemal wszystkich osiedlach. Strategia zakła-
da także wprowadzenie inicjatyw lokalnych. 
Jedną z nich będzie możliwość zakładania 
przez mieszkańców ogrodów społecznych. 
Innym pomysłem jest organizacja konkursu 
na najpiękniejszy balkon w KTBS. O tych i in-
nych zielonych inicjatywach będziemy Pań-
stwa informować w naszych mediach spo-
łecznościowych i kolejnych numerach „Pod 
Dachem”. 

się o uzyskanie certyfikatu Zielony Dom 
dla Inwestycji — pierwszego polskiego 
certyfikatu oceniającego inwestycje 
mieszkaniowe w ramach budownictwa 
zrównoważonego.

— W Katowickim Towarzystwie Budow-
nictwa Społecznego nie boimy się wy-
zwań i innowacyjnych rozwiązań – pla-
nowana w Giszowcu inwestycja jest 
tego najlepszym dowodem. Cieszę się, 
że będziemy mogli gościć w naszych za-
sobach nowych mieszkańców, a wśród 
nich wiele rodzin. Jestem przekonany, że 
budowa zrównoważonego osiedla w Gi-
szowcu będzie też wyznaczała standar-
dy dla innych inwestycji mieszkaniowych 
w Katowicach – twierdzi Janusz Olesiński, 
Prezes Katowickiego TBS.

  110 nowych mieszkań w Giszowcu

Planowana inwestycja będzie składa-
ła się z zespołu 3 i 4 kondygnacyjnych 
budynków wyposażonych w windy. 
W ramach osiedla powstanie 110 lokali, 
począwszy od kawalerek do czteropo-
kojowych mieszkań przeznaczonych dla 

rodzin. Najwięcej będzie tych 2 pokojowych 
o wielkości do 55 m kw. Wszystkie mieszkania 
będą posiadały komórki lokatorskie, balkony, 
tarasy lub ogródki. Pomimo zakładanej mini-
malizacji ruchu kołowego i dostępności dla 
wszystkich grup wiekowych, nie zapomniano 
o parkingach i garażach. Na osiedlu na jedno 
mieszkanie będzie przypadało co najmniej 1,5 
miejsca parkingowego, ale większość z nich 
znajdzie się w garażach podziemnych.

– Bardzo cieszy mnie ta innowacyjna inwesty-
cja w Giszowcu. Zapewnianie komfortowych 
i dostępnych cenowo mieszkań dla obecnych 
i przyszłych mieszkańców naszego miasta to 
jedno z głównych zdań, jakie stawiam przed 
urzędem i podległymi mi instytucjami. Jed-
nym ze szczególnych atutów Katowic są na-
turalne zasoby przyrodnicze, ponieważ tereny 
zielone stanowią w Katowicach blisko 50% 
całkowitej powierzchni miasta. Według opu-
blikowanego w maju 2021 roku przez „New-
sweek” rankingu obejmującego 89 miast 
w Polsce, Katowice uplasowały się na 6. miej-
scu wśród miast liczących powyżej 100 tys. 
mieszkańców pod względem oceny jakości 
życia. Właśnie taka inwestycja, jak ta plano-
wana przez TBS, jest najlepszym dowodem, 
że polityka mieszkaniowa oraz zrównoważony 
rozwój jest w Katowicach jednym z prioryte-
tów – dodaje Marcin Krupa, prezydent miasta.
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Nowy plac zabaw przy Leopolda! 
 

Warto meldować się w Katowicach

Na naszych osiedlach dużą wagę przywiązujemy do bezpieczeństwa i komfortu życia najmłodszych mieszkańców. Na 
dowód tego zbudowaliśmy kolejny plac zabaw, tym razem na nowym osiedlu przy ul. Leopolda. Projekt tego obiektu był 
także zrealizowany z myślą o ekologii, dlatego na placu zabaw zastosowaliśmy powierzchnię przepuszczalną. Dzięki temu 
rozwiązaniu zwiększyliśmy obszar biologicznie czynny oraz zapewniliśmy wchłanianie się wody w glebę. 

Niedawno Urząd Miasta zainaugu-
rował kolejną odsłonę kampanii za-
chęcającej mieszkańców Katowic do 
meldowania się w mieście. Zerkają-
ce z billboardów, salutujące postacie 
mają przekonywać ludzi do meldunku 
w Katowicach. Sprawdźmy, jakie ko-
rzyści z propozycji urzędu mają na-
jemcy lokali TBS.

  Obowiązki i przyjemności

Zacznijmy od przypomnienia, że w Polsce 
funkcjonuje obowiązek meldunkowy. Ustawa 
z 2010 roku o ewidencji ludności nakłada na 
każdego mieszkańca naszego kraju, Polaka 
i cudzoziemca, konieczność zgłoszenia miej-
sca swojego pobytu stałego lub czasowego. 
I choć przepis ten jest rzadko egzekwowany, 
to warto pamiętać, że w myśl prawa na każ-
dym z nas spoczywa obowiązek meldunkowy. 
Jednak meldując się w miejscu zamieszkania 
spełniamy nie tylko swoją ustawową powin-
ność. Zameldowanie jest też korzystne dla 
jednostki samorządu terytorialnego – więcej 
zameldowanych osób oznacza bowiem więk-
sze przychody z podatków lokalnych, a tym 
samym większe możliwości budżetowe. Te 
ostanie wymiernie przekładają się na korzyści 
dla samych mieszkańców w formie nowej in-
frastruktury czy szerszej oferty usług miejskich. 
Jak podaje portal KatoObywatel, średnio na 
jednego mieszkańca z deklaracji PIT Katowice 
pozyskują 1793 zł. Za taką kwotę można: wy-
konać 35 m² chodnika osiedlowego, ustawić 
3 stojaki rowerowe lub dofinansować opiekę 
dla trójki dzieci w żłobku niepublicznym. Innymi 
słowy, decyzją o swoim zameldowaniu wspie-
rasz budżet gminy lub powiatu, w którym je-
steś zameldowany. Meldując się w miejscu 
zamieszkania, Ty i twoi bliscy możecie co-
dziennie korzystać z wpłacanych przez ciebie 
podatków w postaci czystego powietrza, ście-
żek rowerowych, basenów czy stacji rowerów 
miejskich.

