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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

SZANOWNI CZŁONKOWIE KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI 
MIESZKANIOWEJ Z OSIEDLA CENTRUM-I

Jak co roku Administracja i Rada Osiedla przekazują Państwu sprawozdanie 
z działalności w poprzednim roku – 2021, a także zamierzenia remontowe 
i eksploatacyjne na bieżący rok – 2022. Stosowną okresową informację Zarządu 
(roczne sprawozdanie) opublikowało lutowe wydanie naszego miesięcznika 
„Wspólne Sprawy”.

Tradycyjnie materiałom takim towarzyszyło zaproszenie na Zebranie Osie-
dlowe, zwoływane na podstawie § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM. W tym roku, już po 
raz drugi  – ze względu na trwający od dwóch lat w naszym kraju stan epidemii 
koronawirusowej i wprowadzone państwowe obostrzenia – Zebrania muszą być 
odsunięte w czasie, do momentu pełnego 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

W 2021 r. Rada Osiedla Centrum-I pracowała 
w następującym składzie: 

l Przemysław DRĄG – Przewodniczący 
Rady Osiedla,

l	Michał  MLECZKO  –  Zastępca 
Przewodniczącego Rady Osiedla, 
Przewodniczący Komisji  Ekonomicznej,

l Grażyna KWIECIEŃ  – Zastępca 
Przewodniczącego 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 Osied-

la,
l Jan OSEK – członek Rady Osiedla.

W roku 2021 nasze Osiedle w Radzie Nad-
zorczej KSM reprezentował Przemysław Drąg.   

Skład Komisji problemowych Rady Osiedla 
w 2021r.  przedstawiał się następująco:

l Komisja Gospodarki Zasobami Spółdzielni 
– Przewodnicząca: Zofia Maculewicz, 

 Członkowie: Grażyna Kwiecień, Jan Osek, 
Rafał Król.

l Komisja Ekonomiczna – Przewodniczący: 
Michał Mleczko, 

 Członkowie: Beata Latkowska, Zofia Macu-
lewicz, Ewa Kozłowska- Holewik

l Komisja Społeczno-Kulturalna – Przewod-
nicząca: Regina Piątek,

 Członkowie: Beata Latkowska, Grażyna Kwie-
cień, Zofia Maculewicz.

Rada Osiedla Centrum-I, ze swojej strony, dzię-
kuje władzom Spółdzielni, że w tym trudnym dla 
wszystkich czasie, zadbała o mieszkańców. Zwięk-
szenie częstotliwości czyszczenia i dezynfekcji 
„wrażliwych” elementów budynków mieszkalnych 
i administracyjnych oraz klubów, świadczą o od-

powiedzialności, świadomości wielkości problemu 

oraz  wrażliwości na drugiego człowieka. Na 

klatkach schodowych pojawiały się informacje 

związane z pandemią koronawirusową oraz ważne 

wskazówki dotyczące zabezpieczenia się przed 

zarażeniem powodowanym przez SARS-CoV-2.

Współpraca Rady z pracownikami Administracji 

Osiedla Centrum-I, której funkcję Kierownika 
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pełni Jacek Musialik, przebiegała właściwie, w at-
mosferze wzajemnej wyrozumiałości i szacunku. 

W minionym okresie sprawozdawczym Rada 
Osiedla odbyła 11 protokołowanych posiedzeń, 
podczas których podjęła 11 Uchwał  i wydała  
4 opinie. 

Członkowie Komisji Gospodarki Zaso-
bami Spółdzielni wspomagali Administrację 
w działaniach związanych z gospodarowaniem 
zasobami Osiedla. Pomimo wielu utrudnień 
związanych z pandemią komisja GZS rozpatrywała 
wiele niezbędnych realizacji i prac w poszc-
zególnych budynkach na terenie osiedla. Jej 
członkowie starali się szukać możliwie najlepszych 
rozwiązań dla planowania i realizacji optymalnego 
wykorzystania środków, jakie posiada Osiedle 
w ramach funduszu remontowego „A”. 

W ciągu minionego roku Komisja odbyła  
6  spotkań,  rozpatrywała  i  dokonywała  analizy  
kosztów i wielkości zużycia wody w Osiedlu. 
Ponadto działania i realizacja zadań dotyczyły  
priorytetowych, bieżących i awaryjnych spraw, tj.:

l  udział dot. przygotowań do realizacji  remontu 
podestu i schodów przy  ul. Czerwińskiego 8;

l odbiór drzwi wejściowych z tyłu budynku na 
ul. Katowickiej 65;

l prowadzenie cyklicznej obserwacji robót 
odbywających się na terenie Osiedla;

l udział w renowacji terenu wokół budynku 7-7a 
ul. Grażyńskiego (po modernizacji jego ele-
wacji).

Mimo trudnego roku spowodowanego pandemią 
i wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami 
Komisja Ekonomiczna, w oparciu o dane za-
warte w comiesięcznych wydrukach zbiorczych, 
sporządzanych przez Centrum Zarządzająco-
Usługowe KSM, na bieżąco analizowała sytuację 
finansową Osiedla. Szczególną uwagę poświęcono 
analizie kosztów i wpływów na fundusz remon-
towy, eksploatację oraz ponoszonych kosztów. 

W trakcie roku 2021 r. Komisja odbyła dwa 
bezpośrednie spotkania, które wynikały z wprowa- 
dzanych zmian w przepisach prawa. Ich celem 
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 postępowaniu sądowym). Należy podkreślić,                    
że problem zadłużenia naszego Osiedla był sys-
tematycznie monitorowany i omawiany podczas 
comiesięcznych posiedzeń Rady Osiedla. 

