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SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA CENTRUM-I

Jak co roku Administracja i Rada Osiedla przekazują Państwu sprawozdanie 
z działalności w poprzednim roku – 2020, a także zamierzenia remontowe 
i eksploatacyjne na bieżący rok – 2021. Stosowną okresową informację Zarządu 
(roczne sprawozdanie) opublikowało marcowe wydanie naszego miesięcznika 
„Wspólne Sprawy”.

Tradycyjnie materiałom takim towarzyszyło zaproszenie na Zebranie Osiedlowe, 
zwoływane na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM. Tym razem – ze względu na 
trwający od roku w naszym kraju stan epidemii koronawirusowej i wprowadzone 
państwowe obostrzenia – Zebrania muszą być odsunięte w czasie, do momentu 
odwołania obowiązującego zakazu organizowania tego typu zgromadzeń.

Prosimy o zapoznanie się z treściami zawartymi w niniejszym dodatku do 
„Wspólnych Spraw”, jaki do Państwa dotarł. Administracja i Rada Osiedla oraz 
Zarząd KSM oczekują na ewentualne Państwa uwagi, propozycje i wnioski 
dotyczące przedstawionych materiałów. Kierować je można pisemnie poprzez 
tradycyjną pocztę lub internetowym e-mailem na stałe adresy, które dla przy-
pomnienia zamieszczone są obok.

Niniejszy materiał został przekazany również mieszkańcom Osiedla niebę-
dącym członkami Spółdzielni.

Pozostajemy z życzeniami dobrego zdrowia i możliwości rychłego spotkania się.
ZARZĄD KSM, ADMINISTRACJA i RADA OSIEDLA

Administracja i Rada Osiedla  
Osiedla Centrum-I

40-123 Katowice, ul. Czerwińskiego 8
Zarząd KSM 

40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c 
e-mail: zarzad@ksm.katowice.pl 
lub kancelaria@ksm.katowice.pl

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
CENTRUM-I KSM 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2020

OSIEDLA CENTRUM-I

(Dokończenie na str. 2)

Podczas Zebrania Osiedlowego, odbytego 
w dniu 13 stycznia 2020r., dokonano wyboru 
członków nowej Rady Osiedla Centrum-I, 

która ukonstytuowała w następującym składzie: 
l Przemysław DRĄG – przewodniczący 

Rady Osiedla,
l Michał MLECZKO – zastępca przewodniczą-

cego Rady Osiedla, przewodniczący Komisji  
Ekonomicznej, 

l Grażyna KWIECIEŃ – zastępca przewod-
niczącego Rady Osiedla,

l Ewa KOZŁOWSKA-HOLEWIK – sekretarz 
Rady Osiedla,

l Regina PIĄTEK – przewodnicząca Komisji 
Społeczno-Kulturalnej,

l Zofia MACULEWICZ – przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni,

l Rafał KRÓL – członek Rady Osiedla,
l Beata LATKOWSKA – członek Rady Osie-

dla,
l Jan OSEK – członek Rady Osiedla.

W roku 2020 nasze Osiedle w Radzie Nadzor-
czej KSM  reprezentował pan Przemysław Drąg,    
który podczas Walnego Zgromadzenia, odbytego 
w dniach 29, 30 września i 1 października 2020r., 
został powtórnie wybrany w skład nowej Rady 
Nadzorczej. 

Skład Komisji problemowych Rady Osiedla 
w 2020r.  przedstawiał się następująco:
l Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni  

– Przewodnicząca: Zofia Maculewicz. Człon-
kowie: Grażyna Kwiecień, Jan Osek, Ra-
fał Król.

l Komisja Ekonomiczna – Przewodniczący: 
Michał Mleczko. Członkowie: Beata Latkow-
ska, Zofia Maculewicz, Ewa Kozłowska- Ho-
lewik.

l Komisja Społeczno-Kulturalna – Przewod-
nicząca: Regina Piątek. Członkowie: Beata 

tj.: koncerty, wystawy, wydarzenia sportowe czy 
turystyczne. W tej niewątpliwe trudnej sytuacji 
społecznej musieliśmy jakoś funkcjonować, tym 
bardziej, że perspektywy na przyszłość nie na-
pawały szczególnym optymizmem. Ograniczone 
zostały spotkania, zajęcia i imprezy adresowane do 
seniorów, będących grupą wiekową szczególnie 
narażoną na zaatakowanie wirusem. 

Rada Osiedla Centrum-I, ze swojej strony, dzię-
kuje władzom Spółdzielni, że w tym szczególnym 
czasie zadbała o swoich mieszkańców. Podjęte 
decyzje o znaczącym zwiększeniu częstotliwości 
czyszczenia i dezynfekcji „wrażliwych” elemen-
tów budynków mieszkalnych i administracyjnych 
oraz klubów, w szczególności miejsc najczęściej 
używanych przez ludzi (kaset domofonowych, 
klamek, poręczy, oparć, blatów czy kabin dźwi-
gów osobowych), świadczą nie tylko o odpowie-
dzialności, ale również o wysokiej świadomości 
problemu, wrażliwości oraz empatii w stosunku 
do drugiego człowieka. Na klatkach schodowych 
niezwłocznie pojawiały się informacje związane 
z pandemią koronawirusową oraz ważne wskazów-
ki dotyczące zabezpieczenia się przed zarażeniem 
powodowanym przez SARS-CoV-2.

Współpraca Rady z pracownikami Admini-
stracji Osiedla Centrum-I, w której funkcję kie-
rownika pełni pan Jacek Musialik, przebiegała 
właściwie, w atmosferze wzajemnego szacunku                      
i zrozumienia. Plany gospodarcze były realizowane 
na bieżąco i terminowo.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada 
Osiedla odbyła 12 protokołowanych posiedzeń, 
podczas których podjęła 5 uchwał  i wydała 10 
opinii. 

Latkowska, Grażyna Kwiecień, Zofia Macu-
lewicz.

Ogłoszona w dniu 11 marca 2020 r., przez 
Światową Organizację Zdrowia, pandemia cho-
roby COVID-19, która wywołuje koronawirus 
SARS-CoV-2 wprowadziła ludzkość w nową, 
nieznaną rzeczywistość. Stawką stało się zdrowie 
i życie milionów ludzi, w tym także członków 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz 
ich rodzin. W całym kraju zawieszona została 
wszelka działalność placówek kulturalnych: te-
atrów, oper, filharmonii, muzeów, kin i innych 
instytucji. Odwołane zostały imprezy kulturalne, 
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(Dokończenie ze str. 1)

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA 
CENTRUM-I KSM 

Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2020
Członkowie Komisji Gospodarki Zasobami 

Spółdzielni wspomagali Administrację w dzia-
łaniach związanych z zarządzaniem zasobami 
Osiedla. Starali się szukać możliwie najlepszych 
rozwiązań dla planowania i  realizacji optymalnego 
wykorzystania środków, jakie Osiedle posiada 
w ramach funduszu remontowego. Pomimo wielu 
utrudnień związanych z pandemią, Komisja roz-
patrywała i dokonywała niezbędnych  realizacji 
prac w poszczególnych budynkach oraz  na terenie 
Osiedla. Swoją aktywność realizowała w ramach 
możliwości statutowych i regulaminowych,  m. in.:
l przedstawiała propozycje rozwiązań przy 

realizacji zadań,
l przyjmowała wnioski i uwagi zgłaszane przez 

mieszkańców oraz rozpatrywała ich zasadność,
l dokonywała analizy kosztów i wielkości zu-

życia wody w Osiedlu,
l prowadziła cykliczną obserwację robót mo-

dernizacyjnych na budynku ul. Grażyńskiego 
7-7a.