  Dodatkowe korzyści dla zameldowanych

Miasto Katowice zachęca swoich mieszkań-
ców do meldunku i płacenia podatków także 
innymi sposobami. Jednym z nich jest Kato-
wicka Karta Mieszkańca, uprawniająca do 
wielu zniżek (np. wejścia na baseny, siłownie, 
imprezy kulturalne itd.). Osoby zameldowa-

ne w Katowicach mogą liczyć na dodatkowe 
punkty podczas ubiegania się o miejsce dla 
dziecka w żłobku. Zameldowanie w stolicy 
Górnego Śląska jest też warunkiem koniecz-
nym do ubiegania się o zamieszkanie w lokalu 
wybudowanym w ramach programu „Miesz-
kanie Plus”. 

  Najemco TBS, zamelduj się w Katowicach!

Zameldowanie się w mieście jest bardzo pro-
ste. Możesz to zrobić bez wychodzenia z domu, 

na oficjalnej rządowej GOV.PL. Wskazówki pro-
cesu zarejestrowania się przez internet znaj-
dziesz w animacji przygotowanej przez Urząd 
Miasta Katowice. Filmik jest dostępny pod 
kodem QR. Zameldować możesz się też oso-
biście, składając odpowiednie dokumenty 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta 
(Rynek 1, parter, w godzinach pracy urzędu). 
O tym, jakie dokumenty są niezbędne do za-
meldowania, również dowiesz się z animacji.

KT
BS

KT
BS

KT
BS

UM
 K

at
ow

ic
e

KT
BS



98 Nr 2 grudzień 2021 tbs.katowice.pltbs.katowice.pl Nr 2 grudzień 2021

Zima w mieście nie musi być nudna
 

  Poczuj magię świąt przed wigilią!

Świąteczne miasteczko zbudowane na Rynku 
ma w tym roku wyjątkową oprawę. Oprócz 
wystawców i sprzedawców, którzy zjechali się 
tu praktycznie z całego kraju, w tym roku na 
Rynku pojawiło się też koło młyńskie (będzie 
działać do 16 stycznia) oraz karuzela wikto-
riańska i elektryczna kolejka. W scenerii mia-
steczka wyróżniają się Jarmarkowa Brama, 
Ołowiani Żołnierze i trzypiętrowa wieża z ręcz-
nie rzeźbionymi figurami świętych. Całości do-
pełnia świąteczna choinka. Te i inne atrakcje, 
do spółki z iluminacjami oraz kalejdoskopem 
kolorów, dźwięków, zapachów i bożonarodze-
niowych inspiracji, tworzą niezapomnianą, 
iście świąteczną atmosferę. Czego możemy 
się spodziewać na stoiskach? Łatwiej byłoby 
określić, czego tam nie ma! Odwiedzając kra-
my na katowickim Rynku, możemy znaleźć nie 
tylko unikatowe pomysły na prezenty, ale także 

naturalne wyroby spożywcze (np. sery, wędli-
ny, syropy, miody, pierniki, słodycze), rękodzieło, 
ozdoby, czy niszowe kosmetyki, których próż-
no szukać w drogeriach. Jarmark Bożonaro-
dzeniowy w Śródmieściu będzie działał do 23 
grudnia. 

  Atrakcje w innych dzielnicach

Świąteczna atmosfera udziela się nie tyl-
ko mieszkańcom centrum. W pozostałych 
dzielnicach pojawiły się bożonarodzeniowe 
symbole, świąteczne drzewka, a nawet osob-
ne jarmarki. Ten najbardziej znany odbył się 
w pierwszy weekend grudnia na Nikiszowcu. 
Przy Placu Wyzwolenia zgromadziło się ponad 
150 wystawców, w tym 30 punktów gastrono-
micznych, i niezliczone rzesze gości, którym 
odwiedziny umilały występy artystyczne. 
Mniejsze jarmarki odbyły się też na Zarzeczu, 
Giszowcu i w Bogucicach.

  Chętni na lodowisko? 

Świąteczne kalorie warto spalić podczas 
aktywnego wypoczynku. Katowickie parki 
i tereny rekreacyjne czekają z otwartymi ra-
mionami na spacerowiczów, biegaczy i oso-
by uprawiające nordic walking. Jeśli pogoda 
dopisze, mali adepci sanek i jabłuszek będą 
mogli poszaleć na wzniesieniu i torze sanecz-
kowym w Parku Kościuszki. Miłośnicy lodo-
wych szusów ostrzą sobie zęby i płozy łyżew 
na przymrozki. Na „szlyjach” pod gołym nie-
bem w tym sezonie można pojeździć w dwóch 
miejscach. Pierwsze lodowisko (20 × 20 m), 
podobnie jak w poprzednich latach, znajduje 
się na Rynku. Od Barbórki działa również więk-
sze lodowisko w murckowskim parku. Wstęp 
na oba obiekty jest bezpłatny, a z wydatkami 
muszą liczyć się jedynie osoby pragnące wy-
pożyczyć na miejscu łyżwy.

Niech się święci 
Boże Narodzenie!

Nowy Rok, nowe wyzwania!
 

specyficzny 
(jasno określony, 

konkretny)

mierzalny 
(jego osiągnięcie 
powinno dać się 
wyrazić w wybra-
nych jednostkach)

osiągalny 
(realny, być w zasięgu 

osoby, która składa 
deklarację)

istotny
(zmiana na lepsze 

powinna być ważna, 
związana z wartościami 

danej osoby)

terminowy 
(jasno 

określony w czasie)
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W okresie zimowym Katowice oferują swoim mieszkańcom i turystom wiele atrakcji. Jedną z największych jest świąteczny 
jarmark na Rynku. Cykliczna impreza jest nawiązaniem do najsłynniejszych jarmarków przedświątecznych i cieszy się 
dużym zainteresowaniem wystawców, a przede wszystkim gości.