Komisja Ekonomiczna wraz z Kierowni-
kiem i pracownikami Administracji Osiedla, 
przeprowadzała w 2021 r. szczegółową analizę 
poszczególnych pozycji (przychodów i kosztów) 
wchodzących w skład comiesięcznej eksploatacji 
Osiedla. Na podstawie przeprowadzonej analizy sy-
tuacji finansowej Osiedla Centrum-I oraz w wyni- 
ku 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:

 Zmiana odpłatności dla lokali mieszkalnych 
w zakresie eksploatacji:

1. Koszty obsługi osiedla                                                                                                 
a) ze stawki 1,09 zł/m2 na 1,17 zł/m2,  
2.   Pozostałe koszty osiedla
a)  własność spółdzielcza + lokatorskie prawo 

z członkostwem z 1,43 zł/m2  na 1,65 zł/m2, 
b)  odrębna własność z członkostwem z 1,17 zł/

m2  na 1,39 zł/m2 ,
c) odrębną własność bez członkostwa) z 1,24 zł/

m2 na 1,46 zł/m2, 

d) lokale bez tytułu prawnego z 1,50 zł/m2  na 
1,72 zł/m2.

3.  Energia elektryczna ze stawki 0,10 zł/m2 na 
0,13 zł/m2.

4.  Usługi gospodarzy ze stawki 0,57 zł/m2 na 
0,63 zł/m2.

5.  Konserwacja dźwigów ze stawki 0,20 zł/m2 

na 0,22 zł/m2,
6.  Konserwacja domofonów ze stawki 2,06 zł/

mieszkanie na 2,55 zł/mieszkanie.     

Powyższe zmiany będą obowiązywać od  
1 marca 2022 r.

Przedstawione propozycje podwyżek 
szczegółowo przeanalizowano, aby nie zakłóciły 
przepływów finansowych i w pełni pokrywały pla-
nowane 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 2022 r. winna przebiegać w ramach 
posiadanych środków. Rada Osiedla rekomendację 
przyjęła i nie zmieniła dotychczas obowiązujących 
stawek. Jednak trzeba wspomnieć o tym, że  
w bieżącym roku rozpoczęto modernizację elewacji 
i balkonów pierwszego „niebieskiego bloku”. Po 
przeanalizowaniu kosztorysu KE zaproponowała, 
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 Cen-
trum I jest stabilna i pozwala nam na realizację 
robót przewidzianych w programie remontowym 
przyjętym przez Radę Osiedla na  2022 r.

Współpraca przy opracowywaniu oraz udział 
w realizacji Planu działalności społeczno-
kulturalnej  Osiedla to podstawowe zadania 
Komisji Społeczno-Kulturalnej. W ciągu 2021 
r. Komisja  odbyła 5 spotkań. Przewodnicząca 
Komisji, w ramach jej kompetencji i w opar-
ciu o dane uzyskane z Administracji, na bieżąco 
przeprowadzała szczegółowe analizy zadłużeń lo-
kali mieszkalnych, użytkowych oraz garaży, które  
każdorazowo  zostawały  ujmowane w protokołach  
z posiedzeń Rady Osiedla.

Przedmiotem analizy Komisji była również 
sytuacja finansowa i nadzór nad spółdzielczym 
Klubem ,,Centrum”, znajdującym się w zasobach 
naszego Osiedla. Pełni on ważną rolę w życiu 
społeczności spółdzielczej poprzez organizowanie 
różnego rodzaju zajęć oraz spotkań, mających na 
celu integrację uczestników. Niestety, przez więk-
szość roku, działalność Klubu była zawieszona.

Trzeba wspomnieć, że członkinie Komisji Spo-
łeczno-Kulturalnej działają również aktywnie            
w pozostałych Komisjach. Służą oni wsparciem 
naszym mieszkańcom w różnych, codziennych 
sprawach. 

Członkowie R.O. Centrum I mają nadzieję, 
że nasza działalność i zaangażowanie przynio-
są  dalszą poprawę jakości osiedlowego życia. 
Na zakończenie dziękujemy Zarządowi KSM,    
Kierownikowi Administracji oraz pracownikom 
Spółdzielni za troskę o bezpieczeństwo miesz-
kańców, a  mieszkańcom  naszego  Osiedla  za  
dbałość  o  nasze  zasoby.

RADA OSIEDLA CENTRUM-I

(Dokończenie ze str. 1)
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Administracja Osiedla Centrum-
-I przedstawia niniejszym sprawoz-
danie z jej działalności za 2021 rok, 

którego zakresy, rzeczowy i finansowy, cha-
rakteryzują spektrum działań pozwalających 
na realizację zadań nie tylko zaplanowanych,  
ale również koniecznych do realizacji nieplanowo.

W roku sprawozdawczym podstawowe zadania 
wynikały z planu gospodarczo-finansowego i dzia-
łalności społeczno-kulturalnej Osiedla, których 
założenia zostały przyjęte przez Radę Osiedla 
w dniu 14.12.2020 r. Uchwałami Nr 3/3/2020; 
Nr 4/4/2020; Nr 5/5/2020. Rada Nadzorcza KSM 
w dniu 23.02.2021 r. zatwierdziła uchwałą nr 
1/2021 – plan gospodarczy oraz program działal-
ności społecznej i kulturalnej Spółdzielni na rok 
2021, których składowe części stanowią plany 
poszczególnych Osiedli. Założenia gospodarczo-
-finansowe i działalności społeczno-kulturalnej 
Osiedla Centrum-I zostały przedstawione miesz-
kańcom Osiedla – członkom Spółdzielni i osobom 
niebędącym członkami - w formie dodatku do 
miesięcznika „Wspólne Sprawy”. Ze względu na 
trwający w kraju stan epidemii koronawirusowej 
i wprowadzone państwowe obostrzenia, Zebranie 
Osiedlowe w 2021 r. nie odbyło się. Ewentualne 
uwagi, propozycje i wnioski dotyczące przedsta-
wionych materiałów sprawozdawczych i planów 
można było kierować pisemnie poprzez tradycyjną 
pocztę lub internetowym e-mailem na stałe adresy 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Do ubiegłorocznych materiałów zawierających 
sprawozdania za rok 2020 i plany na rok 2021 
nie wpłynęły żadne uwagi, propozycje i wnioski.