Ponadto działania członków Komisji GZS 
w 2020 r. dotyczyły spraw:
l odbioru parkingu przy ul. Grażyńskiego 15-

15a,
l odbioru portierni przy ul. Katowickiej 65,
l wyboru kolorystyki elewacji tzw. ,,Niebieskich 

Bloków” usytuowanych przy ul. Grażyńskiego,
l przeglądu stanu technicznego drzwi wejścio-

wych przy ul. Grażyńskiego 7-7a,
l przeglądu podestu wejściowego do budynku 

przy ul. Czerwińskiego 8,
l oględzin terenu KSM okalającego budynek 

przy ul. Czerwińskiego 6, do którego Wspól-
nota Mieszkaniowa wystąpiła z pismem do 
KSM o dzierżawę wieczystą,

l ponownego przeglądu alejek parkowych mię-
dzy budynkami przy ul. Grażyńskiego,

l naprawy zdewastowanych drzwi wejściowych 
przy ul. Czerwińskiego 8,

l montażu ognioodpornych drzwi piwnicznych 
i wsypowych przy ul. Czerwińskiego 8,

l odbioru naprawy uszkodzonej pianki ter-
moizolacyjnej na elewacji budynku przy ul. 
Grażyńskiego 13a oraz daszków na budynku 
Grażyńskiego 13,

l odbioru reklamy na elewacji budynku przy 
ul. Sokolskiej 46,

l sprawdzenia możliwości uzyskania dwóch 
dodatkowych miejsc parkingowych przy                      
ul. Grażyńskiego 13.

Mimo trudnego roku spowodowanego pandemią 
oraz wprowadzonymi obostrzeniami i ograni-
czeniami Komisja Ekonomiczna, w oparciu 
o dane zawarte w comiesięcznych wydrukach 
zbiorczych, sporządzanych przez Centrum Zarzą-
dzająco-Usługowe KSM, na bieżąco analizowała 
sytuację finansową Osiedla. Szczególną uwagę 
poświęcono analizie kosztów i wpływów na fun-
dusz remontowy,  eksploatację, wynikom rozliczeń 
wody i centralnego ogrzewania oraz ponoszonych 
z tego tytułu kosztów. 

W trakcie roku 2020 r. Komisja odbyła dwa 
bezpośrednie spotkania, które wynikały z wpro-
wadzanych zmian w przepisach prawa. Ich ce-

lem było dokonanie analizy sytuacji finansowej, 
wymiana swoich spostrzeżeń i wniosków oraz 
przygotowanie przedstawienia wniosków na ze-
brania Rady Osiedla. Komisja zwracała uwagę 
na problem zadłużenia z tytułu opłat za lokale. 
Zadłużenie Osiedla, w stosunku do innych osiedli 
KSM, byłoby na dużo niższym poziomie, gdyby 
nie zadłużenie jednego z lokali użytkowych, które 
narasta już od dłuższego czasu. (sprawa tego 
zadłużenia obecnie rozpatrywana jest w postępo-
waniu sądowym). Należy podkreślić, że problem 
zadłużenia naszego Osiedla był systematycznie 
monitorowany i omawiany podczas comiesięcz-
nych posiedzeń Rady Osiedla. 

Komisja Ekonomiczna, wraz z Kierownikiem 
i pracownikami Administracji Osiedla, prze-
prowadzała w 2020 r. szczegółową analizę po-
szczególnych pozycji (przychodów i kosztów) 
wchodzących w skład comiesięcznej eksploatacji 
Osiedla. Na podstawie przeprowadzonej analizy 
sytuacji finansowej Osiedla Centrum-I oraz w wy-
niku zaleceń przedstawionych w uchwale Rady 
Nadzorczej (wg której Rady Osiedlowe powinny 
weryfikować i dostosowywać poszczególne pozy-
cje w przychodach i kosztach eksploatacji Osiedla, 
tak, aby te pozycje się bilansowały), Komisja  
zarekomendowała Radzie Osiedla następujące 
zmiany wysokości płaconych stawek oraz zmianę 
miernika opłat:
 Zmianę odpłatności dla lokali mieszkalnych 

w zakresie eksploatacji:
1.	 Koszty	obsługi	Osiedla:
a)  ze stawki 38,15 zł/mieszk. dla członka KSM 

i stawki 40,95 zł/mieszk. dla nieczłonka KSM.
 Po zmianie miernika opłat z lokalu na m2  usta-

lono wysokość stawki na 1,09 zł/m2 dla człon-
ków i osób niebędących członkami KSM. 

2.  Usługi	gospodarzy	budynków:
a)  ze stawki 18,10 zł/mieszkanie dla członka 

KSM i nieczłonka. 
 Po zmianie miernika opłat z lokalu na m2 usta-

lono wysokość stawki na 0,57 zł/m2 dla człon-
ków i osób niebędących członkami KSM.

3.  Konserwacja	dźwigów:
  ze stawki 0,17 zł/m2 na 0,20 zł/m2 .
 Powyższe zmiany będą obowiązywać od po-

czątku lutego 2021 r.
Przedstawione propozycje podwyżek szczegó-

łowo przeanalizowano, aby nie zakłóciły przepły-
wów finansowych i w pełni pokrywały planowane 
inwestycje, jak również były wystarczające na 
opłacenie bieżących kosztów eksploatacyjnych 
Osiedla Centrum-I.

Komisja Ekonomiczna stale monitoruje także 
wielkość  przychodów i kosztów poszczególnych 
składowych miesięcznych opłat oraz wpływy 
i wydatki na fundusz remontowy „B”. Komisja 
zarekomendowała Radzie Osiedla, że wysokość 
stawek, na które ma wpływ, powinna pozostać na 
dotychczasowym poziomie, a realizacja planów 
i zamierzeń na 2021 r. winna przebiegać w ramach 
posiadanych środków. Rada Osiedla rekomendację 
przyjęła i nie zmieniła dotychczas obowiązują-
cych stawek. Jednak trzeba wspomnieć o tym, 
że w bieżącym roku rozpoczęto modernizację 
elewacji i balkonów pierwszego „niebieskiego 
bloku”. Po przeanalizowaniu kosztorysu KE za-

proponowała, żeby roboty były przeprowadzane 
z przerwami (tzn. jeden blok na dwa lata), gdyż 
obecne wpływy na fundusz remontowy „B” nie 
pozwalają na inne przeprowadzanie tych robót, 
gdyż przy tej wysokości stawki przekraczają 
możliwości finansowe Osiedla. Niezależnie od 
pojawiających problemów członkowie Komisji 
Ekonomicznej uważają, że sytuacja finansowa 
Osiedla Centrum-I jest stabilna i pozwala nam 
na realizację wszystkich robót przewidzianych 
w programie remontowym przyjętym przez Radę 
Osiedla na 2021 r. 

Współpraca przy opracowywaniu oraz udział 
w realizacji planu działalności społeczno-kultu-
ralnej  Osiedla to podstawowe zadania Komisji 
Społeczno-Kulturalnej. Pierwsze posiedzenie tej 
Komisji  odbyło się 11 marca 2020 r. Na spotkanie 
zadłużonych wobec KSM zostało zaproszonych  
21 osób. Ubolewamy, że mieszkańcy borykający 
się z zadłużeniami z tytułu opłat za lokale nie 
korzystali z zaproszeń, podczas których istnieje 
możliwość udzielenia informacji oraz porad do-
tyczących sposobu uporania się z problemem za-
dłużenia.

Z powodu  zagrożenia  epidemiologicznego  
następne  spotkania  z dłużnikami nie mogły 
się odbyć.

Przewodnicząca Komisji, w ramach jej kompe-
tencji i w oparciu o dane uzyskane z Administracji,          
na bieżąco przeprowadzała szczegółowe analizy 
zadłużeń lokali mieszkalnych, użytkowych oraz 
garaży, które  każdorazowo  zostawały  ujęte 
w Protokołach  z  posiedzeń  Rady  Osiedla Cen-
trum-I.