Nowe otwarcie to idealny czas na podejmowanie zobowiązań. Na początku stycznia chętnie wybieramy obszary, w któ-
rych chcemy się zmienić na lepsze. Zrzucę kilka kilogramów! Zacznę chodzić na siłownię! Kończę z papierosami! Te i inne 
deklaracje padają zewsząd. Niestety, same chęci nie wystarczą do osiągnięcia celu. Co zrobić, by tegoroczne zobowią-
zania miały większe szanse na powodzenie? Prawdopodobieństwo sukcesu rośnie wraz z trafnym określeniem misji. Cel 
powinien być SMART (akronim angielskich: specific, measurable, achievable, relevant, time-bound). Przekładając to na 
język polski, otrzymujemy pięć przymiotników:

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu tego, co najważniejsze, czyli wiary, nadziei i miłości. 
Wiary w to, że życie może pozytywnie zaskakiwać. Nadziei na lepsze jutro. Miłości do samych siebie i drugiego człowieka.

W czasach pandemii zdrowie stało się cenniejsze niż złoto. 
Życzymy, by mogli cieszyć się Państwo dobrym zdrowiem i wigorem nie tylko przy wigilijnym stole, ale przez cały Nowy Rok. 

Troszczmy się o siebie wzajemnie w trudnych czasach, nie tylko od święta!

Nie zapominajmy także o umiejętności cieszenia się z małych, codziennych sukcesów, o wdzięczności za spotykające nas 
dobro oraz o uśmiechu – uniwersalnej walucie, w której możemy hojnie wypłacać premię naszym bliskim i przypadkowo 
spotkanym osobom. Celebrujmy radość, bo ona pozwala nam czerpać energię do podejmowania codziennych wyzwań.
Państwu i sobie życzymy, by w Nowym Roku mieszkania KTBS zapewniały swoim najemcom w poczucie bezpieczeństwa 

i komfortu, stając się dla nich przestrzenią do realizacji marzeń.

Dobrego przeżycia Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku 
życzy Mieszkańcom 

Zarząd TBS Katowice wraz z pracownikami.

Tyle teoria. Pora na przykład. Celem spełniającym kryteria SMART jest np. następująca deklaracja: „Począwszy od pierwszego tygodnia stycznia 
zaczynam biegać na szkolnej bieżni dwa razy w tygodniu. Każdy trening potrwa 30 min. Będę biegł tempem dopasowanym do moich aktualnych 
możliwości. Sport pozwoli mi poprawić kondycję fizyczną, przez co będę mógł być lepszym wsparciem dla mojej rodziny”. Osoba precyzująca za-
danie w taki sposób ma większe szanse na osiągniecie celu, niż człowiek, który zadeklarował ogólnikowo: „W przyszłym roku przebiegnę maraton”. 

S M A R T
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Katowice, tu żyje się dobrze!
 

Katowice będą miały System 
Zarządzania Transportem 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów podpisał 
umowę na zaprojektowanie, budowę 
i wdrożenie ITS (Inteligentnego Syste-
mu Transportowego), który ma wspie-
rać sterowanie ruchem w Katowicach. 
System będzie kompatybilny z działa-
jącym już Katowickim Inteligentnym 
Systemem Monitoringu i Analizy, co 
dodatkowo zwiększy funkcjonalność 
tego rozwiązania poprzez przekazy-
wanie większej ilości danych do ana-
lizy.

  To idzie, a właściwie jedzie, nowe

ITS zostanie wdrożony na terenie Katowic na 
wybranych ciągach ulic i skrzyżowaniach. 
Jego działanie w praktyce oznaczać będzie 
m.in.: automatyczne sterowanie sygnaliza-
cją, co zapewni optymalną płynność ruchu, 
bieżące informowanie o zatorach ulicznych, 
wprowadzenie priorytetu – tj. zielonego świa-
tła – dla tramwajów na skrzyżowaniach. 
Pojawi się również internetowa platforma 
komunikacyjna, która ułatwi znalezienie wol-
nych miejsc parkingowych w Strefie Płatnego 
Parkowania czy na terenie Centrów Przesiad-
kowych. Informacja ta będzie uzupełniona 12 
tablicami stacjonarnymi pokazującymi stan 
zajętości miejsc w danym rejonie miasta.

– Powstanie ITS będzie kolejnym krokiem w za-
kresie komunikacyjnej rewolucji w Katowicach. 
Ten system doskonale wpisuje się w inne na-
sze działania w zakresie transportu zrównowa-
żonego – takie jak budowa centrów przesiad-
kowych czy zakup nowych autobusów – mówi 
Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Głównym 
celem ITS jest podniesienie atrakcyjności 
transportu publicznego oraz poprawa płyn-
ności ruchu na terenie miasta. Transport 
publiczny będzie miał priorytet na głównych 

ciągach autobusowych oraz w korytarzach 
tramwajowych. Dodatkową funkcją systemu 
będzie m.in. informacja dla kierowców o tra-
sach alternatywnych np. przy zamknięciu tu-
nelu. Płynny ruch oznacza nie tylko zyski dla 
mieszkańców – w postaci oszczędności cza-
su, ale także korzyści ekologiczne – mniejszą 
emisję spalin i hałasu. Korzystanie z nowych 
technologii w zarządzaniu miastem to dzisiaj 
konieczność i jako Katowice chętnie w nie in-
westujemy, bo widzimy, że podnoszą one ja-
kość życia.

  Do Katowic przez Olsztyn

Miasto powierzyło stworzenie systemu olsz-
tyńskiej firmie Sprint, mającą pokaźne do-
świadczenie w projektach tego typu. 