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-kondygna-
cyjnych znajdujących się przy:

     ul. Czerwińskiego 8, Grażyńskiego 7-7A, 
9-9A, 11-11A, 13-13A, 15-15A oraz Sokol-
skiej 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 
1.303 osoby (wg stanu na dzień 31.12.2021 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 
powierzchnię 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) z siedzibą 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” go-
dziny otwarcia Klubu ulegają zmianie.

IV.  REMONTY WYKONANE  
W BUDYNKACH OSIEDLA CENTRUM-I  

KSM
w 2021 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 6.105 zł

II. Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 
przez KSM:

1.  Wejściowe do budynku  - strona południowa 
budynku przy ul. Katowickiej 65

koszt 9.300 zł
III. Roboty dekarskie
1.  Naprawa obróbek blacharskich w budynku 

przy ul. Ordona 20                    koszt 4.200 zł
2.  Naprawa nawierzchni dachu (nad mieszkania-

mi nr 41 i 42) w budynku przy ul. Czerwiń-
skiego 8                                 koszt 31.860 zł

3.  Naprawa nawierzchni dachu (nad mieszkaniem 
nr 48) w budynku przy ul. Czerwińskiego 8 

koszt19 000 zł
IV. Roboty instalacyjne, wod.-kan., gaz, c.c.w
1.  Wymiana odcinka wody zimnej w budynku 

przy ul. Ordona 20A                 koszt 4.150 zł
2.  Awaryjna wymiana fragmentu pionu instalacji 

wody zimnej oraz ciepłej w budynku przy ul. 
Katowickiej 65                          koszt 3.500 zł

V.  Roboty elewacyjne:
1.  Naprawa odparzonego tynku na płycie bal-

konu mieszkania nr 41 w budynku przy ul. 
Grażyńskiego 9                       koszt 5.184 zł

VI. Mała architektura:
1.  Remont podjazdu do garaży wbudowanych 

– strona zachodnia przy budynku Sokolskiej 
46-48                                       koszt 20.500 zł

2.  Dokonano uzgodnień i wykonanie projektu 
remontu tarasu i schodów przy budynki Czer-
wińskiego 8                             koszt 53.631 zł

VII.Dźwigi:
1.  Bieżące naprawy dźwigów w Osiedlu

koszt 39.009 zł,
2.  Modernizacja dźwigu osobowego w budynku 

Katowicka 65                        koszt 165.726 zł
VIII. Inne
1. W ramach kosztów funduszu remontowego 

część „B” dokonane zostały odpisy na fundusz 
interwencyjny w wysokości              14.080 zł
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2.  Bieżące różne naprawy na terenie Osiedla 
 koszt 64.810 zł

Wydatki z funduszu remontowego „B” w roku 
2021 zamknęły się kwotą 391.938 zł przy wpły-
wach 988.462 zł (w tym bilans otwarcia roku 2022 
w kwocie 21.075 zł), co w sumie zamknęło rok 
wynikiem dodatnim.

Równocześnie należy zwrócić uwagę, że tak jak 
w latach poprzednich, także w 2021 r. następuje 
przyspieszenie spłaty zobowiązań Osiedla dotyczą-
cych nieruchomości, które w latach wcześniejszych 
były remontowane ze środków finansowych części 
„A” funduszu remontowego przekraczających 
zgromadzone przez użytkowników lokali w kwocie 
98.770 zł, co spowodowało pomniejszenie wpły-
wów jw. na części „B” funduszu remontowego.

V.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT  
REMONTOWYCH  

OSIEDLA CENTRUM-I KSM
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU   

REMONTOWEGO CZĘŚĆ „A”  
W ROKU  2021

W ramach odpisów na część „A” Funduszu 
Remontowego w zasobach Osiedla Centrum-I 
KSM wykonane zostały następujące prace:

1.  Zabudowa pionów instalacji wody ciepłej 
i zimnej                158.689 zł

2.  Modernizacja dźwigu osobowego w budynku 
Katowicka 65                  89.905 zł

W tabeli powyżej przedstawiono aktualny bilans 
poniesionych kosztów oraz wpływów z odpisów 

Adres budynku

Ordona 20a 106,86
Ordona 20 239,96
Grażyńskiego 7-7a 84,64
Grażyńskiego 15-15a 32,67
Czerwińskiego 8 20,04 901,27
Grażyńskiego 9-9a 14,57 669,55
Katowicka 65 -26,10
Grażyńskiego 11-11a -33,60
Sokolska 46-48 -53,74
Grażyńskiego 13-13a -95,90
RAZEM 14,77 607,20

Razem koszty za 
lata 

1992 -2021*

Wpływy z 
odpisów za lata 
1997-2021*/**

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 
1 m2 p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne na 1 

lokal

1 554 487 2 044 706 490 218 3 800,14
1 635 940 2 080 648 444 708 9 075,67
1 355 377 1 701 160 345 783 3 842,04
1 686 401 1 814 222 127 821 1 486,29

744 068 826 084 82 016
1 674 489 1 730 062 55 573
2 946 983 2 845 796 -101 187 -1 190,43
2 035 742 1 821 095 -214 647 -1 255,24
1 977 979 1 726 981 -250 997 -1 901,50
2 107 903 1 736 426 -371 477 -4 370,31

17 719 369 18 327 180 607 811

dotyczących remontów wykonanych w Osiedlu 
Centrum-I w okresie od 1992 r. do dnia 31.12.2021 
r. ze wspólnej części funduszu remontowego 
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 31.12.2021 r.)