Przedmiotem analizy Komisji była również sytu-
acja finansowa i nadzór nad spółdzielczym Klubem 
,,Centrum”, znajdującym się w zasobach naszego 
Osiedla i prowadzonym przez p. Irenę Borówkę. 
Pełni on ważną rolę w życiu społeczności spół-
dzielczej poprzez organizowanie różnego rodzaju 
zajęć oraz spotkań, mających na celu integrację 
uczestników. Niestety od dnia 12 marca do maja br. 
działalność Klubu została zawieszona. Następnie, 
z zachowaniem wszelkiej ostrożności sanitarnej, 
Klub chwilowo wznowił swoją działalność, jednak 
z powodu narastającej liczby zachorowań musiał 
zostać ponownie zamknięty. Trzeba nadmienić, że 
członkinie Komisji Społeczno-Kulturalnej działają 
aktywnie również w pozostałych Komisjach. Służą 
wsparciem w rozwiązywaniu sytuacji konflik-
towych, które na szczęście występują w naszej 
społeczności sporadycznie. Obserwują z troską 
mieszkańców samotnych, chorych i starają się 
nie zostawiać ich samym sobie. 

Wszyscy członkowie R.O. Centrum-I mają 
nadzieję, że nasze zaangażowanie w realizację 
zadań, jak i aktywność na rzecz mieszkańców 
Osiedla przyniosą dalsze efekty w celu poprawy 
jakości osiedlowego życia. Na zakończenie jeszcze 
raz składamy podziękowania Zarządowi KSM, 
Kierownikowi Administracji oraz wszystkim pra-
cownikom Spółdzielni za troskę o bezpieczeństwo 
mieszkańców, a mieszkańcom naszego Osiedla 
za dbałość o nasze zasoby, pielęgnację zieleni, 
sąsiedzką pomoc i współpracę w tym trudnym 
2020 r.

RADA OSIEDLA CENTRUM-I
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   
ADMINISTRACJI OSIEDLA CENTRUM-I  

KSM ZA 2020 ROK 
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2021 rok

(Ciąg dalszy na str. 4)

I.  INFORMACJE  OGÓLNE   
DOTYCZĄCE  OSIEDLA

Zasoby Osiedla Centrum-I Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej stanowią:

l 3 budynki wysokie 17- i 14-kondygnacyjne, 
znajdujące się przy ul. Katowickiej 65 oraz 
Ordona 20 i 20A,

l 7 budynków średniowysokich 8-kondygnacyj-
nych znajdujących się przy: ul. Czerwińskiego 
8, Grażyńskiego 7-7A, 9-9A, 11-11A, 13-13A, 
15-15A oraz Sokolskiej 46-48.

Wszystkie budynki wyposażone są w dźwigi 
osobowe – razem 20 szt.

W budynkach znajdują się lokale mieszkalne 
oraz użytkowe, a mianowicie:

l 1.002 lokale mieszkalne o łącznej pow. użyt-
kowej 41.190,56 m2, w których zamieszkują 
1.332 osoby (wg stanu na dzień 31.12.2020 r.),

l 27 lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 
1.346,26 m2,

l 73 garaże wbudowane i 1 wolnostojący o łącz-
nej powierzchni użytkowej 1.369 m2.

 Teren Osiedla Centrum-I KSM zajmuje po-
wierzchnię prawie 17.000 m2.

II.  ADMINISTRACJA  OSIEDLA   
CENTRUM- I  KSM

Administracja Osiedla znajduje się w budynku 
przy ul. Czerwińskiego 8 w Katowicach, tel. 32 
259-68-97.

Obsługę mieszkańców zapewniają:
l kierownik Osiedla,
l 3 administratorów,
l 3 konserwatorów.

Gospodarze budynków na bieżąco zajmują się 
sprawami utrzymywania czystości i porządku 
w budynkach i ich otoczeniu. 

Godziny pracy Administracji Osiedla  
Centrum-I KSM:

l poniedziałek 800 - 1600

l wtorek 800 - 1800

l środa  800 - 1600

l czwartek 800 - 1600

l piątek 800 –1400

Wszelkie awarie - po godzinach pracy Admini-
stracji - można zgłaszać do Serwisu Technicznego 
KSM (pogotowie całodobowe) przy ul. Brzozowej 
50 w Katowicach, tel. 32 258-20-75.

III.  KLUB KATOWICKIEJ   
SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  

„CENTRUM”

Siedziba Klubu znajduje się w budynku przy ul. 
Grażyńskiego 9A (tel. 32 258-75-58). Kierowni-
kiem Klubu jest pani Irena Borówka.

Godziny działalności Klubu: 
l poniedziałek 1400 - 1900

l wtorek 1400 - 2000

l środa  1400 - 1900

l czwartek 1400 - 2000

l piątek 1400 –2000

 W czasie „Akcji Lato” oraz „Akcji Zima” 
godziny otwarcia Klubu ulegają zmianie.

IV.  REMONTY  WYKONANE   
W  BUDYNKACH   

OSIEDLA  CENTRUM-I  KSM 
w 2020 r. oraz na terenach przyległych. 

- finansowanie z Funduszu Remontowego 
część „B”

I.  Wymiana stolarki okiennej:
1.  Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (refundacje)
koszt 8.074 zł 

II.  Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 
przez KSM:

1.   Wymiana stolarki drzwiowej wejściowej w bu-
dynkach przy ul. Grażyńskiego 7; 11A;13-
-13A; 15-15A oraz przy ul. Sokolskiej 46-48 

koszt 60.000 zł 
2.   Wymiana stolarki drzwiowej (do piwnicy) 

w budynku przy ul. Czerwińskiego 8 
koszt 1.000 zł

III. Roboty dekarskie:
1.  Naprawa styków połaci dachu z ogniomurem 

w budynku przy ul. Grażyńskiego 13A
koszt 4. 558 zł

2.  Wzmocnienie uszkodzonych nadproży piw-
nicznych w budynku przy ul. Grażyńskiego 
15A                          koszt 4.207 zł

IV. Roboty elewacyjne:
1.   Bieżące naprawy na terenie Osiedla

koszt 7.744 zł

2.  Uszczelnienie styków daszków z elewacją oraz 
kratek wentylacyjnych nad dwoma mieszka-
niami w budynku Grażyńskiego 13

koszt 8.000 zł
3.  Naprawa balkonu w budynku przy ul. Ordona 

20                          koszt 2.700 zł
4.  Remont elewacji – renowacja faktury z kolory-

styką budynku oraz remont balkonów i loggii 
budynku przy ul. Grażyńskiego 7-7A 

 koszt 1.614.292 zł
V.  Roboty malarskie:
1.  Malowanie klatki schodowej – parter w bu-

dynku przy ul. Katowickiej 65
koszt 21.600 zł

VI. Mała architektura:
1.  Wykonanie nawierzchni parkingu po wycięciu 

drzewa oraz obniżenie części chodnika (usu-
nięcie bariery architektonicznej) oraz prze-
łożenie kostki w obrębie nowej nawierzchni 
przy budynku Grażyńskiego 15-15A

koszt 13.387 zł
VII. Dźwigi:
1.  Bieżące naprawy dźwigów na Osiedlu

koszt 27.158 zł
VIII. Inne
1.  W ramach kosztów funduszu remontowego 

część „B” dokonane zostały odpisy na fundusz 
interwencyjny w wysokości              14.084 zł

2.  Wykonanie pomieszczenia dla pracowników 
ochrony budynku ze ścianki aluminiowej w bu-
dynku przy ul. Katowickiej 65 

koszt 8.000 zł
3.  Wymiana zaworów i głowic termostatycznych  

 koszt 440 zł

Wydatki z funduszu remontowego „B” w roku 
2020 zamknęły się kwotą 1.795.244 zł przy wpły-
wach 1.816.319 zł (w tym bilans otwarcia roku 
2021 w kwocie 883.640 zł), co w sumie zamknęło 
rok wynikiem dodatnim.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że tak jak 
w latach poprzednich, także w 2020 r. następuje 
przyspieszenie spłaty zobowiązań Osiedla dotyczą-
cych nieruchomości, które w latach wcześniejszych 
były remontowane ze środków finansowych części 
„A” funduszu remontowego w kwocie 98.770 zł, 
co powoduje zmniejszenie wpływów jw. na część 
„B” funduszu remontowego.