– Podpisaliśmy umowę z firmą Sprint S.A. 
z Olsztyna, która w ciągu 22 miesięcy za-
projektuje i wdroży system, który zdecydo-
wanie wpłynie na komfort podróżowania po 
Katowicach. W ramach inwestycji jednym 
z głównych zadań, jakie będą wykonywane 
jest modernizacja 112 sygnalizacji świetlnych 
oraz powstanie centrum monitoringu CSR. 
Centrum Sterowania Ruchem będzie podle-
gało bezpośrednio pod Centrum Monitorin-
gu Miejskiego, gdzie będzie prowadzony nad 
nim bieżący nadzór i będzie ono obsługiwane 
przez osoby z wykształceniem w zakresie inży-
nierii ruchu. Ponadto dużym udogodnieniem 
dla kierowców będzie pojawienie się tablic in-
formacyjnych VMS, tzw. znaków zmiennej tre-
ści, w liczbie 17 szt. Zostaną one zlokalizowane 
w newralgicznych punktach miasta, co umoż-
liwi kierowcom decyzję o zmianie wyboru tra-
sy dojazdu do przestrzeni miejskiej – informuje 
Piotr Handwerker, dyrektor Miejskiego Zarządu 
Ulic i Mostów Katowice.

System o wartości ok. 88,6 mln zł jest dofinan-
sowany ze środków unijnych kwotą ponad 67,2 
mln zł. W skład umowy wchodzą: zaprojekto-
wanie, budowa, dostawa i montaż elementów 
Systemu Zarządzania Ruchem obejmującego 
wszystkie składniki niezbędne do współdziała-
nia następujących składowych:
• podsystem obsługi systemów sterowa-

nia sygnalizacjami i znakami zmiennej 
treści;

• podsystem priorytetów dla komunikacji 
zbiorowej;

• podsystem zarządzania zdarzeniami dro-
gowym i odczytu tablic rejestracyjnych;

• podsystem archiwizacji, analizy i plano-
wania oraz informacji o sytuacji rucho-
wej;

• podsystem dynamicznej informacji par-
kingowej.

– Wykonanie Katowickiego Inteligentnego 
Systemu Zarządzania Transportem jest inte-
resującym wyzwaniem, którego z chęcią się 
podejmujemy. Na szczególną uwagę zasłu-
guje przede wszystkim jego przyszłościowy 
charakter. System, który zrealizujemy, będzie 
można rozbudowywać wraz z rozwojem aglo-
meracji. To był bardzo istotny punkt przetar-

gu, podkreślany przez włodarzy miasta. Dzięki 
temu przygotujemy infrastrukturę techniczną 
do rozbudowy Katowickiego Inteligentnego 
Systemu Zarządzania Transportem w przy-
szłości, w miarę rosnących potrzeb transpor-
towych miasta. Cieszę się, że będziemy mogli 
usprawnić ruch w Katowicach i liczę na to, że 
mieszkańcy docenią korzyści płynące z jego 
uruchomienia – mówi Waldemar Matukiewicz, 
Wiceprezes Zarządu Sprint S.A.

Częścią umowy jest również strojenie Syste-
mu Zarządzania Ruchem dla osiągnięcia wy-
maganej funkcjonalności i użyteczności oraz 
przeszkolenie pracowników MZUiM Katowice 
w sposób, który zapewni samodzielną obsłu-
gę i bieżące utrzymanie ITS. Natomiast ostat-
nim elementem podpisanej 23 listopada 2021 
r. umowy będzie przygotowanie infrastruktury 
technicznej (sieci światłowodowej, Centrum 
Sterowania Ruchem) do dalszej rozbudowy 
systemu.

Koniec roku to czas podsumowań, 
stąd duża liczba publikacji, raportów 
i rankingów, jakie ukazują się co roku 
właśnie w listopadzie i grudniu. Wiele 
z nich dotyczy jakości życia mieszkań-
ców miast. W najważniejszych z nich 
wysokie miejsca zajmują Katowice.

  Katowice zwyciężyły w Rankingu Miast 
Przyjaznych Ludziom

– Katowice stanowią jaskrawy przykład spo-
sobu, w jaki Śląsk przechodzi swoją transfor-
mację. Dziś Śląsk nie rozbrzmiewa już dźwię-
kami charakterystycznymi dla ciężkiego 
przemysłu. Katowice otworzyły się szeroko na 
światowy biznes i sektor nowoczesnych usług 
biznesowych, nie zapominając o działaniach 
budujących rozwój zrównoważony, takich jak 
walka o czyste powietrze, elektromobilność 
i dbanie o miejską zieleń – mówi Marcin Krupa. 
– Cieszę się, że działania miasta przekładają 
się na podnoszenie jakości życia jego miesz-
kańców – dodaje prezydent Katowic.

Ranking Miast Przyjaznych Ludziom to co-
roczny konkurs prowadzony przez magazyn 
Forbes. Najnowsza edycja rankingu jest wy-
jątkowa, ponieważ po raz pierwszy punkta-
cję ustalano nie tylko za sprawą odpowiedzi 
ankietowych, ale również poprzez obiektywne 
wyliczenia, jaką część środków ze swoich bu-
dżetów miasta wydają na obszary, które wpły-
wają na poprawę jakości życia mieszkańców, 
m.in. bezpieczeństwo, zaplecze mieszkaniowe, 
wsparcie społeczne.

Na pierwszą lokatę Katowic złożyło się 57 
punktów ankietowych przyznanych za opis 
działań sprzyjających mieszkańcom, a tak-
że 43 oczka z wyliczeń Forbes w trzech kate-
goriach: wydatki na zaplecze mieszkaniowe 
i bezpieczeństwo; wydatki na wsparcie spo-

łeczne i edukację; wydatki na kulturę oraz za-
plecze rekreacyjne. Kolejne lokaty w pierwszej 
piątce zajęły: Łódź, Lublin, Gdynia i Poznań.

Kapituła konkursu zwróciła szczególną uwagę 
na „wyjątkowo wysoki budżet obywatelski” Ka-
towic, stanowiący ok. 1% całego budżetu mia-
sta, a także stworzenie dedykowanego Zielo-
nego Budżetu w kwocie aż 3 milionów złotych. 
Doceniono też aktywność społeczną miesz-
kańców stolicy woj. śląskiego, którzy co roku 
aktywnie uczestniczą w głosowaniu do BO.