VI.  ZALEGŁOŚCI  W  OPŁATACH

Na dzień 31.12.2021 r. roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 434.955,01 zł, w tym:
l na lokalach mieszkalnych          322,740,72 zł
l na lokalach użytkowych            109.773,08 zł

* 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 31.12.2021  –  607.811 zł
   Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2021 –  14,77 zł/1 m2 p.u.

l na garażach                                    2.441,21 zł
W tabeli poniżej przedstawiono sytuację zale-

głości w opłatach w poszczególnych nieruchomo-
ściach Osiedla (dla lokali mieszkalnych).

W roku 2021  z uwagi na pandemię koronawi-
rusa SARS-CoV2 oraz przepisy ograniczające 
możliwość spotkań, Rada Osiedla zorganizowa-
ła tylko pięć posiedzeń z dłużnikami, na które 
zaproszono 120 osób zalegających z opłatami. 
Osoby zadłużone informowano 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 wszyst-
kich notorycznych dłużników nie reagujących 

Lp. Adres budynku Zadłużenie na budynek
[zł]

Średnie zadłużenie  
na mieszkanie
[zł/mieszkanie]

1 Grażyńskiego 7-7A 27 483,25 331,12
2 Grażyńskiego 9-9A 20 060,79 233,27
3 Grażyńskiego 11-11A 19 549,16 217,21
4 Grażyńskiego 13-13A 37 653,19 437,83
5 Grażyńskiego 15-15A 39 528,04 434,37
6 Sokolska 46-48 15 523,36 182,63
7 Czerwińskiego 8 16 282,76 332,3
8 Ordona 20 26 923,47 203,97
9 Ordona 20A 79 936,11 619,66
10 Katowicka 65 39 800,59 232,75

(Ciąg dalszy ze str. 3)
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na monity uregulowania zobowiązań kierowane 
były do Zarządu Spółdzielni stosowne opinie  
i wnioski dotyczące podjęcia dalszych, bardziej 
restrykcyjnych kroków z wszczęciem postępowa-
nia sądowego włącznie.

VII.  EKSPLOATACJA W 2021 ROKU

1.  Na bieżąco realizowane były zadania zwią-
zane z administrowaniem, między innymi:

l prowadzenie ewidencji ilości osób zameldo-
wanych w lokalach we współpracy z Urzę-
dem Miasta,

l prowadzenie stałego nadzoru nad jakoś- 
cią usług świadczonych przez firmy zew- 
nętrzne, w tym: utrzymanie czystości  
i porządku na terenie Osiedla, koszenie traw 
i pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, konserwacja 
instalacji (wodnych, kanalizacyjnych, elek-
trycznych, gazowych) w częściach wspólnych 
budynków, konserwacja  i kontrole działa-
nia hydroforni,

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,

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.

 Administracja na bieżąco współpracowa-
ła również z Rada Osiedla Centrum-I we 
wspólnym planowaniu i realizowaniu zadań, 
w rozwiązywaniu problemów Osiedla oraz 
konfliktów sąsiedzkich.

 Podstawowe wytyczne dla działalności Ad-
ministracji ujęte są w Statucie KSM, regu-
laminach i uchwałach organów KSM oraz 
w planach ekonomiczno-gospodarczych.

 Generalnym celem pracy Administracji Osiedla 
jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji po-
wierzonego majątku oraz utrzymanie obiektów 
i powiązanej z nimi infrastruktury we właści-
wym stanie technicznym, aby w największym 
stopniu wyeliminować potencjalne zagrożenia 
dla życia i zdrowia osób zamieszkujących.

 W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, 
w okresie rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa SARS-CoV2 gospodarze budynków wy-
konywali dezynfekcję m. in. klamek drzwi 
wejściowych, kabin dźwigów osobowych, 
której koszt zakupu płynów dezynfekujących, 
środków ochrony indywidualnej dla pracow-
ników administracji i dodatkowych czynności 
gospodarzy (uregulowanych aneksem) wyniósł 

13.766 zł.
2.  W grupie kosztów niezależnych od Spół-

dzielni zawiera się szereg znanych wszyst-
kim 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 na-
szego Osiedla wyniosły 3.429.217 zł, w tym:

l z lokali mieszkalnych                  2.979.134 zł
l z garaży                  50.176 zł
 z lokali użytkowych i reklam         142.939 zł
l pozostałe wpływy wraz z B.O.       256.968 zł

 Istotną pozycję w przychodach stanowią po-
żytki finansowe pozyskane z najmu lokali 
użytkowych lub powierzchni pod nośniki 
reklamowe (billboardy), które zasiliły Osiedle 
kwotą 47.575 zł. Pożytki te mają wpływ na 
zmniejszenie obciążenia finansowego dla 
mieszkańców Osiedla i powodują przesunię-
cie w czasie ewentualnych podwyżek stawek 

opłaty miesięcznej z powodu wciąż rosną-
cych kosztów.

