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Zarz¹d Katowickiej  Spó³dzielni Miesz ka nio wej 
oraz Rada i Administracja Osiedla „Centrum-I””

uprzejmie zapraszaj¹ na

Zebranie osiedlowe

które odbêdzie siê w czwartek, 14 lutego 2013 r.   
o  godz 1600 w Sali Konferencyjnej KSM  

przy ul. Klonowej 35 c

(Dokończenie na str. 2)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY 
OSIEDLA  „CENTRUM-I” W 2012 ROKU

Aktualnie sprawująca swoje funkcje Rada 
Osiedla „Centrum-I” została powoła-
na przez Zebranie Grupy Członkowskiej 

Osiedla „Centrum-I” w dniu 18 lutego 2011 ro-
ku i działała w oparciu o zapisy obowiązujące-
go w Spółdzielni Statutu oraz Regulaminu Rady 
Osiedla KSM.

Skład osobowy Rady Osiedla „Centrum-I” 
przedstawia się następująco:
n Beata  Latkowska – Przewodniczą-

ca. 
n WIesłaW  ŻądłO – Z-ca Przewodni-

czącego, Członek Komisji GZS.
n MIChał  MleCzkO – Z-ca Przewod-

niczącego, Przewodniczący Komisji Eko-
nomicznej.

n zOfIa  MaCuleWICz – Sekretarz.
n Regina Piątek – Przewodnicząca Komisji 

Społeczno-Kulturalnej.
n Rafał  kRól – Przewodniczący Komisji 

Gospodarki Zasobami Spółdzielni.
n BOŻena CIChOsz – Członek Komisji 

Społeczno-Kulturalnej.
n JeRzy  dOnIeC – Członek Komisji GZS. 
n danuta  latOs – Członek Komisji Eko-

nomicznej.
n Jan  Osek – Członek Komisji GZS.
n JOanna  WItkOWICz – Członek Ko-

misji Społeczno-Kulturalnej
Nasze Osiedle w Radzie Nadzorczej KSM 

reprezentuje Pan Jerzy doniec, działacz spo-

łeczny, pełniący funkcję Przewodniczącego RN 
Spółdzielni.

W okresie sprawozdawczym Rada Osiedla od-
była 12 posiedzeń plenarnych, podczas których 
m.in. podjęła 4 uchwały dotyczące planów go-
spodarczych naszego Osiedla oraz wydała kil-
kanaście opinii w zakresie swoich kompetencji.

Skład Komisji problemowych, opracowują-
cych tematy omawiane na posiedzeniach Rady 
Osiedla przedstawiał się następująco:
n komisja Gospodarki zasobami spółdziel-

ni – Przewodniczący: Rafał Król, Członko-
wie: Jerzy Doniec, Jan Osek, Wiesław Żądło,

n komisja ekonomiczna – Przewodniczący: 
Michał Mleczko, Członek: Danuta Latos,

n komisja społeczno–kulturalna – Prze-
wodnicząca: Regina Piątek, Członkowie: 
Bożena Cichosz, Joanna Witkowicz.

Głównym zadaniem komisji Gzs było roz-
patrywanie problemów o charakterze technicz-
nym  związanych z naszym Osiedlem, dlatego 
obowiązkowe jest jej uczestnictwo w dokony-
wanych przez Administrację przeglądach: wio-
sennym i jesiennym, na bazie których opracowy-
wany jest plan remontów. Członkowie Komisji 
brali też udział w wyborze wykonawców robót 
remontowo-budowlanych oraz uczestniczyli  
w odbiorach już zakończonych robót.

Rada Osiedla zapoznawała się i oceniała na 
podstawie informacji przekazywanych przez 
Kierownika Administracji realizację planu re-
montowego, przebieg i stopień zaawansowania 

bieżących robót budowlanych oraz jakość wy-
konywanych robót remontowo-budowlanych.

Ze względu na zaistniałe możliwości finanso-
we, Rada Osiedla podjęła decyzję o przyspiesze-
niu w 2012 roku refundacji kwoty z tytułu wy-
miany stolarki okiennej, co w pewnym stopniu 
rekompensuje w szybszym terminie wydatki po-
niesione na ten cel przez mieszkańców. Zdecydo-
waliśmy również o przyspieszeniu spłaty zadłu-
żenia dotyczącego naszego Osiedla na funduszu 
remontowym części „A”, które wynika z reali-
zowanych wieloletnich prac modernizacyjnych.

Nadal tematem otwartym jest proces likwi-
dacji przy ul. Grażyńskiego grupowych wę-
złów ciepłowniczych Tauron Ciepło S.A. Rada 
Osiedla zwróciła się do Zarządu o przyspiesze-
nie działań w tej sprawie, ponieważ dostawca 
nie wykazuje zainteresowania powyższym, nie 
mając interesu w spadku dostarczanego ciepła  
i wielkości sprzedaży.

Realizacja Planu Remontowego w szczegó-
łach zostanie przedstawiona w osobnym spra-
wozdaniu Administracji.

Niestety z przykrością stwierdzamy, że na-
sze Osiedle również w ubiegłym roku musia-
ło pokryć koszty dokonanych dewastacji w 
budynkach Osiedla. Mając na uwadze powyż-
sze, postanowiliśmy rozpocząć doświadczalnie  
w kilku budynkach monitorowanie poprzez wi-
deokamery. Jednak nadal apelujemy do miesz-
kańców: bądźmy czujni, troszczmy się o nasz 
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wspólny majątek, zgłaszajmy do odpowiednich 
służb niepokojące nas zachowanie obcych osób.

Ważnym tematem, będącym przedmiotem ob-
rad Rady był niedobór miejsc parkingowych na 
terenie naszego Osiedla i zajmowanie ich przez  
klientów i pracowników sąsiadujących firm, pla-
cówek usługowych oraz uczestników odbywa-
jących się imprez w „Spodku”. W szczególnie 
trudnej sytuacji znaleźli się mieszkańcy osiedla 
sąsiadujący z budową obiektów na terenie po 
byłej kopalni „Katowice”. Pod potrzeby budo-
wy zlikwidowano ponad 1000 stanowisk par-
kingowych wokół hali widowiskowo-sportowej, 
a imprezy odbywają się nadal i ich uczestnicy 
parkują w wielkim chaosie nawet na terenach 
zielonych Osiedla. Prace przy budowie idą śli-
maczym tempem, a przerwa wznoszenia na czas 
nieokreślony Centrum Kongresowego stanowi 
realną groźbę, że sytuacja negatywnego wpływu 
na życie naszych mieszkańców potrwa jeszcze 
przez 2014 rok.

Niestety umieszczenie tablic z informacją  
o możliwości parkowania tylko dla mieszkańców 
Osiedla „Centrum-I” nie przyniosły oczekiwa-
nych rezultatów. W związku z powyższym Ra-
da Osiedla podjęła decyzję o współpracy z firmą 
Park Partner Sp. z o.o., która ma na celu elimino-
wanie obcych samochodów parkujących na tere-
nie przeznaczonym dla naszych mieszkańców.

Chcieliśmy również zaznaczyć, że trwają 
czynności przygotowawcze, umożliwiające roz-
poczęcie rewitalizacji terenu pomiędzy budynka-
mi przy ul. Grażyńskiego 15-15a i ul. Sokolskiej 
46-48 będące inicjatywą mieszkańców. Kierow-
nictwo Administracji na bieżąco informowało 
Radę Osiedla o aktualnym stanie prac.

W minionym okresie sprawozdawczym ko-
misja ekonomiczna na bieżąco analizowała sy-
tuację finansową Osiedla w oparciu o wydruki 
zbiorcze na koniec miesiąca, dostarczane przez 
Administrację. Szczególną uwagę poświęcono 
analizie kosztów  i wpływów na fundusz remon-
towy,  eksploatacji, wynikom rozliczeń wody  
i centralnego ogrzewania oraz ponoszonych 
kosztów z tego tytułu.

Jednym z istotnych zadań Komisji Ekono-
micznej przy współpracy z Administracją Osie-
dla była kalkulacja stawek z tytułu opłat za 
poszczególne typy lokali w zasobach Osiedla, 
stanowiące podstawę do sporządzania założeń  
i planów gospodarczych na 2013 rok. Wpływ na 
wielkość opłat stanowiły ponoszone koszty eks-
ploatacji, bieżące wpływy z tytułu opłat za lo-
kale oraz czynniki zewnętrzne (inflacja, wzrost 
cen, podatki), a także wielkość zadłużenia wy-
stępującego na lokalach, które pomniejsza realne 
przychody Osiedla.

W trakcie roku 2012 r. Komisja Ekonomiczna 
odbyła 6 spotkań, których celem było dokonanie 
analizy sytuacji finansowej, wymiany swoich 
spostrzeżeń i wniosków oraz przygotowanie się 
do przedstawienia tychże wniosków na zebra-
niach Rady Osiedla.

Komisja Ekonomiczna szczególną uwa-
gę zwracała na poziom zadłużenia Osiedla,  

a w szczególności na fakt, że ma on tendencję 
do okresowego zwiększania się, co ma związek  
z rozliczeniem za dostarczane media (woda, 
centralne ogrzewanie), chociaż rozliczenie se-
zonu grzewczego 2011/2012 wypadło dla na-
szego Osiedla korzystnie, gdyż liczba mieszkań,  
w których należały się zwroty do części wnie-
sionych zaliczek, znacznie przewyższała ilość 
tych z niedopłatą. Należy podkreślić, że problem 
zadłużenia Osiedla jest systematycznie monito-
rowany i omawiany podczas comiesięcznych 
spotkań Rady Osiedla.