  II miejsce w Rankingu Samorządów
 Rzeczpospolitej

Istniejący od 17 lat Ranking Samorządów 
Rzeczpospolitej to jedna z najbardziej presti-
żowych inicjatyw tego typu. Ranking weryfi-
kuje skuteczność działań władz samorządu 
w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju 
wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strate-
gicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, 
trwałości środowiskowej, trwałości społecznej 
oraz w zakresie jakości zarządzania. Jak wska-
zuje w uzasadnieniu wyników redakcja Rzecz-
pospolitej, drugie w zestawieniu Katowice 
wyróżniły się w obszarze dbałości o jakość ży-
cia mieszkańców, uzyskując najwyższą liczbę 
punktów. To zasługa m.in. wysokich wydatków 
na edukację, kulturę, sport i rekreację, dzięki 
czemu katowiczanie zyskują dostęp do lep-
szej oferty w tym zakresie. Pierwsza nagroda 
w kategorii miast na prawach powiatu przy-
padła Gliwicom, trzecie miejsce zajął Kraków, 
czwarte Gdańsk, a piątą lokatę zajęło Opole.

  Stolica województwa śląskiego wysoko  
w rankingu „Gmina dobra do życia” 

Na początku listopada ogłoszono wyniki 
ogólnopolskiego rankingu Serwisu Samorzą-
dowego Polskiej Agencji Prasowej. Katowice 
zajęły w nim 13 miejsce w zestawieniu miast 

na prawach powiatu (w całym kraju jest ich 
66). Najwyższą jakością życia mieszkańców 
mogą pochwalić się Warszawa (67,65 pkt.), 
Wrocław (64,63 pkt.) i Poznań (64,51 pkt.). Ka-
towice osiągnęły wskaźnik jakości życia na 
poziomie 59,69, co pozwoliło na zajęcie naj-
wyższej pozycji w rankingu spośród wszystkich 
miast i gmin województwa śląskiego.

Choć to dopiero pierwsza edycja rankingu, 
ten zdecydowanie wyróżnia się metodologią, 
uwzględniającą m.in.: wydatki inwestycyjne, 
jakość oświaty, dostęp do opieki zdrowotnej, 
rekreacji czy zieleni, ale także obciążenie de-
mograficzne w samorządach, usłonecznienie 
czy klimatyczny bilans wodny. PAP postawił so-
bie ambitny cel stworzenia ogólnopolskiego 
rankingu, który będzie pokazywał jakość życia 
w gminach przez pryzmat całego wachlarza 
czynników. Jest to prawdopodobnie pierwsze 
tak wyczerpujące i szczegółowe terytorial-
nie ujęcie kilkudziesięciu różnych zagadnień. 
Ranking opracowany został przez prof. Prze-
mysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

  Katowice z tytułem Symbol 
Odpowiedzialności Społecznej 2021

Symbol to ogólnopolski program medialny, 
gdzie wyróżniane są firmy, samorządy, uczel-
nie i inne podmioty, które w swojej branży 
funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają 
się do rozwoju kraju, a ich przedsięwzięcia sta-
ją się wzorem do naśladowania – Symbolem. 
Decyzją Kapituły programu Symbol 2021 Mia-
sto Katowice uzyskało tytuł Symbol Odpowie-
dzialności Społecznej 2021. Odpowiedzialność 
społeczna w wymiarze miejskim to przede 
wszystkim dbanie o zrównoważony rozwój 
oraz o dobrobyt i zdrowie mieszkańców.
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Nowe panele fotowoltaiczne 
— z myślą o oszczędnościach i ekologii

Miliony na wsparcie i aktywizację 
katowickich seniorów

 
Prezydent Marcin Krupa przekazał 
katowickim Radnym projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia Programu „Kato-
wicki Senior w Mieście” na lata 2022–
2027. Wysokość środków finansowych 
w pierwszym roku trwania programu 
wyniesie ok. 52,3 miliona złotych.

  Jesień życia może upływać w złotych
 barwach

– Zmiany demograficzne w całej Polsce to 
fakt. Nasze społeczeństwo się starzeje i doty-
czy to także Katowic. To ważne, by ludzie starsi, 
pomimo zakończenia aktywności zawodowej, 
nadal odgrywali aktywną rolę w naszym spo-
łeczeństwie, uczestniczyli w życiu społecznym 
i mieli możliwość w ciekawy sposób spędzać 
czas wolny. Dlatego w ostatnich latach podej-
mujemy coraz większe wysiłki, by działać na 
rzecz seniorów. Naszym głównym celem jest 
zaktywizowanie osób starszych. Chcemy, by 
seniorzy wychodzili z domów – mówi Marcin 
Krupa, prezydent Katowic. – Jako miasto po-
dejmujemy wiele inicjatyw, które zdecydowa-
nie ułatwiają życie naszych seniorów, jak np. 
oferta „Złotej rączki”. Mamy także książkobus 
w ramach projektu „Srebrna książka” oraz 
szereg inicjatyw w naszych centrach seniora 
– dodaje prezydent.

Głównym celem programu „Katowicki Senior 
w Mieście” na lata 2022–2027 jest podniesie-
nie oraz poprawa jakości życia mieszkańców, 
którzy ukończyli 60 rok życia, poprzez zapew-
nienie tym osobom dostępu do odpowied-
nich form wsparcia. Jako cele szczegółowe 
programu wymienia się wspomaganie reali-
zacji potrzeb: zdrowotnych, mieszkaniowych, 
socjalnych oraz ułatwianie udziału w życiu 
społecznym. Na program składają się zarów-
no nowe zadania, które będą realizowane 
przez miasto Katowice na rzecz seniorów, jak 
i kontynuacja dotychczasowych, sprawdzo-
nych działań. 
Zadania realizowane w ramach programu:

1. „Siedemdziesiąt Plus” Miejski Program 
Pomocy dla Osób Starszych i Starszych 
Niepełnosprawnych — podniesienie jakości 
życia osób po siedemdziesiątce. Zadania re-
alizowane w ramach programu to m.in.: zbu-

dowanie modelu wielospecjalistycznej po-
mocy na rzecz ludzi starszych w katowickim 
MOPS, wspomaganie szczególnych potrzeb 
mieszkaniowych osób po 70 roku życia, reali-
zacja zadań z zakresu pracy socjalnej, usług 
opiekuńczych, Dziennych Domów Pomocy 
Społecznej, Popołudniowych Klubów Spo-
łecznościowych, dowozu posiłków, świadczeń 
finansowych itd.