V.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT  
REMONTOWYCH   

OSIEDLA CENTRUM-I KSM
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU   

REMONTOWEGO CZĘŚĆ „A”   
W ROKU 2020

W ramach odpisów na część „A” Funduszu 
Remontowego w zasobach Osiedla Centrum-I 
KSM wykonane zostały następujące prace:
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1.  Wymiana instalacji centralnego ogrzewania 
w budynku Grażyńskiego 9-9A      389.857 zł

W tabeli obok przedstawiono aktualny stan 
poniesionych kosztów oraz wpływów z odpisów 
dotyczących remontów wykonanych w Osiedlu 
Centrum-I w okresie od 1992 r. do dnia 31.12.2020 
r. z centralnej części funduszy remontowych 
Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz „A”)  
z uwzględnieniem środków przeksięgowanych 
z funduszu remontowego część „B” oraz zasilenia 
środkami z funduszu interwencyjnego (wg kosz-
tów w dacie poniesienia (w zł) z uwzględnieniem 
kosztów odsetek od pożyczek i kredytów do spłaty 
po 31.12.2020 r.)

VI.  ZALEGŁOŚCI  W  OPŁATACH

Na dzień 31.12.2020 r. roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 426.004 zł, w tym:

l na lokalach mieszkalnych               342.727 zł
l na lokalach użytkowych                   80.605 zł
l na garażach                   2.672 zł

W tabeli poniżej przedstawiono sytuację zale-
głości w opłatach w poszczególnych nierucho-
mościach Osiedla (dla lokali mieszkalnych).

W roku 2020  z uwagi na pandemię koronawi-
rusa SARS-CoV2 oraz przepisy ograniczające 
możliwość spotkań, Rada Osiedla zorganizowała 
tylko jedno posiedzenie z dłużnikami, na które 
zaproszono 21 osób. Osoby zadłużone informo-
wano o możliwości uzyskania finansowej pomocy 
w postaci dodatku mieszkaniowego (MOPS), 
a czasami sugerowano również zamianę lokali 
na mniejsze (mniejszy lokal ¦ mniejsze opłaty). 
W stosunku do wszystkich notorycznych dłużni-
ków niereagujących na monity uregulowania zo-
bowiązań kierowane były do Zarządu Spółdzielni 
stosowne wnioski dotyczące podjęcia dalszych, 
bardziej restrykcyjnych kroków z wszczęciem 
postępowania sądowego włącznie.

VII.  EKSPLOATACJA W 2020 ROKU 

1.  Na bieżąco realizowane były zadania związane 
z administrowaniem, między innymi:

l prowadzenie ewidencji ruchu ludności we 
współpracy z Urzędem Miasta,

l prowadzenie stałego nadzoru nad jakością 
usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, 
w tym: utrzymanie czystości i porządku na 
terenie Osiedla, koszenie traw i pielęgnacja 
zieleni, odśnieżanie, konserwacja instalacji 
(wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
gazowych) w częściach wspólnych budynków, 
konserwacja i kontrole działania hydroforni,

Adres budynku

1 2 3 4 5 6

Ordona 20a 83,10

Ordona 20 71,45

Grażyńskiego 7-7a 66,91

Katowicka 65 15,84 591,95

Czerwińskiego 8 20,62 780,03

Grażyńskiego 15-15a 7,50 337,46

Grażyńskiego 9-9a -9,62 -438,94

Grażyńskiego 11-11a -76,28

Sokolska 46-48 -88,53

Grażyńskiego 13-13a -118,67

RAZEM -0,38 -15,77

Razem koszty za 
lata 

1992 -2020

Wpływy z 
odpisów za 

lata 
1997-2020*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie 
saldo 

statystyczne 
na 1 lokal

1 548 925 1 930 146 381 220 2 955,20

1 630 278 1 964 005 333 727 2 528,24

1 350 752 1 606 015 255 263 3 075,46

2 584 991 2 686 215 101 223

741 821 780 043 38 221

1 681 437 1 712 146 30 709

1 669 787 1 632 478 -37 310

2 030 789 1 719 187 -311 602 -3 462,24

1 973 282 1 630 368 -342 915 -4 034,29

2 103 159 1 638 837 -464 322 -5 399,09

17 315 222 17 299 438 -15 784

Lp. Adres budynku
Zadłużenie na budynek

[zł]

Średnie zadłużenie  
na mieszkanie
[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego 7-7A 20.930,93 252,18
2 Grażyńskiego 9-9A 18.527,11 215,43
3 Grażyńskiego 11-11A 16.573,63 184,15
4 Grażyńskiego 13-13A 40.755,53 473,9
5 Grażyńskiego 15-15A 47.281,18 519,57
6 Sokolska 46-48 6.404,15 75,34
7 Czerwińskiego 8 7.647,20 156,07
8 Ordona 20 35.518,56 269,08
9 Ordona 20A 80.714,61 625,69

10 Katowicka 65 68.374,10 399,85

*uwzględnia środki przeksięgowane z fund. rem. cz. „B” i fund. Interwencyjnego

Zestawienie nie uwzględnia kosztów wymiany wodomierzy i podzielników c.o.

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2020               - 15 784 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2020                   - 0,38 zł/1 m2 p.u.

l prowadzenie stałego nadzoru nad robotami 
budowlanymi wykonywanymi siłami wła-
snymi,

l sprawdzanie wycen kosztorysowych robót 
zleconych do wykonywania firmom zewnętrz-
nym,

l organizowanie wyboru wykonawców na roboty 
remontowe oraz uczestniczenie w procedurach 
z tym związanych,

l	kontrola wykonania rocznych i pięcioletnich 
przeglądów okresowych wszystkich obiektów,

l przygotowanie umów lub zleceń na wykonanie 
robót budowlanych wykonawcom zewnętrz-
nym i zakładom celowym KSM,

l prowadzenie nadzoru nad realizacją umów 
i zleceń, o których mowa powyżej,

l comiesięczne sprawdzanie faktur pod 
względem merytorycznym, formalnym i ra-
chunkowym obciążających Spółdzielnię za 
dostarczane media dla Osiedla Centrum-I,

l prowadzenie spraw dotyczących ustalania 
odpowiedzialności oraz wypłatę odszkodo-
wań przez firmy ubezpieczeniowe na rzecz 
mieszkańców z tytułu zalania lokali,

l prowadzenie w okresie wiosennym i jesiennym 
kompleksowej deratyzacji,

l wymiana piasku wraz z dezynfekcją piaskow-
nic,
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l usuwanie z korytarzy rzeczy zgromadzonych 
przez mieszkańców, którzy pomimo pisem-
nych wezwań nie uczynili tego,

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

l ustalanie przyczyn usterek i nieprawidłowoś- 
ci zgłaszanych przez użytkowników lokali, 
określenie sposobu oraz fizyczne ich usunięcie 
wraz z ewidencjonowaniem (w 2020 roku 
konserwatorzy zatrudnieni w Administracji 
wykonali 1140 zleceń dotyczących różnego 
rodzaju napraw i usług, które dotyczyły robót 
ogólnobudowlanych, malarskich, dekarskich, 
stolarskich, ślusarskich, elektrycznych i hy-
draulicznych).

Administracja również na bieżąco współpra-
cowała z Radą Osiedla Centrum-I we wspólnym 
planowaniu i realizowaniu zadań, w rozwiązywaniu 
problemów Osiedla oraz konfliktów sąsiedzkich.

W przypadku prac ogólnoadministracyjnych 
wyszczególnić można: 

l podejmowanie stosownych działań podno-
szonych w 1710 pismach (w tym 368 od 
mieszkańców), które załatwiono bez nieuza-
sadnionej zwłoki,

l rejestrację zmian osobowych w lokalach miesz-
kalnych, 

l przyjmowanie zgłoszeń dotyczących usterek 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych, które 
bezzwłocznie były usuwane przez konserwa-
torów zatrudnionych w Administracji lub pra-
cowników Zakładów Celowych Spółdzielni.