Jednym z nurtujących problemów porusza-
nych przez Radę, a dotyczącym niedalekiej 
przyszłości były opłaty za wywóz nieczysto-
ści stałych. Temat ten jest już chyba wszystkim 
znany. Na ostatnich spotkaniach Rada Osiedla 
szczegółowo omawiała ten temat i wyrażała swój 
niepokój z decyzji, jakie zostały podjęte przez 
władze miasta. W zasobach naszego Osiedla 
znajdują się budynki wielorodzinne, w związku 
z czym istnieje obawa, że segregacja odpadów 
okaże się niewykonalna, a co się z tym wiąże, 
zmuszeni będziemy płacić więcej.  Na ile prote-
sty Spółdzielni wobec podjętych decyzji okażą 
się skuteczne, przekonamy się 1 lipca br, kie-
dy wejdzie w życie tzw. „ustawa śmieciowa”.  
W Sejmie już trwają prace nad jej nowelizacją, 
pozostaje więc nadzieja, że również Rada Mia-
sta zweryfikuje swoją decyzję i obniży wysokość 
opłaty za wywóz nieczystości.

Na podstawie analizy sytuacji finansowej 
osiedla „Centrum-I”, Rada Osiedla postanowiła, 
że wysokość stawek opłat, na które ma wpływ, 
pozostanie na dotychczasowym poziomie, a re-
alizacja planów i zamierzeń na 2013 rok będzie 
przebiegała w ramach posiadanych środków.

Informujemy, że w rankingu od najtańszego 
do najdroższego z 17 Osiedli KSM, nasze Osie-
dle zajmuje 4 pozycję, pomimo tego, że każdy 
budynek jest wyposażony w windę, co znacząco 
podnosi koszty eksploatacji i remontów.

Jednym z zadań komisji społeczno-kultu-
ralnej była współpraca w opracowywaniu planu 
działalności społeczno-kulturalnej oraz pomoc  
w jego realizacji. Komisja odbyła 20 spotkań, 
na które zostało wysłane 276 zaproszeń do osób 
zalegających z opłatami za lokale mieszkalne 
za okres powyżej dwóch miesięcy. Niestety na 
zaproszenia zareagowało tylko 12 osób, a szko-
da, gdyż niejednokrotnie na takim spotkaniu 
członkowie Rady sugerują możliwość wyjścia  
z obecnej sytuacji. Rada Osiedla w ramach posia-
danych  kompetencji zaopiniowała i skierowała 
do Rady Nadzorczej 19 wniosków dotyczących 
osób zadłużonych z tytułu nie wnoszenia opłat za 
mieszkanie o wdrożenie procedur w celu wyeg-
zekwowania zadłużeń, włącznie z pozbawieniem 
z członkostwa w Spółdzielni. Rada Osiedla na 
bieżąco monitoruje poziom zadłużenia. Wszyscy 
doskonale wiemy, że koszty utrzymania z roku 
na rok rosną i to nieproporcjonalnie do pozio-
mu naszych domowych budżetów, jednak osoby, 
które nie uiszczają opłat za mieszkanie prędzej 
czy później będą i tak musiały ponieść konse-
kwencje i oby nie była to utrata dachu nad głową.

Większość mieszkańców, to osoby odpowie-
dzialne, które wywiązują się z obowiązku ter-
minowego regulowania opłat, co pozwala na 
realizację planów gospodarczych i tym samym 
zapewnienie bezpieczeństwa wymaganego prze-
pisami prawa.

Trzeba zaznaczyć, że na naszym Osiedlu 
prowadzi działalność jeden z sześciu istnieją-
cych w Spółdzielni Klubów - Klub „Centrum”. 
Rada Osiedla współpracuje na bieżąco z panią 
kierownik Klubu przy realizacji zadań w zakre-
sie kultury. Nasi mieszkańcy,  jak i osoby spoza 
naszego Osiedla cieszą się z istnienia takiej pla-
cówki, gdzie mogą spotykać się, miło spędzać 
czas, dzielić pasją z innymi. Kierownik Klubu - 
Pani Irena Borówka, przy współpracy z Radą 
Osiedla, organizuje tu imprezy okolicznościowe 
- m.in. Dzień Dziecka, spotkanie z Mikołajem, 
Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia dla 
osób samotnych, „Akcja Zima”. Musimy zazna-
czyć, że trzeba nie lada wysiłku, aby w ramach 
posiadanych środków finansowych realizować 
plan i organizować zajęcia programowe, a dziś 
trudno  pozyskać wsparcie sponsorów. Nieste-
ty wpływy funduszu społeczno-kulturalnego 
z roku na rok się kurczą, gdyż ilość członków 
partycypujących w kosztach  takiej działalności 
sukcesywnie maleje. Zachęcamy osoby, które 
chcą w miłej atmosferze spędzić wolny czas do 
zapoznania się z ofertą Klubu.

Rada Osiedla już tradycyjnie przychyliła się 
do prośby Zarządu Katowickiego Związku In-
walidów Narządu Ruchu wyrażając zgodę, aby 
tak jak w ubiegłych latach, również w tym roku 
osoby niepełnosprawne mogły odbywać swoje 
comiesięczne spotkania w Naszym Klubie.

Szczegółowa realizacja planu działalności 
społeczno-kulturalnej zostanie ujęta w oddziel-
nym sprawozdaniu.

Członkowie Rady Osiedla pełnili również 
swoje funkcje podczas dyżurów, które odbywa-
ły się w każdy ostatni wtorek miesiąca, według 
ustalonego harmonogramu (z wyjątkiem miesię-
cy wakacyjnych, w których dyżury RO są zawie-
szone). Zachęcamy mieszkańców do kontaktów 
z Radą Osiedla, podczas których chętnie wysłu-
chamy sugestii , propozycji i postaramy się po-
móc w rozwiązaniu ewentualnych problemów.

Rok 2012 był szczególnym dla Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, ponieważ obchodzi-
liśmy 55- lecie jej istnienia. Na uroczystych ob-
chodach tego ważnego dla mieszkańców święta 
4 osoby z naszego Osiedla zostały wyróżnione 
za działalność społeczną na rzecz KSM.

Składamy podziękowania Zarządowi KSM, 
pracownikom Administracji i Mieszkańcom 
Osiedla „Centrum-I”  za współpracę w minio-
nym roku.

zapraszamy Mieszkańców do uczestnic-
twa w zebraniu Osiedlowym w czwartek, 
14 lutego 2013 roku, które rozpocznie się o 
godz. 1600 w siedzibie ksM przy ul. klonowej 
35c. 

Przewodnicząca 
Rady Osiedla „Centrum-I”
Beata  LatkOwska
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Spółdzielcze lokatorskie
2,50%

Spółdzielcze własnościowe
65,63%

Odrębna własność
31,87%

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   
GOSPODARCZEJ ADMINISTRACJI  

OSIEDLA „CENTRUM-I” ZA 2012 ROK

(Dokończenie na str. 4-5)

szanOWnI  MIeszkańCy!

Administracja Osiedla „Centrum-I” ni-
niejszym przedstawia sprawozdanie  
z jej działalności za 2012 rok, którego 

zakresy, rzeczowy i finansowy, charakteryzują 
pole działania pozwalające na realizację zadań 
zaplanowanych.

Rok to był szczególny, bo okraszony jubile-
uszem 55-lecia Katowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej.

W okresie obejmującym sprawozdanie Admi-
nistracja Osiedla „Centrum-I” swoją działalno-
ścią obejmowała majątek powierzony, w skład 
którego wchodzi:
n 10 budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych o łącznej powierzchni użytkowej 
41.156 m2 z 1001 lokalami mieszkalnymi, 
w których zamieszkuje 1.566 osób (dane 
na dzień 31.12.2012 r.); budynki zlokalizo-
wane są przy ul. Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 
11-11A, 13-13A, 15-15A (8 kondygnacji), 
Sokolskiej 46-48 (8 kondygnacji), Czerwiń-
skiego 8 (8 kondygnacji), Ordona 20, 20A 
(14 kondygnacji), Katowickiej 65 (17 kon-
dygnacji + nadbudówka),

n 74 garaże wbudowane o łącznej powierzchni 
użytkowej 1.369,00 m2, 

n 27 lokali użytkowych wbudowanych o po-
wierzchni użytkowej 1.379 m2.

Wszystkie budynki na Osiedlu wyposażone są 
w dźwigi osobowe – razem 20 sztuk.

Na wykresie obok zobrazowano strukturę lo-
kali mieszkalnych w zasobach Osiedla zgodnie  
z tytułem prawnym (dane na dzień 31.12.2012 r.).

W Administracji w 2012 r. obsługę stanowił 
ośmioosobowy skład, tj. 4 pracowników biuro-
wych oraz 4 konserwatorów.