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

l zużycie ciepła – 1.650.820 zł w tym podgrzanie 
ciepłej wody 99.593 zł dot. budynku Kato-
wicka 65,

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

 813.261 zł
l przeglądy wynikające z Ustawy Prawo 

Budowlane oraz kontrole techniczne, ro-
boty konserwacyjne i drobne naprawy,  
w tym koszty utrzymania brygady konserwa-
torów zatrudnionych w Osiedlu oraz koszty 
zrealizowanych w Osiedlu w trakcie całego 
2021 roku usług, a także koszty partycypacji 
w utrzymaniu w gotowości w ramach pogoto-
wia – Serwisu Technicznego KSM – 422.694 
zł (szczegółowo o kosztach kontroli technicz-
nych piszemy niżej),

l obsługa Osiedla (koszty administracyjno-biuro-
we, w tym koszty osobowe z narzutami, koszty 
posiedzeń Rady Osiedla, koszty BHP, transpor-
tu, utrzymania pomieszczeń administracyjnych, 
koszty materiałów biurowych i przedmiotów 
nietrwałych, usług telefonicznych, bankowych 
i innych)                                         496.167 zł

l utrzymanie terenów Osiedla, w tym pielęgna-
cja zieleni, odśnieżanie, usługi porządkowe 
gospodarzy budynków                    384.037 zł

l wywóz nieczystości stałych           388.914 zł
l zużycie energii elektrycznej we wspólnych 

częściach nieruchomości (poza lokalami)
53.964 zł

l opłata za pakiet podstawowy gniazd RTV, 
konserwacja domofonów oraz konserwacja 
dźwigów                                          156.088 zł

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

90.694 zł
l odczyty, wymiana i legalizacja wodomierzy 

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

66.012 zł
l odczyty, wymiana i legalizacja podzielników 

c.o. w lokalach mieszkalnych, użytkowych, 
pomieszczeniach ogólnego użytku, garażach 
i przeprowadzenie rozliczeń zużycia c.o.

11.241 zł
l pozostałe koszty, obejmujące wydatki nie 

występujące cyklicznie, w tym koszty ubezpie-
czenia, PFRON, koszty dewastacji, wymiany 
źródeł światła, dozór mienia itp.     197.131 zł
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10,49%8,93%

66,38%

14,20%

Obsługa Osiedla

Konserwacje

Media

Inne koszty

Podane wyżej składniki wygenerowały w 2021 
roku kwotę łączną kosztów eksploatacji wynoszącą 
4.731.032 zł.

Na wykresie obok przedstawiono strukturę 
udziału poszczególnych kosztów/składników 
eksploatacji Osiedla Centrum-I.

5.  Przeprowadzono obligatoryjne kontrole 
wynikające z przepisów prawa budowla-
nego, tj.:

l kontrolę przewodów kominowych, spalino-
wych, wentylacyjnych - 791 mieszkań,

l kontrolę instalacji gazowej – 883 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,

l wykonano przegląd instalacji odgromowej – 
5-letniej,

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 Rady Osiedla – Komisji 
GZS przeglądy techniczne wiosenne i jesienne 
w celu oceny i weryfikacji stanu technicznego 
zasobów znajdujących się w Osiedlu, będących 
podstawą do sporządzania planów gospodar-
czych.

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

l wykonano wycinkę drzew 2 szt., zgodnie 
z prawomocną Decyzją Urzędu Miasta Ka-
towice Wydziału Kształtowania Środowiska.

 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 31.12.2021 r.:

a)  przyjęto  1.409 zgłoszeń w tym:
–  1.278 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

konserwacji, które w ramach codziennych 

zleceń wykonane zostały przez konserwatorów 
Administracji Osiedla Centrum-I KSM,

– 29 zgłoszeń dotyczących awarii dźwigów,
– 12 zgłoszeń związane z przewodami komino-

wymi,
– 90 zgłoszeń dotyczące domofonów,
b)  przyjęto 1.534  pisma oraz udzielono wyma-

gających tego 401 odpowiedzi.

VIII. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ  
I KULTURALNEJ DLA OSIEDLA  

NA 2022  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 „inkasen-
ta” (przymusowo pracując beż wynagrodzenia ze 
strony dostawców), zwłaszcza w relacjach oraz 
rozliczeniach między indywidualnymi odbiorcami 
i 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 listopadzie 2021 r. przyjęte zostały przez 
Radę Osiedla założenia do planu remontów, eks-
ploatacji i działalności społeczno-kulturalnej na 
2022 r.

1.  Plan Remontów na 2022 rok dla Osie-
dla Centrum-I KSM został przyjęty na 
posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla 
Uchwałą Rady Osiedla Nr 9/13/2021 z dnia  
18.11.2021 r.

 W zakresie remontów planowane wpływy 
zamykają się kwotą  1.107.885 zł, przy pla-
nowanych kosztach 1.396.922 zł, co przy 
uwzględnieniu bilansu otwarcia roku 2022 
w kwocie 596.524 zł spowoduje zamknięcie 
roku wynikiem dodatnim.

Plan remontów na 2022 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 . Roboty elewacyjne                        800.000 zł
1. Remont balkonów                             800.000 zł
III. Mała architektura:                       400.000 zł
1.   Remont tarasu i schodów – Czerwińskiego 8                                                    

400.000 zł
IV. Rezerwa finansowa na roboty nieprzewidzia-

ne, awaryjne, dodatkowe                  157.842 zł
1.  Dźwigi                  45.000 zł
2.  Inne roboty                                     112.842 zł
V.  Odpis na fundusz interwencyjny  

14.080 zł
 OGÓŁEM koszty robót remontowych na 

rok 2022  finansowanych z funduszu re-
montowego część „B” wynoszą

1.396.922  zł
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2.  W zakresie eksploatacji Rada Osiedla Uchwałą 
Nr 11/15/2021 z dnia  18.11.2021 r. przyjęła, 
że planowane wpływy zamykają się kwotą 
7.611.562 zł, przy planowanych kosztach 
7.427.290 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 
otwarcia roku 2022 w kwocie 219.541 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                                          