Podstawowe wytyczne dla działalności Admi-
nistracji ujęte są w Statucie KSM, regulaminach 
i uchwałach organów KSM oraz w planach eko-
nomiczno-gospodarczych.

Dodać należy, że generalnym celem pracy Ad-
ministracji Osiedla jest zapewnienie prawidłowej 
eksploatacji powierzonego majątku oraz utrzyma-
nie obiektów i powiązanej z nimi infrastruktury we 
właściwym stanie technicznym, aby w najwięk-
szym stopniu wyeliminować potencjalne zagro-
żenia dla życia i zdrowia osób zamieszkujących. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 
w okresie rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV2, gospodarze budynków wykonywali 
dezynfekcję m. in. klamek drzwi wejściowych, 
kabin dźwigów osobowych, której koszt zaku-
pu płynów dezynfekujących, środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników administracji                                   

i dodatkowych czynności gospodarzy (uregulo-
wanych aneksem) wyniósł 28.594,58 zł.

2.  W grupie kosztów niezależnych od Spółdzielni 
zawiera się szereg znanych wszystkim pozycji, 
takich jak:

l wywóz odpadów komunalnych,
l dostawa wody i odprowadzenie ścieków,
l dostawa energii cieplnej,
l dostawa energii elektrycznej do wspólnych 

części nieruchomości,
l podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta, tj. 

za wieczyste użytkowanie gruntów i podatek 
od nieruchomości,

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

l opłaty i prowizje bankowe.

3.  Sumaryczne wpływy (wg naliczeń) związane 
z pokryciem kosztów eksploatacji dla naszego 
Osiedla wyniosły            2.954.744 zł 

 w	tym:
l z lokali mieszkalnych                 2.689.471 zł
l z garaży                  43.923 zł
l z lokali użytkowych i reklam         128.421 zł
l pozostałe wpływy wraz z B.O.         92.928 zł

 Istotną pozycję w przychodach stanowią po-
żytki finansowe pozyskane z najmu lokali 
użytkowych lub powierzchni pod nośniki 
reklamowe (bilboardy), które zasiliły Osiedle 
kwotą 50.024 zł. Pożytki te mają wpływ na 
zmniejszenie obciążenia finansowego dla 
mieszkańców Osiedla i powodują przesunię-
cie w czasie ewentualnych podwyżek stawek 
składników opłaty miesięcznej z powodu wciąż 
rosnących kosztów.

4.  Koszty na rachunku eksploatacji Osiedla Cen-
trum-I ukształtowały się następująco:

l  zużycie ciepła – 1.389.445 zł w tym podgrzanie 
ciepłej wody 97.582 zł dot. budynku Kato-
wicka 65,

l zużycie wody i odprowadzenie ścieków dla 
lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży – 
818.241 zł,

l przeglądy wynikające z Ustawy Prawo Bu-
dowlane oraz kontrole techniczne, roboty kon-
serwacyjne i drobne naprawy, w tym koszty 
utrzymania brygady konserwatorów zatrudnio-
nych w Osiedlu oraz koszty zrealizowanych 
w Osiedlu w trakcie całego 2020 roku usług, 
a także koszty partycypacji w utrzymaniu 
w gotowości w ramach pogotowia – Serwisu 
Technicznego KSM – 405.836 zł (szczegółowo 

o kosztach kontroli technicznych piszemy 
dalszej części),

l obsługa Osiedla (koszty administracyjno-
-biurowe, w tym koszty osobowe z narzutami, 
koszty posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, 
transportu, utrzymania pomieszczeń admini-
stracyjnych, koszty materiałów biurowych                          
i przedmiotów nietrwałych, usług telefonicz-
nych, bankowych i innych)           433.276 zł

l  utrzymanie terenów Osiedla, w tym pielęgna-
cja zieleni, odśnieżanie, usługi porządkowe 
gospodarzy budynków               342.727 zł

l wywóz nieczystości stałych           356.271 zł
l zużycie energii elektrycznej we wspólnych 

częściach nieruchomości (poza lokalami) 
52.884 zł

l opłata za pakiet podstawowy gniazd RTV, 
konserwacja domofonów oraz konserwacja 
dźwigów                157.318 zł

l opłaty publicznoprawne, tj. opłaty za wieczyste 
użytkowanie terenów oraz suma odprowadza-
nych do gminy podatków od nieruchomości 

 86.530 zł,
l odczyty, wymiana i legalizacja wodomierzy 

w lokalach mieszkalnych, użytkowych, po-
mieszczeniach ogólnego użytku, garażach 
i przeprowadzenie rozliczeń zużycia wody 

58.341 zł
l pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie 

występujące cyklicznie, w tym koszty ubezpie-
czenia, PFRON, koszty dewastacji, wymiany 
źródeł światła, dozór mienia itp.     219.484 zł

 Podane wyżej składniki wygenerowały w 2020 
roku kwotę łączną kosztów eksploatacji wy-
noszącą              4.320.154 zł

 Na wykresie na str. 6 przedstawiono strukturę 
udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla Centrum-I.

5.  Przeprowadzono obligatoryjne kontrole wy-
nikające z przepisów prawa budowlanego, tj.:

l kontrolę przewodów kominowych, spalino-
wych, wentylacyjnych  - 831 mieszkań,

l kontrolę instalacji gazowej - 875 mieszkań,
l dwukrotnie dokonano okresowego badania 

elektronarzędzi - wykonane zostały pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej w warszta-
cie Administracji Osiedla Centrum-I KSM  
i w Klubie KSM „Centrum”,

l przegląd instalacji ppoż., hydrantowej oraz 
systemu oddymiania budynków,



  6                                                                        WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA CENTRUM-I

(Dokończenie ze str. 5)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   
ADMINISTRACJI OSIEDLA CENTRUM-I  

KSM ZA 2020 ROK 
oraz zamierzenia remontowe i eksploatacyjne na 2021 rok

l wykonano przegląd instalacji odgromowej – 
5 letniej,

l wykonano badania skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej – badania skuteczności 
szybkiego wyłączenia oraz rezystancji izolacji 
obwodów WLZ,

l wykonano kontrolę roczną urządzeń zabawo-
wych zamontowanych na placu zabaw,

l	na dachach budynków dokonano przeglądu 
urządzeń zabezpieczających przed upadkiem 
z wysokości.

6.  Przeprowadzono obligatoryjne – przy współ-
udziale przedstawicieli Komisji GZS Rady 
Osiedla – przeglądy techniczne wiosenne 
i jesienne w celu oceny i weryfikacji sta-
nu technicznego zasobów znajdujących się 
w Osiedlu, będących podstawą do sporządza-
nia planów gospodarczych.

7.  Przeprowadzono wraz z pracownikami Zakładu 
Zieleni KSM przeglądy drzewostanu na terenie 
Osiedla, w wyniku których:

l dokonano nasadzeń (uzupełnień) krzewów 
ozdobnych  – 17 szt.,

l zagospodarowano zieleniec przy budynku 
Grażyńskiego 7A,

l wykonano wycinkę drzewa -  1 szt, zgodnie 
z prawomocną decyzją oraz pielęgnacyjne 
przycięcia koron drzew zarówno przy uży-
ciu podnośnika obejmujące wycięcie gałęzi 
zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców 
oraz infrastrukturze Osiedla, 

l dokonano obowiązkowych nasadzeń drzew 
zgodnie z wydanymi decyzjami –  10 szt.

     Zaznaczyć należy, że coraz częściej mieszkań-
cy zwracają się z prośbą o wycięcie drzew, 
które sami nasadzili w chwili zasiedlania 
Osiedla, często bezpośrednio pod oknami 
mieszkań.  W chwili obecnej wyrośnięte drze-
wa  zacieniają mieszkania powodując pewien 
dyskomfort, co w ocenie pracowników Urzę-
du Miasta w Katowicach jest zdecydowanie 
niewystarczającym argumentem do wydania 
pozwolenia na wycinkę. 