2. Program „Słonecznik – Wolontariat na 
rzecz osób starszych i niepełnosprawnych” 
— adresatami programu są osoby starsze 
i niepełnosprawne, wymagające wsparcia 
w formie usług opiekuńczych, które nie mają 
rodziny lub takie, których rodzina nie świadczy 
pomocy. Usługi realizowane są bezpośrednio 
w środowisku osoby wymagającej pomocy 
lub w ramach działalności Domu Noclego-
wego i Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

3. Program „Radość Życia – Wszystko Mogę” 
— szerzenie wiedzy i zwiększenie świadomo-
ści zdrowotnej oraz zachęcenie do aktywnego 
stylu życia, zdobywanie nowej wiedzy i uzu-
pełnianie już posiadanej na temat zdrowego 
żywienia, specjalnej diety, rehabilitacji, odpo-
wiedniego wypoczynku itp.

4. Miejski System Powiadamiania Ratun-
kowego „Sygnał życia” — system kierowany 
jest do grupy osób niepełnosprawnych i star-
szych, by ułatwić im kontakt z dyspozytorem 
numeru alarmowego.

5. „Bezpieczna Przystań” — program profilak-
tyczno-edukacyjny mający na celu uświada-
mianie seniorów o czyhających na nich za-
grożeniach. 

6. Działalność Rady Seniorów Miasta Kato-
wice — obecnie w mieście Katowice działa III 
kadencja Rady Seniorów, która ma charak-
ter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny dla 
władz miasta. Jej działalność będzie kontynu-
owana w nowej edycji.

7. Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów 
miasta Katowice — do zadań Pełnomocnika 
należy m.in. analiza potrzeb seniorów, inicjo-
wanie oraz konsultowanie działań skierowa-
nych do seniorów, a także współpraca z orga-
nizacjami pozarządowymi i Uniwersytetami III 
Wieku w tym zakresie.

8. Profilaktyka i promocja zdrowia dla osób 
starszych — organizujemy i finansujemy 
programy profilaktyczne, których celem jest 
wczesne wykrywanie i zapobieganie choro-
bom, także tych trapiących seniorów.

9. „Złota Rączka” — zapewnienie seniorom 
dostępu do bezpłatnych usług w zakresie 
drobnych napraw domowych. Z usług mogą 
skorzystać seniorzy miasta Katowice (osoby 
samotne, gospodarstwa 2-osobowe), którzy 
ukończyli 65 rok życia, i którym często trudno 
jest poradzić sobie z domowymi naprawami.

10. „Katowicka Srebrna książka dla Seniorów” 

— zapewnienie dostępu do książek czytelni-

kom mającym trudności z przemieszczaniem 

się, aby nie zostali oni wykluczeni z możliwości 

korzystania z bibliotek.

KTBS myśli o najstarszych

Realizacja zadań wynikających z programu 

„Katowicki Senior w Mieście” na lata 2022–2027 

będzie finansowana z budżetu miasta Katowi-

ce, a jej łączny koszt tylko w roku 2022 wyniesie 

52 278 884 zł. Realizatorami programu są: wy-

działy Urzędu Miasta Katowice, MOPS, instytu-

cje kultury miasta Katowice, MOSiR, Rada Se-

niorów, Dom Pomocy Społecznej, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, a także organizacje pozarzą-

dowe działające na rzecz seniorów.

Również KTBS ma na uwadze potrzeby naj-

starszego pokolenia. Spółka adaptuje miesz-

kania w kamienicach przy ul. Mariackiej 30, 32 

i 34 na mniejsze lokale mieszkalne, stworzone 

z myślą o seniorach, którzy nie chcą opusz-

czać Śródmieścia. Kompaktowe mieszkania 

i odnowione części wspólne będą dopaso-

wane do potrzeb osób starszych.

Odnawialne źródła energii to przyszłość na-
szej planety. KTBS chce skorzystać z ich do-
brodziejstw już dziś, instalując na dachach 
wybranych budynków panele fotowoltaicz-
ne.

  Słońce na ratunek portfelowi

Obecny rok mija pod znakiem podwyżek. 
Drożeją koszty pracy, koszty ogrzewania oraz 
koszty energii elektrycznej. Aby minimalizo-
wać wydatki na eksploatację i na rachunki za 
prąd w częściach wspólnych budynków, na 
kilku obiektach Katowickiego TBS zostały zain-
stalowane panele fotowoltaiczne. W kolejnych 

latach to rozwiązanie zostanie wdrożone na 
szerszą skalę. Pozyskana w ten sposób energia 
elektryczna jest wykorzystywana do zasilania 
oświetlenia oraz urządzeń zlokalizowanych 
w częściach wspólnych nieruchomości tj. 
lamp na klatkach schodowych, wind i wen-
tylatorów oraz w pomieszczeniach technicz-
nych (np. stacje wentylacji, wymienniki ciepła 
itp.). Prąd uzyskany ze słońca wykorzystujemy 
również do oświetlenia terenów zewnętrznych.

  Zgodnie z ekologicznymi trendami

Opisywana inwestycja jest możliwa dzięki 
wsparciu WFOŚiGW w Katowicach. W kończą-

cym się roku Katowickie TBS otrzymało po-
życzkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwesty-
cję w panele fotowoltaiczne. Kwota wsparcia 
wyniosła 104 978 zł. Dzięki tym środkom za-
instalowaliśmy panele na dachu budynków 
przy ul. Krasińskiego 14B-K. Wykorzystanie 
promieni słonecznych ma jeszcze jedną za-
letę poza generowaniem energii elektrycznej. 
Mowa tu o walce z globalnym ociepleniem. 
Taki sposób pozyskiwania prądu obniża po-
ziom emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku 
węgla, metanu), będących efektem ubocz-
nym pracy tradycyjnych elektrowni.
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Wzrost opłat za wodę, ogrzewanie i prąd stał 
się faktem. Podwyżki są tym bardziej dotkli-
we, że zbiegły się w czasie z wysoką infla-
cją. I choć wyższe rachunki nie są wynikiem 
podniesienia opłat przez TBS, z myślą o na-
szych najemcach przygotowaliśmy kilka 
porad, jak obniżyć opłaty za użytkowanie 
mieszkania. 