97.972 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 2022 
przewiduje się następujące koszty mediów:

l koszty energii elektrycznej szacuje się na 
kwotę                                  65.561 zł

l koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę                                836.271 zł

l koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowane na kwotę 436.465 zł (wielkość 
ta zależna jest m. in.  od ilości zadeklarowa-
nych w oświadczeniach osób)

l koszty związane z podatkiem od nieruchomoś- 
ci i opłatą za wieczyste użytkowanie gruntu 
przewiduje się na poziomie              93.195 zł

3.  Odnośnie planów i zamierzeń rze-
czowo f inansowych dzia ła lności 
społeczno-kulturalnej, Rada Osiedla Cen-
trum-I KSM przyjęła Uchwałą Nr 10/14/2021 
z dn. 18.11.2021 r. „Plan rzeczowo-finan-
sowy działalności społecznej i kulturalnej”,  
w którym po stronie wpływów przyjęto 
kwotę 104.240 zł, po stronie kosztów kwotę 
103.730 zł.

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

Zgodnie z ww. ustawą mieszkańcy naszego 
Osiedla podpisali do dnia 31.12.2021 r. 404 aktów 
notarialnych odrębnej własności w tym:

a)  388 aktów notarialnych dot. odrębnej własnoś- 
ci mieszkań:

– 382 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)  19 aktów notarialnych dot. odrębnej własności 
garaży wbudowanych.

Niestety nadal problemem dla Osiedla jest 
nieprzestrzeganie zasad selektywnego groma-
dzenia odpadów komunalnych. Informujemy, 
że w 2021 r. były przeprowadzane w Osiedlach 
KSM przez Urząd Miasta kontrole prawidło-
wości segregowania śmieci (kontrola dotyczyła 
segregacji śmieci przez mieszkańców). Nadmie-
niamy, że kontrolujący szczególny nacisk kładą  
na kontrolę pojemników na odpady biodegrado-
walne i pojemniki, gdzie należy wrzucać resztki 
jedzenia, pieluchy jednorazowe itp.

Zwracamy się zatem z gorącym apelem o sys-
tematyczne i terminowe dokonywanie opłat za 
lokale mieszkalne, gdyż nie można realizować 
zadań ujętych w planie remontów czy bieżącej 
eksploatacji z hipotetycznie naliczonych wpływów, 
lecz wpływów rzeczywiście uzyskanych.

Czujemy się w obowiązku i pragniemy poni-
żej przypomnieć Państwu, że do pojemników: 

WRZUCAMY:
karton, tekturę, czasopisma, 
książki, gazety, papierowe 
torby, broszury, katalogi, 
gazetki reklamowe, zużyte 
zeszyty, papier biurowy, 

koperty, prospekty, foldery.
NIE WRZUCAMY:
tapet, zabrudzonych, zatłuszczonych papierów, 
pieluch, innych artykułów higienicznych, worków 
po cemencie, papieru przebitkowego, kalki oraz 
opakowań wielomateriałowych np. kartonów po 
mleku i sokach.

WRZUCAMY:
butelki (PETy), plas-
tikowe nakrętki, plas-
tikowe opakowania po 
żywności, kosmetykach 
i chemii gospodarc-

zej, foliowe worki i reklamówki, pojemniki  
po wyrobach garmażeryjnych, drobny styropian, 
opakowania wielomateriałowe (np. kartony po 
mleku i sokach), a także puszki po żywności, drobny 
złom żelazny i metali kolorowych, puszki alumin-
iowe, kapsle z butelek, metalowe zakrętki.
NIE WRZUCAMY:
opakowań po olejach przemysłowych, sprzętu 
AGD, rur kanalizacyjnych, paneli, baterii, produk-

tów z materiału PCV, gumy, puszek po farbach 
i lakierach, drutów oraz styropianu budowlanego 
i wielkoformatowego.

WRZUCAMY:
kolorowe i białe butelki, 
słoiki po napojach i żywności 
(bez zanieczyszczeń innymi 
materiałami np. metalami) 
oraz szklane opakowania np. 

po kosmetykach.
NIE WRZUCAMY:
szkła zbrojonego, okiennego, samochodowego, 
luster, szkła stołowego (szklanek, kieliszków, ta-
lerzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, szkła 
kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, 
porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:
o r g a n i c z n e  o d p a d y 
ogrodowe (trawę, liście, ro-
zdrobnione gałęzie), gnijące 
owoce, obierki z warzyw 
i owoców oraz fusy z kawy 

i herbaty.

NIE WRZUCAMY:
resztek jedzenia innych niż warzywa i owoce, 
ziemi oraz darni.

WRZUCAMY:
resztki jedzenia, odpady hi-
gieniczne, zużyte ODPADY 
pieluchy, popiół.

W tym miejscu gorąco apelujemy do Miesz-
kańców Osiedla o stosowanie się do wskazanych 
wyżej zasad segregacji.

Informujemy, ponadto, że:

odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z remon-
tów prowadzonych samodzielnie przez miesz-
kańców, odbierane będą nieodpłatnie jeden raz 
w roku kalendarzowym w ilości nieprzekraczającej 
2 m3

 
w workach typu big-bag. Zapotrzebowania 

należy dokonać bezpośrednio w biurze obsługi 
klienta MPGK w Katowicach, ul. Obroki 140, 
tel. 32/35-87-609 do 612.