Do głównych zadań Administracji należy 
m.in.:
n prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 

usług świadczonych przez firmy zewnętrz-
ne, w tym: utrzymanie czystości na terenie 
Osiedla, porządku, koszenie traw i pielęgna-
cja zieleni, utrzymanie terenu w okresie zi-
mowym, odśnieżanie, konserwacja instalacji 
(wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
gazowych) w częściach wspólnych budyn-
ków, jak i w lokalach, konserwacja hydro-
forni,

n prowadzenie stałego nadzoru nad robotami 
budowlanymi,

n sprawdzanie wycen kosztorysowych robót 
zleconych do wykonywania firmom zew- 
nętrznym,

n organizowanie wyboru wykonawców na ro-
boty remontowe oraz uczestniczenie w pro-
cedurach z tym związanych,

n kontrola wykonania rocznych i pięciolet-
nich przeglądów okresowych (wynikających  
z prawa budowlanego) wszystkich obiektów,

n przygotowanie umów lub wystawianie zle-
ceń na wykonanie prac projektowych i robót 
budowlanych wykonawcom zewnętrznym i 
zakładom celowym KSM,

n prowadzenie nadzoru nad realizacją umów 
i zleceń, o których mowa wyżej,

n ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowo-
ści zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu ich usunięcia oraz fizycz-
ne ich usunięcie, wraz ewidencjonowaniem 
tych zdarzeń,

n nadzór nad usuwaniem usterek wyszczegól-
nionych powyżej,

n przyjmowanie użytkowników lokali zgła-
szających się do Administracji ze swoimi 
problemami dotyczącymi zamieszkania itp.

n prowadzenie ewidencji ruchu ludności  
i współpraca w tym zakresie z Urzędem 
Miasta.

W przypadku prac ogólnoadministracyjnych 
wyszczególnić można: wpływ 1.651 pism, które 
rozpatrzono i załatwiono (w tym od mieszkań-
ców 226), rejestrację 68 zmian osobowych w lo-
kalach mieszkalnych, wykonanie 1.411 zgłoszeń 
i zleceń realizowanych przez konserwatorów  
(w tym od mieszkańców 233).

Podstawowe wytyczne dla działalności Admi-
nistracji to Statut KSM, regulaminy i uchwały 
organów KSM, wynikające z dynamicznie zmie-
niającego się w ostatnim okresie prawa dotyczą-
cego spółdzielni oraz zadania ustalone w planie 
gospodarczo-finansowym Osiedla, przyjętym 
przez Radę Osiedla „Centrum-I” Uchwałą Nr 
4/2011 z dnia 23.11.2011 r., a następnie zaakcep-
towanym przez Radę Nadzorczą jako część pla-
nu gospodarczo-finansowego całej Spółdzielni,  
a także Zebranie Osiedlowe w dniu 22.03.2012 r.

Dodać należy, że generalnym celem pracy Ad-
ministracji Osiedla jest zapewnienie prawidło-
wej eksploatacji powierzonego majątku, w tym 
utrzymanie obiektów i powiązanej infrastruktury 
we właściwym stanie technicznym, bezpieczeń-
stwa i estetycznym, a nadto unikanie zagrożeń 
dla życia i zdrowia osób zamieszkujących.

Prowadzenie zadań związanych z eksploatacją 
zasobów są złożone i w dużej mierze polegają 
na koordynacji kierunków działania Spółdzielni 
przyjętych przez Walne Zgromadzenie oraz obo-
wiązujących wymogów prawa i oczekiwań użyt-
kowników, z możliwościami finansowymi Osie-
dla opartymi na rachunku kosztów i wpływów.

Wydatki związane z eksploatacją w dużej 
mierze pozostają w sferze niezależnej od Admi-
nistracji czy Rady Osiedla. Ich ciężar impliku-
ją czynniki zewnętrzne, a decydują o tym mię-
dzy innymi władze samorządowe oraz przed-
siębiorstwa świadczące usługi dla Spółdzielni. 
Wysokość przedmiotowych kosztów wynika 
w dużym stopniu od skali realizacji tych usług, 

ilości zużywanych mediów, wielkości zarządza-
nych nieruchomości oraz obciążeń wynikających  
z przepisów prawa (opłaty, podatki, prowizje itp.).  
W grupie kosztów niezależnych zawiera się sze-
reg znanych wszystkim pozycji:
n wywóz nieczystości stałych (ostatnio bardzo 

burzliwy temat),
n zużycie wody i odprowadzenia ścieków,
n zużycie energii cieplnej,
n zużycie energii elektrycznej we wspólnych 

częściach nieruchomości,
n podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta,  

tj. za wieczyste użytkowanie gruntów i po-
datek od nieruchomości,

n podatki i inne obligatoryjne obciążenia,  
np. VAT, PFRON i inne,

n opłaty i prowizje bankowe.
Sumaryczne wpływy związane z pokry-

ciem kosztów eksploatacji dla naszego osiedla  
(wg naliczeń) wyniosły  2.442.110 zł, w tym:
n z lokali mieszkalnych – 1.949.490 zł,
n z garaży – 43.110 zł,
n z lokali użytkowych i reklam – 227.870 zł,
n z bilansu otwarcia – 221.640 zł.

Należy uwypuklić temat związany z dużymi 
zaległościami w opłatach miesięcznych za loka-
le mieszkalne i niemieszkalne, stąd wartość rze-
czywistych wpływów do Spółdzielni była znacz-
nie niższa – zadłużenie z tytułu opłat na dzień 
31.12.2012 r. wyniosło 474.815 zł.

Jednocześnie dość istotną pozycję w przy-
chodach stanowiły wpływy pozyskane z najmu 
lokali użytkowych lub powierzchni pod nośniki 
reklamowe (billboardy), które zasiliły Osiedle 
kwotą tj. 227.870 zł, co może przekładać się 
na stabilność finansową, mając równocześnie 
wpływ na zmniejszenie obciążenia finansowego 
dla mieszkańców osiedla i przesunięcie w cza-
sie mało komfortowej sytuacji, kiedy koniecz-
na staje się podwyżka stawek składników opłaty 
miesięcznej z powodu wciąż rosnących kosztów.

Koszty na rachunku eksploatacji Osiedla 
„Centrum-I” ukształtowały się następująco:
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12,94%

31,74%

14,84%

10,11%

8,42%

5,98%

5,46%

4,29%
0,79%

5,42%

Obsługa Osiedla Woda i odprowadzenie ścieków

Przeglądy i kontrole techniczne, roboty konserwacyjne Utrzymanie terenów Osiedla

Wywóz nieczystości stałych Energia elektryczna części wspólnych (poza lokalami)

Konserwacja gniazd RTV, domofonów, dźwigów Opłaty publiczno-prawne

Odczyty wodomierzy i rozliczenie zużycia wody Pozostałe

n zużycie wody i odprowadzenie ścieków  
w lokalach mieszkalnych, użytkowych i ga-
rażach – 689.710 zł,

n przeglądy wynikające z ustawy Prawo Bu-
dowlane oraz kontrole techniczne, roboty 
konserwacyjne i drobne naprawy, w tym 
koszty utrzymania brygady konserwatorów 
zatrudnionych w Osiedlu oraz koszty zreali-
zowanych w Osiedlu w trakcie całego 2012 
roku usług, a także partycypacji w utrzy-
maniu w gotowości w ramach pogotowia 
– Serwisu Technicznego KSM – 322.560 zł 
(szczegółowo o kosztach kontroli technicz-
nych piszemy niżej),

n obsługa Osiedla (koszty administracyjno-biu-
rowe, a w tym koszty osobowe z narzutami, 
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, 
transportu, utrzymania pomieszczeń admini-
stracyjnych, koszty materiałów biurowych  
i podmiotów nietrwałych, usług telefonicz-
nych, bankowych i innych) – 281.200 zł,

n utrzymanie terenów Osiedla, w tym pielę-
gnacja zieleni, odśnieżanie, usługi porząd-
kowo-czystościowe gospodarzy budynków 
– 219.620 zł,

n wywóz nieczystości stałych – 182.980 zł,
n energia elektryczna części wspólnych nieru-

chomości (poza lokalami) – 130.000 zł,
n konserwacja gniazd RTV, konserwacja 

domofonów oraz konserwacja dźwigów – 
118.680 zł,

n opłaty publicznoprawne, tzn. opłaty za wie-
czyste użytkowanie terenów oraz suma od-
prowadzanych do gminy podatków od nie-
ruchomości – 93.270 zł,

n odczyty wodomierzy w lokalach mieszkal-
nych, użytkowych, pomieszczeniach ogól-
nego użytku, garażach i przeprowadzenie 
rozliczeń zużycia wody – 17.250 zł,

n pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie 
występujące cyklicznie, w tym koszty ubez-
pieczenia, PFRON,  koszty dewastacji, wy-
miany źródeł światła itp. - 117.840 zł.

Podane wyżej składniki wygenerowały  
w 2012 roku kwotę łączną kosztów eksplo-
atacji wynoszącą  2.173.110 zł (kwota ta nie 
zawiera kosztów centralnego ogrzewania).

Na wykresie powyżej przedstawiono struktu-
rę udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla „Centrum-I”.