  Ceny rosną nie tylko w Polsce

Chyba każda osoba zawiadująca domowym 
budżetem zauważyła w ostatnich miesią-
cach wzrost cen żywności i innych artykułów 
pierwszej potrzeby. Kierowcy skarżą się na 
wysokie ceny paliw – benzyny, oleju napę-
dowego oraz gazu LPG na stacjach benzy-
nowych. Dodatkowym ciosem dla rodzinnej 
księgowości są anonsowane podwyżki opłat 
za wodę, ogrzewanie i prąd. Warto podkre-
ślić, że za wzrosty odpowiadają dostarczy-
ciele mediów (np. Tauron Ciepło, Dalkia Pol-
ska Energia czy Katowickie Wodociągi), a nie 
spółka KTBS, udostępniająca lokale mieszkal-
ne. Dodajmy, że opłaty za użytkowanie miesz-
kań i domów rosną w całej Polsce — stawiają 

im czoła właściciele i osoby wynajmujące 
mieszkania w spółdzielniach i wspólnotach 
mieszkaniowych.

Katowicki TBS nie czerpie żadnych korzyści 
materialnych i nie pobiera prowizji z tytułu 
rozliczeń mediów. Spółka rozlicza opłaty, ale 
nie ma żadnego interesu z wyższych opłat za 
media dla najemców. KTBS jest tylko pośred-
nikiem przy zakupie mediów (energii cieplnej, 
prądu i wody) pomiędzy dostawcą (np. Tau-
ron Ciepło) a odbiorcami (najemcami lokali).

  Warto oszczędzać media

Wyższe rachunki to zła informacja dla każ-
dego z nas, szczególnie dla tych, dla których 
wydatki na mieszkanie stanowią ważną po-
zycję w domowym budżecie. Warto jednak 
pamiętać, że kwota na okresowym rozliczeniu 
zależy od nas samych, a konkretnie od spo-
sobu racjonalnego zużycia wody, gazu, cie-
pła czy prądu. Wielu z nas korzysta z mediów 
bezrefleksyjne, traktując je jak swój podsta-
wowy przywilej. Czasami, aby obniżyć opła-
ty, wystarczy odrobina zdrowego rozsądku 

i szczypta fatygi. Bez rezygnowania z własnej 
wygody i bezpieczeństwa, z łatwością mo-
żemy obniżyć ilość konsumowanych jedno-
stek ciepła poprzez częściowe zakręcanie 
grzejników, gdy w mieszkaniu nie ma loka-
torów. Przydatna też będzie zmiana sposobu 
wietrzenia mieszkania — z wielogodzinnego 
i stopniowego na krótkie i intensywne. Jesz-
cze łatwiej możemy zredukować ilość zuży-
wanej wody. W tym celu możemy brać szybki 
prysznic zamiast długiej kąpieli, nie myć na-
czyń pod bieżącą wodą czy podlewać kwiaty 
wodą używaną do mycia warzyw i owoców. 
Mniej wody i prądu będziemy zużywali tak-
że uruchamiając zmywarkę i pralkę dopiero 
wtedy, gdy będą w całości zapełnione. Niższe 
rachunki za prąd możemy płacić zmieniając 
żarówki na LED-owe czy wyłączając światło 
w pomieszczeniu, gdzie jest ono zbędne.

Warto pamiętać, że wspomniane wyżej 
sposoby na oszczędności są przyjazne dla 
portfela i ekologii. Konsumując mniej ener-
gii elektrycznej, energii cieplnej czy wody, 
oszczędzamy zasoby niezbędne do ich wy-
tworzenia.

Nieuniknione podwyżki opłat 
za media — jak sobie z nimi radzić? 

 

Apel do miłośników 
zwierząt

Zima to czas, gdy w wielu lu-
dziach wzmaga się współczucie 
do zwierząt szukających schro-
nienia przed chłodem i sposobu 
na zaspokojenie głodu. Korzysta-
jąc z tej okazji postanowiliśmy się 
przyjrzeć zwierzęcym sprawom na 
osiedlach KTBS.

  Sprzątaj po swoim psie

Psy należą do najpopularniejszych 
gatunków udomowionych zwie-
rząt. Posiadanie czworonożnego 
przyjaciela to nie tylko przywilej, ale 
także obowiązki. Jednym z nich są 
spacery, podczas których zwierzę 
załatwia swoje potrzeby fizjolo-
giczne i może spożytkować ener-
gię w formie zabawy. Właściciele 
psów powinni pamiętać, że mają 
obowiązek sprzątania odchodów 
zostawianych przez czworonogów. 
Wiele osób traktuje tę czynność jak 
wyraz swojej odpowiedzialności za 
lokalną przestrzeń, a nie koniecz-
ność narzucaną przez paragrafy. 
Osoby potrzebujące motywacji 
zewnętrznej, powinny pamiętać, że 
ten wymóg jest zapisany w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z 1996 r. Zapis dotyczy 
sprzątania po każdym zwierzęciu, 
nie tylko psach. Nieprzestrzega-
nie przepisu może zakończyć się 
mandatem w wysokości do 500 zł. 
O połowę mniejszą karę może zapłacić wła-
ściciel zwierzęcia, które jest wyprowadzane na 
spacer bez zachowania ostrożności (np. bez 
kagańca, smyczy).

  Koty lubią domowe zacisze

Wypuszczanie kotów na samodzielne space-
ry poza mieszkanie nie jest najlepszym po-
mysłem. Niezaszczepiony futrzak może w ten 
sposób narazić się na choroby, które nie 
zagrażają mu w domu. Co więcej, kot może 
zostać ranny w starciu z innym zwierzakiem, 
ucierpieć pod kołami samochodu lub zgu-
bić drogę do domu. Koty mogą spożytkować 

nadmiar energii w domowym zaciszu. Wystar-
czy odrobina kreatywności i chwila poświęco-
nego czasu przez właściciela, by kociak do-
brze bawił się w mieszkaniu.