8.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców do 
dnia 31.12.2020 r.: 

a)  przyjęto 1.140 zgłoszeń w tym:
l  1.054 zgłoszenia w sprawie awarii i bieżących 

konserwacji, które w ramach codziennych 
zleceń wykonane zostały przez konserwatorów 
Administracji Osiedla Centrum-I KSM,

l 31 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,

l 2 zgłoszenia związane z przewodami komi-
nowymi,

l 84 zgłoszenia dotyczące domofonów,
b)  przyjęto 1.710 pism oraz udzielono wymaga-

jących tego 368 odpowiedzi.

VIII. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI   
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ   

I KULTURALNEJ
DLA OSIEDLA NA 2021 ROK

Spółdzielnia, zarządzając nieruchomościami, 
których jest właścicielem lub współwłaścicielem 
oraz wyodrębnionym mieniem innych właścicie-
li, ponosi wydatki pieniężne w celu utrzymania 
zasobów w stanie niepogorszonym, nie dopusz-
czając do deprecjacji i dekapitalizacji majątku. 
Na wysokość tych wydatków celowych wpływają  
czynniki zarówno zależne od decyzji organów 
Spółdzielni, jak i całkowicie od nich niezależne. 
Spółdzielnia bowiem odgrywa tutaj rolę „po-
średnika”, zwłaszcza w relacjach i rozliczeniach 
między dostawcami mediów. 

Nie ma wątpliwości, że w nadchodzącym roku 
czeka nas nieuchronny wzrost kosztów w zakresie 
wielu cenotwórczych czynników energetycznych, 
wzrostu cen rynkowych sprzedaży towarów i usług, 
w tym przede wszystkim kolejne progresje mi-
nimalnej płacy, z obligatoryjnym obciążeniem 
świadczeniami pieniężnymi w związku z wpro-
wadzeniem ustawy o Pracowniczych Planach Ka-
pitałowych, wzrost cen prądu, awizowane zmiany 
podatków i opłat lokalnych, a także jednolity dla 
całego kraju nowy system selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

Wzmiankowane czynniki spowodują wzrost 
kosztów w całej gospodarce, w tym również 
w działalności naszej Spółdzielni - koszty muszą 
być pokryte wpływami finansowymi, żeby budżet 
był zrównoważony, zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo egzystencji i osobistego majątku 
Spółdzielców i całej gospodarki Spółdzielni.

W grudniu 2020 r. przyjęte zostały przez Radę 
Osiedla  założenia do planu remontów, eksploatacji 
i działalności społeczno-kulturalnej na 2021 r. 

1. Plan Remontów na 2021 rok dla Osiedla 
Centrum-I KSM został przyjęty na posiedzeniu 
plenarnym Rady Osiedla Uchwałą Rady Osiedla 
Nr 4/4/2020r. z dnia  14.12.2020 r.

W zakresie remontów planowane wpływy za-
mykają się kwotą 971.070 zł, przy planowanych 
kosztach 474.080 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 
otwarcia roku 2021 w kwocie 21.075 zł spowoduje 
zamknięcie roku wynikiem dodatnim.

Plan remontów na 2021 r.  
przewiduje między innymi:

I. Wymiana stolarki okiennej:         25.000 zł
1. Realizowana przez Spółdzielnię     10.000 zł
2. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (refundacje)         15.000 zł
II . Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 

przez Spółdzielnię:                  8.000 zł
1.  Drzwi wejściowe do budynku – str. płd. - 

Katowicka 65                                   8.000 zł
III. Mała architektura:               230.000 zł
1. Remont podjazdu do garaży wbudowanych 

(str. zachodnia) Sokolska 46-48       30.000 zł
2.  Remont tarasu i schodów – Czerwińskiego 8                                                     

200.000 zł
IV. Remonty dźwigów:               180.000 zł
1.  Naprawy bieżące dźwigów              30.000 zł
2.  Modernizacja dźwigu – Katowicka 65                                                                 

150.000 zł
V.  Inne roboty:                  17.000 zł
1.  Awarie pionów wod-kan, doraźne naprawy 

dachów                  17.000 zł
VI. Odpis na fundusz interwencyjny 

14.080 zł 

 OGÓŁEM koszty robót remontowych na 
rok 2021  finansowanych z funduszu re-
montowego część „B” wynoszą

474.080  zł

2.  W zakresie eksploatacji Rada Osiedla Uchwałą 
Nr 3/3/2020 z dnia 14.12.2020 r. przyjęła, 
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że planowane wpływy zamykają się kwotą 
3.126.044 zł, przy planowanych kosztach 
3.081.224 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 
otwarcia roku 2021 w kwocie 87.616 zł spo-
woduje zamknięcie roku wynikiem dodatnim, 
uwzględniając m. in.:

a)  przewidywane koszty obligatoryjnych kontroli 
technicznych przewodów kominowych, insta-
lacji gazowej  w mieszkaniach oraz czujników 
gazu, instalacji hydrantowej, systemu oddy-
miania budynków i ppoż., okresowe badanie 
elektronarzędzi powinny  zamknąć się kwotą 

90.568 zł
b)  planowane koszty związane z utrzymaniem 

terenów zielonych osiedla między innymi 
dotyczące czterokrotnego koszenia trawników, 
nasadzeń drzew i krzewów, pielęgnacji drzew 
wynoszą                   60.000 zł

c)  w ramach wydatków z eksploatacji na rok 2020 
przewiduje się następujące koszty mediów:

l koszty energii elektrycznej szacuje się na 
kwotę                   52.884 zł 

l koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę                 851.340 zł 

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowana na kwotę                356.271 zł

 (wielkość ta zależna jest m. in. od ilości za-
deklarowanych w oświadczeniach osób)

l koszty związane z podatkiem od nieruchomo-
ści i opłatą za wieczyste użytkowanie gruntu 
przewiduje się na poziomie              87.081 zł

3.  Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo fi-
nansowych działalności społeczno-kultural-
nej, Rada Osiedla Centrum-I KSM przyjęła 
Uchwałą Nr 5/5/2020 z dn. 14.12.2020 r. „Plan 
rzeczowo-finansowy działalności społecznej 
i kulturalnej”, w którym po stronie wpływów 
przyjęto kwotę 97.900 zł, po stronie kosztów 
kwotę 97.900 zł.

Informacja Administracji Osiedla na temat 
realizacji ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmia-
nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw  
(z późniejszymi zmianami ), obowiązującej od 
dnia 31.07.2007 r.

Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy naszego 
Osiedla podpisali do dnia 31.12.2020 r. 399 aktów 
notarialnych odrębnej własności w tym:

a)  380 aktów notarialnych dot. odrębnej własno-
ści mieszkań:

– 374 akty notarialne wynikające z ww. ustawy
– 6 aktów notarialnych z przetargów na usta-

nowienie odrębnej własności
b)  3 akty notarialne z przetargów na ustanowienie 

odrębnej własności lokali użytkowych,
c)  16 aktów notarialnych dot. odrębnej własności 

garaży wbudowanych.

Administracja Osiedla Centrum-I Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej tą drogą dziękuje 
Zarządowi Katowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, Radzie Nadzorczej, Radzie Osiedla oraz 
Mieszkańcom za okazywane na bieżąco wsparcie 
i pomoc w działaniach i rozwiązywaniu niełatwych 
problemów dotyczących naszej społeczności.

Kierownik Osiedla 
Centrum-I KSM
JACEK MUSIALIK

Działalność społeczno-kulturalna i oświatowa 
w Osiedlu Centrum-I jest prowadzona przez 

Klub Spółdzielczy „Centrum” przy ul.Grażyń-
skiego 9a.