Czytelne zatem staje się, że faktycznie ponad 
1/3 kosztów eksploatacji generują zużycie wo-
dy i odprowadzenie ścieków (ceny tego medium 
są niezależne od Spółdzielni, o stawce decyduje 
Rada Miasta Katowice, mimo to obarczeni jeste-
śmy dodatkowo kosztami odczytów i rozliczenia 
jego zużycia). Duże znaczenie mają również ob-
ligatoryjne przeglądy techniczne wraz z robotami 
konserwacyjnymi i obsługą osiedla.

Zadania związane przede wszystkim z ko-
niecznością zapewnienia warunków bezpiecz-
nego zamieszkiwania, które wynikającą z ak-
tów prawnych, w tym Ustawy Prawo Budow-
lane, wiązały się z wydatkowaniem następują-
cych kwot:
n kontrola technicznej sprawności budynków 

– 18.760 zł,
n kontrola instalacji gazowej – 18.100 zł,
n kontrola przewodów kominowych (spalino-

wych i wentylacyjnych) – 15.600 zł,
n badania techniczne dźwigów osobowych 

przez Urząd Dozoru Technicznego – 14.420 
zł,

n przegląd instalacji p.poż. (oddymianie, tzw. 
„suche piony”, hydrantowa) – 8.660 zł,

n kontrola gaśnic – 630 zł,
n wykonanie zaleceń wynikających z przepi-

sów BHP – 8.000 zł.
W celu zapewnienia utrzymania i poprawy 

stanu estetyki zewnętrznej przestrzeni zamiesz-
kania, zwłaszcza terenów zielonych (trawniki, 
drzewa, krzewy), zlecono Zakładowi Ciepłow-
niczemu KSM - Dział Zieleni następujące prace:
n koszenie terenów zielonych na terenie całego 

osiedla (trzykrotnie w ciągu roku) – koszt: 
14.284 zł,

n pielęgnacja (w tym wycinka, ogławianie) 
drzew i krzewów na terenie całego Osiedla 
– koszt: 27.894 zł.

Ponadto przeprowadzono jeszcze następują-
ce działania:
n czyszczenia kanałów zsypowych we wszyst-

kich budynkach (dezynfekcja, dezynsekcja, 
dezodoryzacja) – koszt: 9.587 zł,

n dezynsekcję budynku przy ul. Katowickiej 
65 (raz na kwartał) – koszt: 6.781 zł,

n deratyzację (teren całego osiedla - dwukrot-
nie) – koszt: 3.903 zł,

n dezynfekcję piaskownic (6 szt.) – 127 zł.
Opracowywanie, ustalanie priorytetów, kate-

goryzacja i realizacja planu remontów w 2012 
r. uwarunkowana była obowiązkami zarządcy 
nieruchomości wynikającymi m.in. z przepi-
sów ustawy Prawo Budowlane (głównie okre-
sowe kontrole polegające na sprawdzeniu stanu 
technicznego obiektów budowlanych), zaleceń 
Urzędu Dozoru Technicznego, ochrony prze-
ciwpożarowej oraz potrzeb bieżących wynika-
jących z prowadzonych przeglądów wiosenno-
-jesiennych, pod uwagę bierze się także ustale-
nia samorządu spółdzielczego, w szczególności 
Rady Osiedla.

Zakres zadań remontowych Osiedla ujętych 
w Planie Remontów i zatwierdzonych Uchwa-

łą Nr 3/2011 z dnia 23.11.2011 roku oraz czyn-
niki zewnętrzne (uzyskanie stosownych zgód, 
pozwoleń itp.) warunkowały rozchód środków 
finansowych z funduszu remontowego czę-
ści „B”. Wartość końcowa zrealizowanych w 
2012 r. robót remontowych zamknęła się kwotą  
w wysokości 642.476 zł, natomiast wartość za-
dań zaplanowanych, lecz niezrealizowanych to 
kwota 208.486 zł. Wpływy planowane, nominal-
ne na część „B” funduszu remontowego wynio-
sły 1.349.847 zł (w tym bilans otwarcia 2012 r. 
w kwocie 522.978 zł).

Realizacja zadań ujętych w Planie Remon-
tów 2012 roku przedstawia się następująco:
n wymiana stolarki okiennej:
– realizowana w lokalach mieszkalnych – 

koszt: 53.506 zł,
– refundacja wymiany stolarki okiennej zre-

alizowanej przez użytkowników lokali we 
własnym zakresie – koszt: 22.562 zł,

– wymiana stolarki okiennej w pomieszcze-
niach przynależnych, technicznych oraz 
ogólnego użytku w budynkach przy ul. Gra-
żyńskiego 9A, Czerwińskiego 8, Ordona 20, 
20A i Katowickiej 65 – koszt: 16.430 zł,

n wymiana stolarki drzwiowej:
– realizowana na klatkach schodowych  

i w pomieszczeniach ogólnego użytku w bu-
dynkach przy ul. Ordona 20 i 20A (drzwi do 
piwnic) – koszt: 3.234 zł,

n roboty murarsko – tynkarskie:
– naprawa ubytków tynku na wewnętrznej 

stronie murów ogniowych i attyk ponad da-
chem budynku przy ul. Grażyńskiego 9-9A 
– koszt: 4.280 zł,

– remont kominów (tynki trzonów, czapy ko-
minowe, nasady kominowe, izolacja) w bu-
dynku przy ul. Grażyńskiego 7-7A – koszt: 
9.290 zł,
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Lp. Adres budynku 

Zad³u¿enie na budynek 
[z³] 

Œrednie zad³u¿enie na 
mieszkanie 

[z³/mieszkanie] 

1 Gra¿yñskiego 7-7A 23.073 277,99 

2 Gra¿yñskiego 9-9A 5.528 65,04 

3 Gra¿yñskiego 11-11A 40.877 454,19 

4 Gra¿yñskiego 13-13A 16.902 367,43 

5 Gra¿yñskiego 15-15A 5.967 65,57 

6 Sokolska 46-48 46.118 542,56 

7 Czerwiñskiego 8 3.652 74,53 

8 Ordona 20 37.752 286,00 

9 Ordona 20A 26.032 201,80 

10 Katowicka 65 70.267 413,34 

 RAZEM 276.168 274,84 

 

– remont kominów (tynki trzonów, czapy 
kominowe, nasady kominowe, izolacja) w 
budynku przy ul. Grażyńskiego 15-15A – 
koszt: 6.573 zł,

– remont kominów (tynki trzonów, czapy ko-
minowe, nasady kominowe, izolacja) w bu-
dynku przy ul. Sokolskiej 46-48 – koszt: 
10.666 zł,

n roboty malarskie:
– remont korytarza wejściowego od strony po-

łudniowej (poziom -1) w budynku przy ul. 
Katowickiej 65 – koszt: 24.390 zł,

n roboty instalacyjne  wod.-kan.-gaz:
– remont instalacji gazowej (wymiana pionów 

i poziomów ze zmianą lokalizacji gazomie-
rzy) w budynku przy ul. Ordona 20 - wyko-
nano część robót na kwotę 207.174 zł (pozo-
stałe roboty zostaną wykonane w I kwartale 
2013 r.),

n mała architektura:
– remont podjazdu do garaży wbudowanych 

(strona północna) budynku przy ul. Grażyń-
skiego 11-11A – koszt: 36.000 zł,

n remonty dźwigów:
– remont dźwigu osobowego w budynku przy 

ul. Grażyńskiego 15 – koszt: 58.860 zł,
– remont dźwigu osobowego w budynku przy 

ul. Sokolskiej 48 – koszt: 58.860 zł,
– remonty dźwigów osobowych wynikające z 

zaleceń UDT (teren osiedla) – koszt: 65.549 
zł.

n inne:
– przesunięcie środków do części „A” Fundu-

szu Remontowego – przyspieszenie spłaty 
zobowiązań nieruchomości budynkowych 
usytuowanych w osiedlu – koszt 50.000 zł,

– montaż zabezpieczeń przed upadkiem (dla 
prac na wysokości) w budynku przy ul. Or-
dona 20 – koszt: 7.551 zł,

– montaż zabezpieczeń przed upadkiem (dla 
prac na wysokości) w budynku przy ul. Or-
dona 20A – koszt: 7.551 zł,

Zaplanowane na kwotę 100.000 zł zadanie, tj. 
zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy 
budynkami (chodniki, miejsca postojowe) przy 
ul. Grażyńskiego 15-15A i ul. Sokolskiej 46-48 
z uwagi na czynniki zewnętrzne nie zostało zre-
alizowane, jednakże roboty te ujęto w planie re-
montów roku 2013.

Oprócz robót zaplanowanych wykonano m.in. 
następujące zadania remontowe wynikające z 
awarii lub dewastacji czy kradzieży:
n naprawa drzwi szybowych (po dewastacji)  

– dźwig osobowy w budynku przy ul. Ordo-
na 20A – koszt: 1.580 zł,

n montaż krzywki ruchomej z elektromagne-
sem wraz z regulacją urządzeń ochronnych 
(po dewastacji/kradzieży) – dźwig osobowy 
w budynku przy ul. Sokolskiej 48 – koszt: 
1.550 zł,

n naprawa drzwi szybowych i kabinowych (po 
dewastacji) – dźwig osobowy w budynku 
przy ul. Ordona 20A – koszt: 1.283 zł,

n naprawa dźwigu osobowego (styczniki, prze-
kaźniki, fotoimpulsator) w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 7A – koszt: 1.454 zł,

n wymiana przyłącza kanalizacji deszczowej 
budynku przy ul. Grażyńskiego 7 – koszt: 
9.102 zł.