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
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W Osiedlu Centrum I działalność społeczno-

-kulturalna i oświatowa jest prowadzona 
przez Klub Spółdzielczy „Centrum” 

przy ul.Grażyńskiego 9a, który poprzez otwartą 
formę działań kulturalnych integruje mieszkańców 
z wielu osiedli naszej Spółdzielni. Klub pełni 
znaczącą rolę w życiu mieszkańców, przyczy-
nia się do zacieśniania więzi międzysąsiedzkich 
poprzez różnorodność organizowanych imprez, 
spotkań i zajęć w sekcjach stałych. Jest miejscem 
nie tylko rozrywki i zabawy, ale i propagowania 
muzyki, sztuki, realizacji swoich zainteresowań 
i umiejętności jak również ciekawego  wypełnienia 
wolnego czasu i potrzeby integracji szczególnie 
u osób z poczuciem samotności i wyobcowania 
w środowisku czy niepełnosprawności ruchowej.

W związku z bardzo trudną sytuacją, z jaką 
przyszło nam się zmierzyć z powodu pandemii 
koronawirusa, działalność społeczno-kulturalna 
została zawieszona i trwała przez okres 5 miesięcy 
w pierwszym półroczu, a z uwagi na pogarszającą 
się sytuację została ponownie zawieszona w drugiej 
połowie miesiąca grudnia. W ciągu całego roku 
w okresie wznowienia działalności (od czerwca 
do 15 grudnia), aby zminimalizować trwające 
poczucie lęku i stresu szczególnie u osób starszych, 
klub w miarę możliwości podejmował działania 
wspierające i aktywizujące tę grupę społeczną. 
Dostosowując się do obowiązujących obostrzeń 
były to działania ograniczone szczególnie w ilości 
uczestników, jak i w formach podjętych działań 
i prowadzonych zajęć. Wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców zostały podjęte działa-
nia w kierunku organizowania w głównej mierze 
cyklu zajęć aktywizujących sprawność rucho-
wą pod hasłami: „Ruch,radość,wzmocnienie”, 
„Marsz po zdrowie”, „Wstań po sprawność”, 
„Czas na rozruch” czy „Sprawny senior”. Były 
to zajęcia skierowane w większości do starszej 
grupy mieszkańców pomagające zachować ogólną 
sprawność ruchową poprzez ćwiczenia wzmacnia-
jące i usprawniające prowadzone w klubie. Przy 
sprzyjających warunkach pogodowych została 
wzbogacona nasza aktywizacja ruchowa i towa-
rzyska poprzez organizowanie spacerów i rekreacji 
w plenerze pod hasłem: „Czas na rozruch wio-
sennym szlakiem”, „Szlakiem jesiennych liści” 
i „Zimowym szlakiem”. Pod hasłem: „Tańcząca 
piłka i skoki kangura”, „Celne oko”zapraszaliśmy 
dzieci do udziału w zabawach ruchowych, zręcz-
nościowych i sprawnościowych. Równolegle do 
zajęć ruchowych w ciągu roku były organizowane 
zajęcia aktywizujące sprawność intelektualną.

I tak pod hasłem: „Logiczny rozruch i rywa-
lizacja” odbywały się rozgrywki w brydża, jak 
i zajęcia w doskonaleniu umiejętności logiczne-
go myślenia połączone z aspektem rywalizacji 
towarzyskiej. Ponadto wychodząc naprzeciw 
potrzebom integracji mającej pozytywny wpływ 
na oddziaływanie i postrzeganie codzienności, 
zorganizowano cykl spotkań towarzyskich pod 
hasłem: „Witaj sąsiedzie” dla seniorów i „Nie 
jesteś sam” dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 
Z myślą o miłośnikach podróży zorganizowano 
cykl spotkań pt. „Moje podróże”, podczas których 
dzięki wspomnieniom z odbytych podróży jednej 
z naszych klubowiczek, wirtualnie zwiedzano 
Tajlandię, Singapur i Malezję. Pod hasłem: „Ra-
zem weselej” zorganizowano w klubie imprezy 
o charakterze rozrywkowym z okazji Dnia Seniora,  

jak i poprzez udział w Spółdzielczym Dniu Seniora 
w formie wyjazdowej do „Sokolego Rancza” w Bi-
skupicach. Po wznowieniu działalności zespołów 
wokalno-muzycznych „Alle Babki” i „Śpiewająca 
Trzynastka”, zorganizowano w naszym klubie 
muzyczne spotkanie integracyjne obu zespołów 
pt. „Jesienna radość w piosence”, a rewizyta 
w formie zabawy Andrzejkowej miała miejsce 
w Klubie „Trzynastka”. Z okazji Dnia Seniora 
i Święta Niepodległości Zespół „Alle Babki” 
wystąpił gościnnie na zaproszenie Dziennego 
Domu Pomocy Społecznej w Świętochłowicach. 
Ponadto były organizowane wyjścia: do placówek 
kulturalnych, m. in. na koncert: „Osiecka kontra 
Młynarski” w MDK „Koszutka”; kina Kosmos 
na seans: „Fatima” oraz na retransmisję koncertu 
noworoczno-świątecznego holenderskiego Króla 
Walca, Andre Rieu pt. „Gwiazdka z Maestro”. 
Nasi mieszkańcy wzięli również udział w uroczy-
stym koncercie i wydarzeniu, jakim było otwarcie 
muralu na Osiedlu Zgrzebnioka, jak i w wydarze-
niu artystycznym pt. „Do Bytomskich strzelców 
wojska zaciągają…” związanego z odsłonięciem 
muralu przy naszej Spółdzielni, które miało miejsce 
w MDK „Bogucice- Zawodzie”.

W okresie przedświątecznym dla naszych naj-
młodszych mieszkańców zorganizowano „Spo-
tkanie mikołajkowe” z udziałem Królowej Śniegu 
i Mikołaja, a dla najstarszych mieszkańców spo-
tkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd 
i utworów świątecznych: pt. „Świąteczny czas” 
z udziałem zespołu „Alle Babki” i pt. „Jest taki 
dzień…” dla członków Koła Emerytów. W więk-
szości poczęstunek podczas spotkań opłatkowych 
był finansowany ze środków miasta Katowice.