Klub pełni znaczącą rolę w życiu mieszkańców 
naszej spółdzielni. Poprzez różnorodność działań 
kulturalnych i prowadzoną otwartą formę organi-
zowanych spotkań i zajęć w sekcjach w dużym 
stopniu wpływa na relacje międzysąsiedzkie, które 
to w istotny sposób mają wpływ na pozytywne od-
działywanie i postrzeganie  codzienności. Działal-
ność klubu przyczynia się nie tylko do zacieśniania 
więzi międzysąsiedzkich, ale jest postrzegana jako 
miejsce wypoczynku, relaksu, doznań kulturalnych 
i odskocznią od codzienności. Miejscem nie tylko 
zabawy i rozrywki, ale i propagowania muzyki 
i sztuki, ciekawego wypełnienia wolnego czasu, 
realizacji swoich zainteresowań i umiejętności.  
Stwarza również możliwość prezentacji swojej  
twórczości i pasji w dziedzinie muzyki, poezji, 
sztuki, malarstwa, rękodzieła artystycznego oraz 
realizuje potrzebę integracji szczególnie u osób 
z poczuciem samotności i wyobcowania w środo-
wisku czy niepełnosprawnosci ruchowej.

W ciągu całego roku, w związku z bardzo trudną 
sytuacją, z jaką musieliśmy się zmierzyć z powodu 

pandemii koronawirusa, działalność społeczno-
-kulturalna  została zawieszona w pierwszym 
półroczu na okres trzech miesięcy , a z uwagi na 
pogarszającą się sytuację również w IV kwarta-
le. Wznowienie działalności przypadło na czas 
„Akcji Lato”, a w związku z obowiazującymi 
obostrzeniami były to działania bardzo ogra-
niczone szczególnie w ilości uczestników, jak  
i w formach podjętych działań i prowadzonych za-
jęciach. Był to bardzo trudny okres dla wszystkich, 
i aby zminimalizować narastające poczucie lęku 
i stresu szczególnie u osób starszych, Klub w miarę 
możliwości podejmował działania wspierające 
i aktywizujące tę grupę społeczną w różnych wa-
riantach stacjonarnie i zdalnie. Zanim obostrzenia 
zostały zaostrzone były organizowane zajęcia akty-
wizujące w plenerze, spacery do pobliskich parków 
i terenów zielonych z kijkami nordic walking, jak 
i zajęcia ruchowe i gimnastyka ogólnousprawnia-
jąca w klubie. Została wznowiona działalność  
naszych zespołów wokalno-muzycznych: „Wesołe 
Kumoszki” i „Alle Babki”, spotkania z piosenką 
i humorem, integracyjne osób niepełnosprawnych 
i seniorów pt.: „Na spotkanie radości”,  jak i zajęcia 
aktywizujące sprawność ruchową pod hasłem: 
„Wokół siebie”, intelektualną   pod hasłem: „Strefa 

intelektualnej rozrywki”- m. in. rozgrywki słowne, 
gry zespołowe, logiczno-strategiczne, quizy, które 
w późniejszym okresie z uwagi na pogarszającą 
się sytuację zwiazaną z pandemią były kontynu-
owane w miarę możliwości już tylko w formie 
zdalnej, telefonicznej. Również w przypadku zajęć 
plastycznych pod hasłem: „Radość tworzenia”, 
podjęliśmy działania kontynuacji przez  przejście 
na formę zajęć zdalnych wykonywanych w domu 
przez osoby zainteresowane. Ponadto były orga-
nizowane różnego rodzaju zajęcia  mające na celu 
wypełnienie nadmiaru wolnego czasu i potrzeby 
oderwania się od spraw trudnych i stresujących 
oraz propozycje zajęć związanych z  utrzymaniem 
sprawności manualnej. Mając na uwadze bezpie-
czeństwo mieszkańców musieliśmy w większości 
zawiesić realizację  naszych zamierzeń kultural-
nych i zajęć w sekcjach stałych w naszym klubie, 
a w szczególności realizację w naszym Klubie 
projektu w ramach podjętej inicjatywy lokalnej 
pt.: „Muzycznie w ogrodzie sztuki”, który stanowił 
kontynuację ubiegłorocznego projektu pt.: „Cztery 
pory roku, radością w jesieni życia”, a który cie-
szył się  dużym zainteresowaniem. Na projekty te 
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składały się koncerty artystów profesjonalnych, 
jak i wernisaże lokalnych twórców, a odbiorcami 
były osoby 60+ , osoby niepełnosprawne ruchowo, 
jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przy 
współpracy z MDK „Koszutka” podjęliśmy się 
realizacji naszego projektu inicjatywy lokalnej, 
organizując, z zachowaniem obowiązujących 
ograniczeń ilości osób, trzy koncerty w sali wido-
wiskowej Domu Kultury. Ostatecznie w związku 
zawieszeniem działalności kulturalnej, koncerty  
wokalno-muzyczne pt.: „Miłość ci wszystko wy-
baczy”,  pt.: „Kiedy znów zakwitną białe bzy” 
oraz koncert Andrzejkowy pt.: „Tak całkiem bez 
dziewczątek na nic świat” odbyły się bez udziału 
publiczności, a nagrania z tych koncertów zostały 
udostępnione publiczności on-line.

W ramach prowadzonej „Akcji Zima” do czasu 
zawieszenia działalności oraz prowadzonej w ra-
mach obowiązujących obostrzeń „Akcji Lato” 
zorganizowano: spotkania noworoczne, biesiadne, 
muzyczne, integracyjne, towarzyskie pt.: „Czas 
Babiego Lata”; imprezy karnawałowe, rozrywko-
we i okolicznościowe, m. in. „Tłusty czwartek” 
z udziałem telewizji regionalnej TVP3, plenerowe 
z pieczeniem kiełbasek na ognisku; wieczory 
kolędowe; gościnne występy naszych zespołów 
wokalno-muzycznych: „Alle Babki” i „Wesołe 
Kumoszki” poza siedzibą naszego klubu; wyj-
ście: do kina „Kosmos” na retransmisję koncer-
tu noworocznego holenderskiego Króla Walca, 
Andre Rieu pt.: „70 lat młodości”, do Galerii 
„Szyb Wilson” na Festiwal Czekolady; udział 
w koncertach: operetkowym zorganizowanym 
przez Towarzystwo Przyjaciół Katowic, wokalno-
-muzycznym pt.: „Muzyka moja miłość” w MDK 
„Koszutka” oraz w  letnich koncertach w Amfi-
teatrze w Siemianowicach Śl.; piesze wędrówki 
z kijkami nordic walking pod hasłem: „Szlakiem 
zimowej aury” po terenach leśnych na Muchow-
cu oraz z cyklu: „Zielonym szlakiem” do Parku 
Leśnego, Parku Śląskiego, Kościuszki, Ośrodka 
Rekreacyjnego Barbara-Janina na Giszowcu, Par-
ku Przyrodniczego Borki-Szopienice, na Dolinę 
Trzech Stawów, Parku Miejskiego w Siemiano-
wicach Śl.; wycieczki rekreacyjno-poznawcze, 
m. in. zwiedzanie: szopek Bożonarodzeniowych 
w Katowicach, Parku „Górnik” z oranżerią  i zam-
kiem w Michałkowicach, zabytkowego Parku 
im. Kachla w Bytomiu, Ośrodka Rekreacyjnego 
nad jeziorem w Paprocanach, Kawiarenkę-Mu-
zeum „Cafe Jerozolima” i bulwary rzeki Czarnej 
Przemszy w Będzinie; pod hasłem: „Aktywne 
lato - szlakiem tężni solankowych” zwiedzali-
śmy miejsca, gdzie pozyskiwaliśmy odporność 
i wzmacnialiśmy nasze zdrowie  przy tężniach 
solankowych, m. in.  park „Hutnik”z nowopowstałą 
tężnią solankową, Ośrodek Rekreacyjny „Rzęsa” 
w Siemianowicach Śl., Park Grabek w Czeladzi, 
Park Syberka w Będzinie; zajęcia aktywizujące 
i ruchowe w Parku Budnioka oraz w klubie pod 
hasłem: „Czas na rozruch”;  zimowe i wakacyjne 
rozgrywki w kręgle na Kręgielni „Gravitacja” 
w Katowicach; z cyklu „Strefa rozrywki”- gry 
logiczno strategiczne, gry słowne, kalambury, 
quizy; pod hasłem: Słoneczny czas na pass”-letnie 
rozgrywki w brydża.