Ostrożnym optymizmem napawają dane, 
związane z powyższymi robotami remonto-
wymi w zakresie dewastacji i kradzieży, które  
w 2012 roku pochłonęły kwotę 4.413 zł, co sta-
nowi spadek aż o 87% w stosunku do roku 2011. 
Być może ma to związek z testowym montażem 
monitoringu (kamery z rejestratorami) w 3 bu-
dynkach osiedla tj. przy ul. Czerwińskiego 8, 
Grażyńskiego 9A, Katowickiej 65 – łączny koszt 
montażu 7.107 zł.

Środki, których nie wykorzystano na zadania 
planowane, przeznaczono na roboty dodatkowe 
wynikające ze stanu technicznego i bieżących 
przeglądów zasobów, mianowicie:
n wymiana czujnika odwzorowania wraz z lis- 

twami bocznymi (zużycie eksploatacyjne)  
– dźwig osobowy w budynku przy ul. Ordo-
na 20 – koszt: 708 zł,

n wymiana amortyzatora (domykacza) drzwi 
oraz nakładek suwaków (zużycie eksploata-
cyjne) – dźwig osobowy w budynku przy ul. 
Ordona 20 – koszt: 505 zł,

n wymiana oświetlenia awaryjnego (oprawy 
sufitowe i ścienne) w budynku przy ul. Ka-
towickiej 65 – koszt: 2.199 zł,

n wymiana amortyzatorów (2 szt.) drzwi szy-
bowych dźwigu (zużycie eksploatacyjne) 
w budynku przy ul. Katowickiej 65 – koszt: 
474 zł,

n zmiana mocowania naciągów zwodów pio-
nowych instalacji odgromowej – budyn-
ki przy ul. Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 11-
11A, 13-13A, 15-15A, ul. Sokolskiej 46-48 
– koszt: 6.990 zł,

n naprawa balkonu (obróbka blacharska, po-
sadzka, izolacja) w mieszkaniu nr 118 przy 
ul. Ordona 20 – koszt: 4.655 zł,

n naprawa balkonu (górna płyta – roboty mu-
rarsko-tynkarskie) w mieszkaniu nr 43 przy 
ul. Grażyńskiego 7A – koszt: 1.936 zł,

n uzupełnienie oraz umocowanie poluzowa-
nych kratek wentylacyjnych stropodachu 
w budynkach przy ul. Grażyńskiego 7-7A, 
9-9A, 11-11A, 13-13A, 15-15A, Sokolskiej 
46-48, Czerwińskiego 8 – koszt 4.735 zł,

n wymiana amortyzatorów hydraulicznych 
drzwi i naprawa modułu oświetlenia awa-
ryjnego - budynki przy ul. Katowickiej 65 i 
ul. Ordona 20 – koszt 777 zł,

n wymiana drzwi wejściowych do budynku 
przy ul. Ordona 20A – koszt 4.266 zł,

n remont kominów (tynki trzonów, czapy 
kominowe, nasady kominowe, izolacja)  
w budynku przy ul. Grażyńskiego 11-11A – 
koszt: 1.568 zł,

n wymiana nasad kominowych w budynku 
przy ul. Grażyńskiego 13-13A – koszt: 968 
zł,

n wymiana drzwi (furtek) ograniczających do-
stęp do dylatacji – koszt: 16.729 zł,

n remont chodnika (strona południowa) budyn-
ku przy ul. Katowickiej 65 – koszt: 21.850 
zł.

Wzmiankowane już wyżej zadłużenie z tytu-
łu nie wnoszenia opłat miesięcznych za lokale 
(pomniejszające realne wpływy dla Spółdziel-
ni) nieznacznie wzrosło w porównaniu z rokiem 
ubiegłym o 3%, a wyniosło 474.815 zł na dzień 
31.12.2012 r., w tym:
n dla lokali mieszkalnych – 276.168 zł,
n dla lokali użytkowych – 189.966 zł,
n dla garaży – 6.739 zł,
n pozostałe (tablice, dzierżawy terenu, rekla-

my itp.) – 1.942 zł.
W tabeli powyżej przedstawiono sytuację za-

ległości w opłatach na poszczególnych nieru-
chomościach Osiedla (dla lokali mieszkalnych).

Administracja Osiedla we współpracy z Radą 
Osiedla organizowała i uczestniczyła cyklicznie 
w spotkaniach z użytkownikami lokali posiada-
jącymi zadłużenia z tytułu nie wnoszenia opłat 
miesięcznych. W tym celu zorganizowano 20 
spotkań, na które zaproszono 276 osoby, z któ-
rych na takie spotkania przybyło zaledwie 12 
osób. Osoby zadłużone informowano o możli-
wości uzyskania finansowej pomocy w postaci 
dodatku mieszkaniowego (MOPS) i pomimo 
różnych przeciwności losu kilkanaście osób  
z tego sposobu skorzystało. Czasami delikatnie 
sugerowano również zamianę lokali na mniej-
sze (mniejszy lokal – mniejsze opłaty). W sto-
sunku do wszystkich dłużników działania win-
dykacyjne były prowadzone przez cały rok,  
a stosowne wnioski dotyczące podjęcia dalszych 
bardziej restrykcyjnych kroków włącznie z po-
zbawieniem członkostwa w Spółdzielni, były 
kierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej Spół-
dzielni. 

kierownik administracji 
Osiedla „Centrum-I”
sławOmIR  sztyLeR
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PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
OSIEDLA „CENTRUM-I’’ NA 2013 ROK

Plan założeń ekonomiczno–gospodarczych 
na rok 2013, łącznie z planem remontów 
Osiedla „Centrum-I” zostały zatwierdzo-

ne podczas posiedzenia Rady Osiedla w dniu 
21.11.2012 r. stosownymi uchwałami odpowied-
nio: Uchwałą Nr 4/2012 i Uchwałą Nr 3/2012. 
Poniższe dane charakteryzują zakres zadań  
i kierunek działań, jakie będą realizowane w ro-
ku 2013.

Opracowanie projektu założeń planu remon-
tów na rok 2013 poprzedzają generalnie:
n analiza zaleceń z kontroli sprawności tech-

nicznej budynków i terenu przyległego, za-
leceń Urzędu Dozoru Technicznego w kwe-
stii stanu technicznego dźwigów, wnioski  
z kontroli pod względem bezpieczeństwa ppoż.  
i bhp,

n analiza zadań remontowych wykonanych  
w latach wcześniejszych na danej nierucho-
mości,

n analiza wyników przeglądów wiosennych 
i jesiennych zasobów przeprowadzonych 
wspólnie z przedstawicielami Rady Osiedla,

n rozpatrzenie zgłoszeń, wniosków i postula-
tów użytkowników lokali.

Pełna realizacja wszystkich zadań planu wa-
runkowana jest pozyskaniem zaplanowanych 
wpływów, czyli terminowego regulowania opłat 
opłat miesięcznych za użytkowanie lokali zarów-
no mieszkalnych, jak i użytkowych oraz garaży. 
Kolejny czynnik to skala dewastacji, nieprze-
widywalny koszt usuwania ich skutków, który 
uszczupla środki finansowe, które mogłyby być 
wykorzystane na realizację innych, bardziej nie-
zbędnych robót remontowych.

Planowane wydatki z funduszu remontowe-
go w części „B” na rok 2013 wyniosą 921.960 
zł, natomiast nominalne wpływy zamykają się 
kwotą 923.410 zł. Zadania rzeczowe w ramach 
dostępnych środków finansowych przedstawia-
ją się następująco:

n Wymiana stolarki okiennej – koszt ogółem 
58.000 zł, w tym:

– realizowana przez Spółdzielnię w mieszka-
niach – koszt: 25.000 zł,

– realizowana przez Spółdzielnię na klatkach 
schodowych i pomieszczeniach ogólnego 
użytku – koszt: 3.000 zł,

– realizowana przez członków we własnym 
zakresie, koszty refundacji – 30.000 zł.

n Roboty dekarskie:
– remont dachu budynku przy ul. Grażyńskie-

go 15-15A – koszt: 130.000 zł,

n Roboty murarsko-tynkarskie – koszt ogó-
łem 29.000 zł, w tym:

– remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych w budynku przy ul. Grażyńskie-
go 7-7A – koszt: 8.000 zł,

– remont podestów przed wejściami do klatek 
schodowych w budynku przy ul. Grażyńskie-
go 11-11A – koszt: 8.000 zł,

– remont kominów (tynki trzonów i czapy 
kominowe, nasady kominowe, izolacja)  
w budynku przy ul. Grażyńskiego 13-13A – 
koszt: 5.000 zł,

– remont kominów (tynki trzonów i czapy ko-
minowe, nasady kominowe, izolacja) w bu-
dynku przy ul. Ordona 20A – koszt: 8.000 zł,

n Roboty malarskie:
– remont klatki schodowej (korytarz wejścio-

wy – parter) w budynku przy ul. Katowickiej 
65  – koszt: 30.000 zł,

n Roboty elektryczne – koszt ogółem 40.000 
zł, w tym:

– wymiana oświetlenia klatki schodowej (na 
energooszczędne) w budynku przy ul. Or-
dona 20 – koszt: 20.000 zł,