W ramach prowadzonej „Akcji Lato” obejmują-
cej miesiące: lipiec, sierpień i wrzesień ze wspól-
ną z Klubem „Trzynastka” ofertą programową 
kierowaną dla dzieci i seniorów zorganizowano: 
pod hasłem „Poznaj i wypoczywaj”- wycieczki 
rekracyjno-poznawcze do Ośrodka „Barbara-Ja-
nina” na Giszowcu, nad zalew w Paprocanach, 
nad Staw Maroko w Katowicach-Tysiącleciu, do 
Ogrodu Pokazowego w Goczałkowicach, Ogrodu 
Japońskiego w Parku Śląskim, do„Wioski Indiań-
skiej” w Jaworznie, do Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Katowicach, na grzyby w Lasy 
Lublinieckie; pod hasłem „Natura uzdrawia na 
szlaku”- wędrówki po Parku Leśnym na Muchow-
cu, Parku Zadole z rekreacją przy tężni solankowej, 
spacery z kijkami nordic walking do pobliskich 
parków oraz wędrówki po lasach i terenach zielo-
nych; pod hasłem „Muzyczne Lato”- wyjścia: na 
koncert Zespołu „Śląsk” w Spodku, na retransmisję 
koncertu holenderskiego skrzypka Andre Rieu 
pt. „Znowu razem” w Kinie „Kosmos”, udział: 
w Festiwalu Operetki w MDK „Zawodzie”, w Fe-
stiwalu Miast Partnerskich pt.: „Łączy nas chleb” 
połączonego z degustacją wyrobów piekarniczych 
w Amfiteatrze w Katowicach-Zadolu; biesiadę  
integracyjną z pieczeniem kiełbasek w ogródku 
Baru „Duet” w Katowicach Zawodzie; cykl roz-
grywek i gier logiczno-strategicznych pod hasłem 
„W strefie letniej rywalizacji” w Klubie oraz wyjść: 
na Kręgielnię „Gravitacja” na rozgrywki w kręgle 
oraz na warsztaty kreatywne „Mały odkrywca” 
w Pracowni H

2
O w Siemianowicach.

W 2021 roku odbyło się łącznie 59 imprez, 
z których skorzystały 733 osoby.

Stałym punktem działalności społeczno-kul-
turalnej i oświatowej Klubu jest organizacja za-
jęć stałych w ramach sekcji i kół zainteresowań. 
W okresie wznowienia działalności Klubu od 
września 2021roku uruchomiono sekcje: Koło 
Emerytów, Koło Brydżysty,  Koło Osób Niepeł-
nosprawnych, Koło Sympatyków Nordic Walking, 
Koło Sympatyków Aktywności Fizycznej, Zespół 
wokalny „Alle Babki” oraz utworzono sekcję Koło 
Miłośników Rummikub”.

Łącznie 7 sekcji, w których uczestniczyło 
101 osób.

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

W 2021 r. na płaszczyźnie społeczno-kultu-
ralnej kontynuowano współpracę z Katowickim 
Związkiem Inwalidów Narządu Ruchu, z Polskim 
Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Miejskimi Domami Kultury „Koszutka”, „Za-
wodzie”, „Bogucice”, Kręgielnią „Gravitacja” 
w Katowicach, Kinem „Kosmos”, Klubami Se-
niora, Miejskimi Ośrodkami Pomocy, Dziennymi 
Domami Pomocy Społecznej oraz z twórcami 
lokalnymi i amatorami z dziedziny muzyki i twór-
cami profesjonalnymi z dziedziny rozrywki.

Ogółem w skali roku koszty prowadzonej 
działalności społeczno-kulturalnej i oświatowej 
wyniosły: 55.882 zł.

ZAMIERZENIA NA 2022 ROK
W 2022 roku po okresie zawieszenia będzie 

wznowiona działalność społeczno-kulturalna 
i oświatowa przez Klub „Centrum”. W miarę moż-
liwości finansowych i stosując się do wytycznych 
wynikających z obostrzeń dotyczących pandemii 
koronawirusa planuje się organizowanie imprez, 
spotkań i różnego rodzaju zajęć, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem i pozytywnie wpły-
wały na samopoczucie mieszkańców. Planuje się 
kontynuację różnego rodzaju działań mających na 
celu wspieranie osób starszych oraz organizowanie 
różnego rodzaju form relaksu i wypoczynku, zajęć 
aktywizujących, ogólnorozwojowych i ruchowych 
oraz w miarę potrzeb i zainteresowań innych 
działań kulturalno-oświatowych, różnego rodzaju 
kontaktu z twórczością muzyczną, intelektualną 
i rozrywkową.

Koszty działalności społeczno-kulturalnej 
i oświatowej na 2022 rok określono na kwotę: 
103.730,00 zł, które sfinansowane zostaną częś- 
ciowo ze środków na działalność społeczno-kultu-
ralną (odpisy z lokali mieszkalnych, użytkowych 
i garaży), z odpłatności uczestników (sekcje stałe, 
imprezy kulturalne, rekreacyjne) oraz z innych 
wpłat na fundusz społeczno-kulturalny.

Serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość 
i zrozumienie dla naszych działań programowych, 
szczególnie w tak trudnym dla nas wszystkich 
czasie pandemii koronawirusa. Zapraszamy do 
aktywnego i twórczego wypełniania wolnego 
czasu oraz podjęcia działań rozwoju swoich pasji 
i hobby. Jesteśmy otwarci na propozycje organi-
zacji nowych form. Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych działalnością społeczno-kulturalną 
do Klubu „Centrum” przy ul. Grażyńskiego 9a.

Kierownik Klubu „Centrum”
IRENA BORÓWKA