W 2020 roku odbyło się 70 imprez, z których 
skorzystało 747 osób.

Stałym i ważnym punktem działalności społecz-
no-kulturalnej i oświatowej Klubu jest organizacja 

zajęć stałych w ramach sekcji i kół zainteresowań. 
W 2020 r. w okresie przed pandemią koronawirusa 
i zawieszeniem działności społeczno-kulturalnej 
działały: Klub Seniora „Aktywni 60+”, Koło Osób 
Niepełnosprawnych, Koło Emerytów, Koło Bry-
dżysty, Koło Miłośników Remika, Koło Szachisty, 
Koło Sympatyków Nordic Walking, Koło Sympa-
tyków Aktywności Fizycznej z formą ruchową dla 
osób starszych, Gimnastyka ogólnousprawniająca 
w dwóch grupach dla dorosłych i osób pracujących, 
Zespół wokalno-muzyczny „Wesołe Kumoszki”, 
Zespół wokalno-muzyczny „Alle Babki”

Łącznie 10 sekcji, w których uczestniczyło 
155 osób.

Niezależnie od form organizowanych przez 
Klub „Centrum” mieszkańcy naszej spółdzielni 
mieli możliwość korzystania z propozycji form 
wyjazdowych organizowanych w układzie ogólno-
gospółdzielczym przez dział Społeczno-Kulturalny.

W 2020 r. na płaszczyźnie społeczno-kulturalnej 
kontynuowano współpracę z: Polskim Związkiem 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Katowickim 
Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu, Jednostką 
Rady Dzielnicy „Koszutka”, Miejskimi Doma-
mi Kultury, m. in. „Koszutka”, „Dąb”, „Zawo-
dzie”, „Bogucice”, Towarzystwem Przyjaciół 
Katowic, Kręgielnią „Grawitacja”, Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Klubami Seniora 
w Katowicach, Miejskimi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, Dziennymi Domami Pomocy Spo-
łecznej, Zakładem Leczniczo-Opiekuńczym im. 
Św. Jadwigi, Stowarzyszeniami Pomocowymi 
„Opoka”, Brackim Domem Seniora w Katowi-
cach, Muzeum Miejskim w Siemianowicach oraz 
twórcami lokalnymi amatorami z dziedziny sztuki, 
poezji, rękodzieła artystycznego oraz twórcami 
profesjonalnymi z dziedziny malarstwa i muzyki.

Ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
wyniosły: 83.890 zł

ZAMIERZENIA NA 2021 ROK

W  2021 roku będzie kontynuowana działalność 
społeczno-kulturalna i oświatowa przez Klub 
„Centrum” przy ul.Grażyńskiego 9a. W miarę 
możliwości finansowych i stosując się do wy-
tycznych wynikających z obostrzeń dotyczących  
pandemii koronawirusa planuje się organizo-
wanie imprez, spotkań i różnego rodzaju zajęć, 
w szczególności tych, które cieszyły się dużym 
zainteresowaniem i pozytywnie wpływały na 
samopoczucie  mieszkańców oraz planuje się 
kontynuację różnego rodzaju działań mających na 
celu wspieranie osób starszych. Ponadto planuje 
się organizowanie różnego rodzaju form relaksu 
i wypoczynku, wycieczek rekreacyjno-poznaw-
czych, zajęć aktywizujących, ruchowych, spacerów 
kondycyjnych, zajęć w plenerze, imprez, biesiad, 
występów artystycznych, rozrywek umysłowych, 
intelektualnych, konkursów, zajęć ogólnorozwo-
jowych i usprawniających, różnego rodzaju form 
kontaktów z twórczością muzyczną i artystyczną, 
udziału w koncertach, spotkaniach z ludźmi z pa-
sją, wernisaży i wystaw autorskich, wyjść do kina 
i placówek kulturalnych oraz w miarę potrzeb 
i zainteresowań mieszkańców innych działań 
kulturalno-oświatowych.Serdecznie zapraszamy 
do współpracy mieszkańców z pasją, uzdolnionych 
w różnych dziedzinach twórczości,  zaintereso-
wanych organizacją wystaw i prezentacją efektów 
własnej pracy twórczej.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego i twór-
czego wypełniania wolnego czasu oraz podjęcia 
działań rozwoju swoich pasji i hobby. Zapraszamy 
do udziału w zajęciach i spotkaniach organizowa-
nych w ramach naszych sekcji stałych.

Miłośników śpiewu i amatorów grających na 
różnych instrumentach muzycznych zapraszamy 
na zajęcia do naszych zespołów wokalno-muzycz-
nych: „Wesołe Kumoszki” (śr. godz.1400), „Alle 
Babki” (czw. godz. 1400) ; osoby niepełnospraw-
ne narządu ruchu na spotkania integracyjne do 
Koła Osób Niepełnosprawnych (ost. pon. m-ca 
godz.1700); seniorów i osoby samotne, poszuku-
jące ciekawego i miłego spędzenia wolnego czasu 
poza domem zapraszamy do Klubu „Aktywni 
60+” i  Koła Emerytów (wt. godz. 1400); osoby 
dorosłe szukające rozgrywek usprawniających 
koncentrację i pamięć na partyjkę szachów do Koła 
Szachistów (pon. godz. 1600); dzieci na rozgrywki 
zręcznościowe, sprawnościowe oraz gry i zabawy  
umysłowe, logiczno-strategiczne do „Kącika Gier” 
(śr. godz. 1630); sympatyków gier w karty do Koła 
Brydżysty, Kanasty, Skata (pon. godz. 1400) lub 
do Koła Miłośników Gry w Remika (pon. godz. 
1500); mieszkańców zainteresowanych aktyw-
nym sposobem spędzania wolnego czasu w celu 
usprawnienia i wzmocnienia kondycji i sprawności 
ruchowej, a także dobrego samopoczucia i  relaksu 
zapraszamy na zajęcia rekreacyjne z gimnastyki 
ogólnousprawniającej dla dorosłych i młodzieży 
(wt. i czw. godz.1800 -I grupa, godz.19:00-II gru-
pa); seniorom proponujemy stacjonarne zajęcia 
aktywizujące ruchowo i wzmacniające w Kole 
Sympatyków Aktywności Fizycznej (wt, czw. 
godz. 1700) oraz rekreację w plenerze i ruch na 
świeżym powietrzu w ramach Koła Sympatyków 
Kijków Nordic Walking ( pierwszy pt. m-ca lub 
w uzgodn. z uwagi na warunki pogodowe).

W Klubie „Centrum” istnieje możliwość 
wynajęcia pomieszczeń na organizację spotkań 
rodzinnych,  okolicznościowych i towarzyskich 
oraz kursów

Koszty działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej na 2021 rok określono na łączną 
kwotę: 97.900 zł, które sfinansowane zostaną 
częściowo ze środków na działalność społeczno-
-kulturalną (odpisy z lokali mieszkalnych, garaży 
i lokali użytkowych) oraz z odpłatności uczest-
ników (imprezy kulturalne i rekreacyjne, sekcje 
stałe). Mamy nadzieję na dofinansowanie naszej 
działalności programowej przez sponsoring i inne 
wpływy, które wpłynęłyby na wzbogacenie naszej 
oferty programowej.

Serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość 
i zrozumienie dla naszych działań spoleczno-
-kulturalnych i potrzeb oraz za współpracę i za 
wszelkie działania społeczne podjęte na rzecz 
naszego Klubu. Serdeczne podziękowania kieruję 
do mieszkanców za zainteresowanie i uczestnictwo 
w organizowanych przez nas formach i zajęciach, 
szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich 
czasie pandemii koronawirusa. Jesteśmy otwarci 
na wasze propozycje w organizacji nowych form. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działa-
nością społeczno-kulturalną i oświatową do Klubu 
„Centrum” przy ul. Grażyńskiego 9a.

Kierownik 
Klubu „Centrum”
IRENA  BORÓWKA