– wymiana oświetlenia klatki schodowej (na 
energooszczędne) w budynku przy ul. Or-
dona 20A – koszt: 20.000 zł.

n Mała architektura – koszt ogółem 224.600 
zł, w tym:

– zagospodarowanie terenu zielonego (chodni-
ki, miejsca postojowe) pomiędzy budynkami 
przy ul. Grażyńskiego 15-15A i ul. Sokolskiej 
46-48 – koszt: 100.000 zł,

– remont podjazdu do garaży wbudowanych 
(strona północna) w budynku przy ul. Gra-
żyńskiego 9-9A – koszt: 30.000 zł,

– remont chodnika (strona zachodnia) budynku 
przy ul. Czerwińskiego 8 – koszt: 21.700 zł,

– remont schodów terenowych (narożnik pół-
nocno-zachodni) budynku przy ul. Czerwiń-
skiego 8 – koszt: 2.900 zł,

– remont nawierzchni dojazdu do garaży wbu-
dowanych budynku przy ul. Ordona 20 – 
koszt: 45.000 zł,

– remont chodnika (strona zachodnia) budynku 
przy ul. Katowickiej 65 – koszt: 15.000 zł,

– remont schodów terenowych (strona wschod-
nia i zachodnia) budynku przy ul. Katowic-
kiej 65 – koszt: 10.000 zł,

n Remonty dźwigów – koszt ogółem 300.700 
zł, w tym:

– wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 7A – koszt: 70.000 zł,

– wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 9A – koszt: 70.000 zł,

– wymiana dźwigu osobowego w budynku przy 
ul. Grażyńskiego 13A – koszt: 70.000 zł,

– remonty bieżące dźwigów osobowych wy-
nikające z zaleceń UDT (na terenie osiedla) 
– koszt: 75.000 zł,

– spłata kredytu – remont dźwigów w budyn-
kach przy ul. Grażyńskiego 15 i ul. Sokol-
skiej 48 – koszt: 15.700 zł.

n Inne roboty:
– przesunięcie środków do części „A” Fun-

duszu Remontowego – przyspieszenie spła-
ty zobowiązań nieruchomości w osiedlu – 
koszt: 98.800 zł.

Odnośnie eksploatacji podstawowej zapla-
nowano po stronie kosztów następujące kwoty:
n koszty gospodarki zasobami mieszkaniowy-

mi i utrzymania nieruchomości – 4.156.590 
zł, w tym, m. in.:

– zimna woda i odprowadzenia ścieków – 
728.960 zł,

– wywóz nieczystości stałych – 195.840 zł,
– koszty c.o. – 1.230.150 zł,
– konserwacje i kontrole techniczne – 438.490 

zł,
– energia elektryczna (poza lokalami)  – 

120.100 zł,
– odpis na fundusz remontowy w części „B” 

– 841.990 zł,
– podatki i opłaty lokalne – 94.690 zł,
– utrzymanie czystości i terenów zielonych 

– 205.430 zł,
– obsługa administracyjna osiedla – 195.600 

zł,
– ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe – 

24.600 zł,
– koszty eksploatacji lokali użytkowych – 

140.860 zł,
– koszty eksploatacji garaży – 88.170 zł.

W celu wykonania obowiązków wynikających 
z Ustawy Prawo Budowlane (art. 62), która  ob-
liguje do przeprowadzenia kontroli obiektów bu-
dowlanych i instalacji, przewidziano koszty jn.:
n kontrola okresowa stanu technicznego obiek-

tów budowlanych – zaplanowana kwota: 
18.760 zł,

n kontrola stanu technicznego instalacji i urzą-
dzeń gazowych wraz z usunięciem ewentu-
alnych nieszczelności – zaplanowana kwota:  
19.170 zł,

n kontrola przewodów kominowych i spalino-
wych wraz z czyszczeniem przewodów – za-
planowana kwota: 18.280 zł.

Na zakończenie, w imieniu swoim i pracowni-
ków, składam serdeczne podziękowania wszyst-
kim Mieszkańcom Osiedla, członkom Rady 
Osiedla oraz Zarządowi Katowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, a także Radzie Nadzorczej za 
współpracę, zaangażowanie, zrozumienie, pomoc 
i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych, codzien-
nych problemów, z którymi borykamy się zarzą-
dzając zasobami Osiedla, co daje nam bodziec do 
efektywniejszego działania i realizacji kolejnych 
niełatwych zadań.

kierownik administracji 
Osiedla „Centrum-I”
sławOmIR  sztyLeR
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(Dokończenie na str. 8)

REALIZACJA WNIOSKóW PODJęTYCh PRZEZ ZEbRANIE 
OSIEDLOWE OSIEDLA „CENTRUM-I” W DNIU 22.03.2012 
ROKU SKIEROWANYCh DO WALNEGO ZGROMADZENIA, 

RADY NADZORCZEJ I ZARZąDU KSM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO- 
KULTURALNEJ KLUbU „CENTRUM” KSM ZA 2012 R.

WnIOsek  nR 1
– Zobowiązać Zarząd KSM do regularnego 

informowania mieszkańców co do likwidacji wę-
złów grupowych w sześciu budynkach przy ul. 
Grażyńskiego i Sokolskiej.

– W dniu 04.06.2012 r. Katowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do TAURON 
Ciepło S.A. z pismem znak ZC/1793/10537/12  
o wydanie warunków indywidualnego podłącze-
nia 6 budynków: ul. Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 
11-11A, 13-13A, 15-15A, Sokolska 46-48 do 
sieci wysokoparametrowej. W odpowiedzi TAU-
RON Ciepło S.A. poinformował KSM o braku 
możliwości wydania warunków przyłączenia 
przedmiotowych budynków, a tym samym re-
alizacji inwestycji, z uwagi na już obowiązujące 
umowy i istniejące podłączenie budynków do 
sieci TAURON (pismo z dnia 09.10.2012 r.). Po-
mimo tego faktu Spółdzielnia ze swojej strony, 
będzie sukcesywnie występować o przedmioto-
we warunki, a w swojej gestii – w uzgodnieniu 

z URE – wykonywać działania mające na celu 
likwidację węzłów grupowych.

WnIOsek  nR 2

– Zobowiązać władze Spółdzielni do wystą-
pienia do miasta z żądaniem nadania priorytetu 
robotom drogowym, a przede wszystkim budo-
wie parkingów wokół innych obiektów wznoszo-
nych na terenie byłej Kopalni „Katowice”, tak 
by stworzyć nowe miejsca parkingowe dla uczest-
ników imprez w Hali Sportowo-Widowiskowej.

Aktualnie wznoszone obiekty spowodowały 
likwidację całodobowego parkingu strzeżonego 
oraz miejsc postojowych dla około tysiąca pojaz-
dów, co w dniach organizacji imprez w „Spodku” 
uniemożliwia mieszkańcom osiedla korzystanie 
z własnych środków transportu, powoduje de-
wastacje trawników i chodników i inne poważne 
uciążliwości.

– Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
zwróciła się w dniu 08.06.2012 r. pismem do 

Urzędu Miasta Katowice z prośbą o nadanie 
priorytetu robotom drogowym, a przede wszyst-
kim budowie parkingów wokół innych obiektów 
wznoszonych na terenie byłej KWK „Katowice”, 
tak aby stworzyć nowe miejsca parkingowe dla 
uczestników imprez w Hali Sportowo-Widowi-
skowej. W odpowiedzi KSM otrzymała w dniu 
24.07.2012 r. informacje nt. budowy miejsc par-
kingowych dla samochodów osobowych i auto-
karów zaplanowanych w ramach inwestycji pn. 
„Układ komunikacyjny dla terenu budowy No-
wego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego 
Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Ka-
towicach – Etap I i II faza I”. Miejsca te zostaną 
zlokalizowane wzdłuż nowo budowanych dróg. 
Dodatkowo w rejonie ul. Olimpijskiej Miasto Ka-
towice planuje budowę wielopoziomowego par-
kingu naziemno-podziemnego na 1.895 miejsc.

Działalność społeczno-kulturalna i oświa-
towa w Osiedlu „Centrum-I” jest prowa-
dzona przez Klub Spółdzielczy „Cen-

trum” znajdujący się przy ul. Grażyńskiego 9a.
Działalność naszego Klubu poprzez współpra-

cę na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej jest kie-
rowana i prowadzona nie tylko dla mieszkańców 
naszego Osiedla, ale poprzez swoją różnorodność 
działań i otwartą formę organizowanych spotkań, 
imprez, zajęć w sekcjach stałych również dla 
mieszkańców z innych Osiedli, m.in.: „Super-
jednostka”, „Graniczna”, „Ścigały”, „Zawodzie”, 
„Śródmieście”, „Murcki”, „HPR”, „Kukuczki”, 
„Gwiazdy”, „Wierzbowa”, „Ściegiennego”. Klub 
„Centrum” pełni rolę nie tylko integracji mię-
dzysąsiedzkiej, miejsca spotkań kulturalnych, 
ale poprzez muzykę, sztukę, zajęcia rekreacyj-
ne, koła zainteresowań jest miejscem rozrywki, 
wypoczynku, relaksu, dobrego samopoczucia, 
zabawy, odskocznią od codzienności i samotno-
ści, miejscem do realizacji swoich zainteresowań, 
umiejętności oraz możliwości prezentacji swojej 
twórczości i swojego hobby.