  Dokarmianie zwierząt wolno żyjących

W okresie jesienno-zimowym, kiedy na dworze 
robi się chłodno, niektóre zwierzęta, np. gry-
zonie i koty wolno żyjące ściągają do piwnic, 
gdzie zastają przyjemne temperatury uła-
twiające bytowanie. Dokarmianie kotów ży-
jących na wolności budzi mieszane uczucia 
i może irytować sąsiadów. Podobnie z żywie-
niem ptaków, które w zimie mają utrudniony 

dostęp do pożywienia. Tego typu 
praktyki wiążą się zwykle z powsta-
waniem bałaganu, nieprzyjemnymi 
zapachami czy zalegającą warstwą 
odchodów. Nieporządek wynika 
także z podawania zwierzętom po-
żywienia, które nie jest do nich prze-
znaczone. Co więcej, regularne po-
jawianie się głodnych milusińskich 
sprawia, że niektóre osoby, szcze-
gólnie rodzice małych dzieci, mogą 
obawiać się o bezpieczeństwo swo-
ich szkrabów. 

Jest też druga strona medalu. Osoby 
zdeterminowane do samodzielnego 
dożywiania zwierząt mają do tego 
prawo, a swoją pomocą mogą ra-
tować życie naszym braciom mniej-
szym. Należy jednak pamiętać, że 
dokarmianie wolno bytujących ko-
tów i ptaków powinno odbywać się 
w miejscu, w którym nie przeszka-
dza innym mieszkańcom osiedla, 
a jednocześnie jest bezpieczne dla 
samych zwierząt. Przed rozpoczę-
ciem dokarmiania warto ustalić taki 
obszar z administracją osiedla, lub 
sprawdzić, czy taki punkt już istnieje. 
Jeśli decydujemy się na taką pomoc, 
trzeba potraktować to jak zobowią-
zanie i odpowiedzialność za zwierza-
ki, które mogą przywiązać się do ta-
kiej formy posiłków. W tej sytuacji na 
naszych barkach pozostaje również 
kwestia utrzymania czystości w ob-

rębie „stołówki”.

Dożywianie dziko bytujących kotów należy do 
obowiązków gminy. Miasto Katowice realizuje 
to zadanie corocznie, za pomocą wybranej 
organizacji, która w sezonie jesienno-zimo-
wym dostarcza karmę do wskazanych punk-
tów. Głównym wyzwaniem Urzędu Miasta 
w tym temacie jest kastracja kocurów wolno 
bytujących. Kilka kotów błąkających się po 
okolicy nie stanowi kłopotu, ale powiększa-
jące się grupy ssaków mogą budzić obiekcje 
mieszkańców. Miasto umożliwia bezpłatną 
sterylizację i kastrację kotów wolno żyjących 
w trzech przychodniach weterynaryjnych.

Przykładowe zestawienie miesięcznych opłat

CZYNSZ 730,60 zł Czynsz dla KTBS.

Te zaliczki KTBS przekazuje 
do instytucji zewnętrznych.

Opłaty te są niezależne od KTBS.

Metraż mieszkania 52m2 / stawka czynszu 14,05 zł / 3 osoby zamieszkujące

WOD-KAN 138,87 zł

CO 130,00 zł

KOSZT PODGRZANIA WODY 75,00 zł

OPŁATA ZA GOSP. ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 78,90 zł

RAZEM 1153,37 zł
M
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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.

Sygnał dla życia
 

Miejski System Powiadamiania Ratunko-
wego „Sygnał życia” ratuje życie w Katowi-
cach. Dzięki niemu osoby mające problem 
z komunikacją przez telefon mogą wezwać 
pomoc za pomocą jednego przycisku.

  Dla kogo zaprojektowano „Sygnał życia”?

System został stworzony w 2008 r. z myślą 
o seniorach i osobach niepełnosprawnych 
mieszkających w Katowicach, które mogą 
mieć kłopot z wezwaniem pomocy w na-
głych przypadkach. Mowa tu przede wszyst-
kim o osobach mieszkających samotnie, 
które w obliczu kłopotów są zdane wyłącznie 
na siebie. Stres lub zaburzenia funkcji mowy 
albo słuchu mogą w krytycznych sytuacjach 
uniemożliwić kontakt z dyspozytorem numeru 
alarmowego. Stawka tej rozmowy jest bardzo 
wysoka. Dyspozytor może udzielić wskazówek 
ratujących życie lub wezwać służby do oso-
by będącej w sytuacji zagrożenia. Utrudniony 
kontakt potrzebującego z ratownikiem prze-
kłada się więc na bieg dalszych wydarzeń.

  Jak działa system?
Miejski System Powiadamiania Ratunkowego 

upraszcza do minimum kontakt ze służbami 
ratunkowymi. Zgłoszony do systemu uczestnik 
musi posiadać telefon komórkowy lub stacjo-
narny z przyciskami, w którym zostanie zapro-
gramowany numer alarmowy. W sytuacji za-
grożenia wystarczy naciśnięcie przycisku lub 
wybranie numeru 112, a dyspozytor pełniący 
dyżur w Wojewódzkim Pogotowiu Ratunko-
wym uzyska informację o konieczności udzie-
lenia pomocy oraz dane osoby zgłaszającej. 

  Jak zgłosić osobę do systemu? 

Aby zarejestrować się w bazie, należy wy-
pełnić ankietę (dostępną w MOPS oraz u Peł-
nomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełno-
sprawnych), a następnie złożyć ją w Kancelarii 
Urzędu Miasta Katowice (Rynek 1, punkt po-
dawczy w godzinach pracy urzędu) lub wy-
słać pocztą (Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 
1, 40-003 Katowice). Ankietę mogą też pomóc 
wypełnić pracownicy socjalni MOPS, dociera-
jący bezpośrednio do osób niepełnospraw-
nych lub seniorów. Zebrane w ten sposób 
informacje o nowych osobach zarejestrowa-
nych w bazie są przekazywane do Wojewódz-
kiego Pogotowia Ratunkowego. M
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