W 2012 roku odbyło się 108 imprez, z któ-
rych skorzystało łącznie 1.787 uczestników.

W 2012 roku w ramach Akcji Zima i Akcji Lato 
obejmujące miesiące: styczeń, luty, lipiec, sier-
pień zorganizowano:
n dla dzieci pozostających na czas ferii i wa-

kacji w mieście, pod hasłem: „Ferie z Klubem”-
-zimowe rozgrywki sportowe na sali gimnastycz-
nej w Spodku, w kręgle w Centrum Rozrywki, 
w tenisa stołowego, gry w bulle, rummi, zręcz-
nościowe, w mini strzelnicę, zabawy, konkursy 
sprawnościowe w Klubie, zimowe zajęcia na ba-
senie krytym w Szkole Podstawowej nr 12. Pod 
hasłem: „Zimowy Fart” - gry logiczne, strategicz-
ne, quizy, zabawy ruchowe z piłką. W okresie 
wakacji pod hasłem: „Lato z Klubem” zorgani-

zowano m.in. rozgrywki sportowe: „Letnie Igra-
nie” na boisku, sali gimnastycznej, w plenerze, 
zajęcia rekreacyjne na basenie otwartym „Rolna” 
i na basenie krytym w Szkole Podstawowej nr 12 
na Os. „Paderewskiego”. Pod hasłem: „Fart w 
niepogodę” zorganizowano różnorodne konkursy 
zręcznościowe, sprawnościowe, quizy, gry towa-
rzyskie, integracyjne, zawody na mini strzelnicy 
i w mini wędkowaniu oraz w tenisie stołowym. 
Na zakończenie „Akcji Lato” dzieci z naszego 
Osiedla wzięły udział w zabawie i konkursach 
zorganizowanych na Placu Zabaw na Os. „Ście-
giennego” z udziałem Klownów Ruperta i Rico;
n dla dorosłych: zorganizowano w okresie 

Akcji „Zima” spotkania kolędowe: „Hej, kolę-
do leć” przy klubowym żłóbku, noworoczne, 
spotkania integracyjne „U Irenki”, z formą ta-
neczną i konkursami pod hasłem: „Celne oko”, 
walentynkowe, biesiadne z piosenką i zimowa 
herbatką, noworoczno-karnawałowe dla osób 
niepełnosprawnych, zimowe rozgrywki brydżo-
we i szachowe, występy artystyczne i okoliczno-
ściowe oraz występy naszych Zespołów: „Alle 
Babki” i „Wesołe Kumoszki” dla mieszkańców 
z naszego Osiedla, jak i gościnnie dla miesz-
kańców z innych Osiedli, zabawy karnawałowe 
(„Karnawałowy Balonik”, „Ostatki”), zimowe 
spacery „Z Panną Zimą” po Parku Śląskim dla 
członków Koła Sympatyków Nordic Walking, 
relaks i rekreacja dla członków Klubu Seniora 
pod hasłem ”Karnawałowy Szał Kondycyjny”, 
spotkania i zabawy z piosenką karaoke, spot- 
kania kulinarne połączone z degustacją potraw 
(„Noworoczna Tarta”, „Na Śląską Nutę”, „Dzień 
Śledzia”), przyrodnicze z cyklu „Fascynujące 
Podróże” („USA – dzikie piękno natury”, „Par-
ki – największe skarby natury”, „Kraina gorą-
cych fontann”, „Chiny”) oraz spotkania połą-
czone ze szkoleniem turystyczno-nawigacyjnym 

w popularnym sporcie osób niepełnosprawnych 
narządu ruchu, jakim są Rajdy Samochodowe.  
W ramach Akcji „Lato z Klubem” zorganizowa-
no: plenerowe spotkania biesiadne przy ognisku 
w Parku Śląskim, wycieczki dalekie i bliskie  
z cyklu ”Poznaj i wypoczywaj”, m.in. zwiedzi-
liśmy miejsca zażywając jednocześnie odpo-
czynku i relaksu wśród roślin, kwiatów, piękna 
natury w ciszy wypełnionej radosnym śpiewem 
ptaków, jednym słowem  docieraliśmy do  Ogro-
dów  Botanicznych: w Zabrzu, Goczałkowicach, 
Bujakowie k/Mikołowa przy Sanktuarium Mat-
ki Bożej Opiekunki Środowiska Naturalnego, 
w Grodźcu zdobywając wzgórze Św. Doroty i 
zwiedzając Pałac Ciechanowskich w Parku Bę-
dzińskim. Z cyklu „Bliżej Natury” zorganizowa-
no wyjazdy na łono natury, by spacerując w peł-
ni wypocząć  nad rzeką Wisłą w Ustroniu, nad 
zalewem w Rogoźniku, nad jeziorem w Papro-
canach i Promnicach, do lasów Giszowieckich i 
nad stawy w Rybaczówce, na Dolinę Trzech Sta-
wów, Parku Muchowiec. Pod hasłem „Słonecz-
na Biesiada z piosenką” odbyło się spotkanie pt. 
„Śpiewaj z nami sąsiadami” z okazji Jubileuszu 
55-lecia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
i Międzynarodowego Dnia Sąsiada z udziałem 
naszych Zespołów Śpiewaczych: „Alle Babki” i 
„Wesołe Kumoszki”, letnie spotkania z piosenką 
Karaoke, integracyjne „Kulinarne Lato”, zabawy 
i gry towarzyskie, quizy, konkursy: „Letni Fart” 
oraz wakacyjne rozgrywki w brydża pod hasłem 
„Słoneczny Pass”.

łącznie zorganizowano w ramach akcji 
„zima” i „lato” 46 imprez, z których skorzy-
stały 572 osoby.

W ciągu całego roku poza Akcjami „Zima” 
i „Lato” zorganizowano szereg różnorodnych 
form:
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ
KLUbU „CENTRUM” KSM ZA 2012 R.

n dla dzieci: gry, zabawy i rozgrywki połą-
czone z konkursami z okazji Dnia Dziecka przy 
współpracy z Klubem „Józefinka” oraz spotka-
nie ze Św. Mikołajem i Śnieżynką - zabawę mu-
zyczno-taneczną w świąteczny pociąg, konkur-
sy sprawnościowe, gry i zabawy ruchowe ze Św. 
Mikołajem, balonowe zoo oraz paczki świąteczne 
dla uczestniczących dzieci w wieku przedszkol-
nym, szkolnym i niepełnosprawnych;
n dla dorosłych: wystawy autorskie i werni-

saże m.in. malarstwo olejne Aldony Adamskiej-
-Dziuba, haft krzyżykowy ”Malowane Igłą” Kry-
styny Król; jubileuszowe spotkanie pt. „Szanuj-
my Wspomnienia” z podsumowaniem konkursu 
„Spacerownik” z okazji 55-lecia naszej Spół-
dzielni połączone z bogatą prezentacją osiągnięć 
i działań społeczno-kulturalnych i oświatowych, 
bogactwem historii działalności kulturalnej Spół-
dzielni poprzez prezentację kronik Osiedlowych 
Klubów, pucharów, medali, nagród, dyplomów, 
prac artystycznych, fotografii oraz występem 
nowo powstałych Zespołów Śpiewaczych ”Alle 
Babki” i „Józefinki”; występy artystyczne (m.in. 
Zespołu „MaGery”, „Kosztowioki”, „Familia 
Stogniew”), spotkania przyrodnicze, biesiadne 
z piosenką i formą taneczną, Mikołajkowe, to-
warzyskie, jubileuszowe, dyskusyjne, muzyczne, 
integracyjne („Tacy Sami”, „Nie Jesteś Sam”),  
z ciekawymi ludźmi - Florystką Grażyną Plew-
nią - prezentacja sztuki układania kwiatów, bu-
kietów, tworzenia kompozycji kwiatów na róż-
ne okazje; z przedstawicielem Biura Wystaw 
Artystycznych - udział osób niepełnospraw-
nych w warsztatach artystycznych, zajęcia pla-
styczno-integracyjne, podczas których powstały 
przepiękne, niepowtarzalne i oryginalne kartki 
świąteczne i okolicznościowe wykonane przez 
seniorów, konkursy BRD z wiedzy z Przepi-
sów Ruchu Drogowego, kąciki kulinarne („Zło-
cista Rybka”, „U Babci jest słodko”, „Jajeczko 
na wiosennej trawce”, „Dzień Żuru”), autorskie 
wieczory poezji Elżbiety Banasik przy świecach; 
imprezy rozrywkowe, okolicznościowe, świą-
teczne i okazjonalne (Dzień Kobiet, Dzień Matki, 
Dzień Seniora, Święto Sąsiada, Święto Niepod-
ległości, Wielkanoc, Wieczór Wigilijny); wystę-
py naszych Zespołów: „Alle Babki” dla miesz-
kańców Osiedla „Gwiazdy”, „Ściegiennego”, 
„Wesołe Kumoszki” dla mieszkańców naszego 
Osiedla, podopiecznych Dziennych Ośrodków 
Pomocy Społecznej, członków Klubu Seniora 
„Dom” w Kinoteatrze „Rialto”, parafian na Os. 
„Tysiąclecia”; udział członków Klubu Seniora 
w Przeglądzie Artystycznym w Wiśle z okazji 
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, udział 
niepełnosprawnych z naszego Klubu w Jubile-
uszowym X Pikniku Osób Niepełnosprawnych 
w Siewierzu – Warężynie; wyjścia na wystawy 
kwiatów, wiosenno-jesienne spacery po Parku 
Muchowiec i Parku Śląskim.

łącznie klub zorganizował 50 imprez, z któ-
rych skorzystało 1.025 osób.

Ważnym i stałym punktem działalności spo-
łeczno-kulturalnej klubu jest organizacja zajęć 
w ramach sekcji stałych i kół zainteresowań.  
W 2012 roku działały następujące koła i sekcje:

Klub Seniora, Klub Osób Niepełnosprawnych, 
Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów nr 10, 
Koło Szachisty, Koło Brydżysty, Koło Miłośni-
ków Gry w Remika, Koło Miłośników Haftu 
Artystycznego, Koło Sympatyków Aktywności 
Fizycznej z formą gimnastyki wzmacniającej i re-
laksującej dla seniorów, Koło Sympatyków Nor-
dic Walking, Gimnastyka Ogólnousprawniająca 

dla dorosłych w grupie II i III, Zespół Śpiewa-
czy „Alle Babki”, Zespół „Wesołe Kumoszki”.

Łącznie: 13 sekcji, w których uczestniczyło 
230 osób.

Ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświato-
wej wyniosły: 64.000 zł.

W 2012 roku otrzymaliśmy dofinansowanie 
do działalności programowej Klubu „Centrum” 
od Zarządu KSM oraz osiedli współpracujących 
z nami na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej 
„Murcki”, „Graniczna”, „Superjednostka”, „Ści-
gały”, „Śródmieście”. Naszą działalność społecz-
no-kulturalną wsparli również sponsorzy: anna 
Rudnicka, Iwona zając, Wiesław Żądło.

łączna kwota dofinansowania wynosiła: 
2.300 zł. za co serdecznie dziękujemy.

Na przestrzeni 2012 roku kontynuowano 
współpracę na płaszczyźnie kulturalnej z: Za-
rządem Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów  
w Katowicach, Katowickim Związkiem Inwali-
dów Narządu Ruchu w Katowicach, Miejskim 
Domem Kultury „Zawodzie”, „Koszutka”, „Cho-
rzowskim Centrum Kultury” (koncerty, spotka-
nia literackie, wernisaże), Szkołą Podstawową 
nr 12 w Katowicach (zajęcia na basenie krytym), 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji (zajęcia 
sportowe w „Spodku”, na basenie Rolna), Agen-
cją Promocji Imprez AVM, Kinoteatrem „Rial-
to”, Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach, 
Biurem Wystaw Artystycznych BWA, Automo-
bilklubem Śląskim, Osiedlami KSM: „Superjed-
nostka”, „Graniczna”, „Ścigały”, „Śródmieście”, 
„Murcki”, „Zawodzie”, „Ściegiennego”, „Gwiaz-
dy”, „HPR”, „Giszowiec”, „Kukuczki”, których 
mieszkańcy (dorośli i dzieci) uczestniczyli w im-
prezach, spotkaniach kulturalno-oświatowych, 
sekcjach i zajęciach stałych organizowanych 
przez nasz klub.

W 2012 roku niezależnie od form oferowanych 
przez Klub „Centrum” mieszkańcy naszego Osie-
dla mieli możliwość uczestnictwa w imprezach 
organizowanych w układzie ogólnospółdziel-
czym przez Dział Społeczno-Kulturalny. I tak 
mieszkańcy z Osiedla „Centrum-I” skorzystali z 
następujących imprez:
n wyjazdy na baseny termalne (3 os.),
n wycieczka do Łodzi (1 os),
n wycieczka po Ziemi Kłodzkiej (2 os.),
n wycieczka w Beskid Śląski (1 os.),
n wycieczka w Tatry (1 os.),
n Jubileuszowy X Piknik Osób Niepełnospraw-

nych  (14 os.),
n Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w 

Wiśle (5 os.).
   

zaMIeRzenIa na 2013 ROk

W 2013 roku w Klubie „Centrum” przy ul. 
Grażyńskiego 9a będzie kontynuowana działal-
ność  społeczno-kulturalna i oświatowa w tych 
wszystkich aspektach, które cieszyły się zainte-
resowaniem wśród mieszkańców naszej Spół-
dzielni. Będą organizowane różnorodne i ciekawe 
formy rozrywek, relaksu i wypoczynku, spotkań 
kulturalnych oraz stałych zajęć w miarę potrzeb 
i zainteresowań mieszkańców.

W roku 2013 poza Akcjami „Zima” i „Lato” 
planuje się w miarę możliwości finansowych or-
ganizowanie: imprez rozrywkowych, świątecz-
nych i okolicznościowych, spotkań kulturalnych 
z ludźmi sztuki, muzyki, zdrowia i medycyny, 
spotkań biesiadnych, muzycznych z karaoke, z 
formą taneczną, wystawy autorskie, wernisaże z 
dziedziny rękodzieła artystycznego, malarstwa, 
fotografii, wieczory poetyckie, występów ar-
tystycznych z udziałem zespołów amatorskich 
i wykonawców profesjonalnych, konkursów 

zręcznościowych, ruchowych, sportowych, qu-
izów, pokazów, prezentacji, wyjazdy i spacery 
rekreacyjno-kondycyjne i inne działania kultu-
ralne według potrzeb mieszkańców.

serdecznie zapraszamy do współpracy ludzi 
z pasją (podróże, tańce), hobbystów, miesz-
kańców uzdolnionych w różnych dziedzinach 
twórczości (malarstwo, muzyka, fotografia   
literatura, poezja, rękodzieło artystyczne)  
w celu wspólnej organizacji wernisaży, wy-
staw, wieczorków muzycznych,  poetyckich, li-
terackich, występów i prezentacji efektów swo-
jej pasji w naszym klubie. Ponadto zapraszamy 
seniorów do miłego spędzania wolnego czasu  
w Klubie Seniora (pt., godz. 1500), miłośników 
gry w karty na rozgrywki brydżowe, w kanastę, 
skata, remika (śr., godz. 1400), na partyjkę sza-
chów (wt., godz.1600). Dla mieszkańców lubią-
cych muzykę i śpiew oraz grających na instru-
mentach muzycznych zapraszamy do naszych ze-
społów śpiewaczych: „Alle Babki” (czw., godz. 
1430), „Wesołe Kumoszki” (pon., godz. 1400). 
Mieszkańców preferujących aktywny sposób spę-
dzania wolnego czasu, dbających o swoje zdro-
wie, chcący utrzymać bądź poprawić swoją kon-
dycję fizyczną, sprawność ruchowa, lubiących i 
ceniących ruch na świeżym powietrzu zaprasza-
my do udziału w zajęciach rekreacyjnych z tera-
pii ruchem „nordic walking”  oraz w zajęciach 
z gimnastyki ogólnousprawniającej (wt., czw., 
godz. 1800 – gr. II; godz. 1900 – gr. III), i gimna-
styki wzmacniającej dla seniorów w ramach Ko-
ła Aktywności Fizycznej (wt., czw., godz. 1700). 
Osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu 
zapraszamy na comiesięczne spotkania integra-
cyjne Katowickiego Związku Inwalidów Narządu 
Ruchu (ostatni pon. m-ca, godz. 1700).

W naszym klubie istnieje również możliwość 
wynajęcia pomieszczeń na organizację szko-
leń, kursów, prezentacji lub spotkań okolicz-
nościowych i towarzyskich.

Ogółem w ciągu roku planuje się zorganizo-
wanie 98 form dla około 1600 osób.

Ogółem koszty Działalności Społeczno-Kul-
turalnej i Oświatowej na 2013 rok określono na 
kwotę 69.540 zł, zatwierdzone Uchwałą Rady 
Osiedla nr 1/2012, które sfinansowane zostaną 
częściowo z odpłatności uczestników (sekcje 
stałe, imprezy kulturalne i rekreacyjne), z od-
pisów na fundusz społeczno-kulturalny lokali 
mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży oraz 
środków zewnętrznych, mamy nadzieję na dofi-
nansowanie działalności programowej przez inne 
jednostki osiedlowe i sponsoring, które wpłynę-
łoby na wzbogacenie naszej oferty i różnorod-
ność programową.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za okaza-
ną życzliwość, zrozumienie dla naszych potrzeb, 
wsparcie i współpracę oraz własny wkład miesz-
kańców w pracę społeczną na rzecz naszego klu-
bu. Swoje podziękowanie kierujemy do Zarzą-
du KSM, Rady Osiedla i Administracji Osiedla 
„Centrum-I” oraz do naszych młodszych i star-
szych wiekiem uczestników korzystających z na-
szej oferty programowej za liczne swoje uczest-
nictwo w organizowanych przez nas formach  
i zajęciach stałych. Jesteśmy otwarci na propo-
zycje i potrzeby naszych mieszkańców, serdecz-
nie zapraszamy do naszego Klubu „Centrum” 
wszystkich zainteresowanych naszą działalno-
ścią i formami aktywnego wypoczynku i relaksu.

kierownik klubu „Centrum”
IRena  BORówka


