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Zarz¹d Katowickiej Spó³dzielni Miesz ka nio wej 
oraz Rada i Administracja Osiedla  

im. Ks. P. Ściegiennego uprzejmie zapraszaj¹ na

Zebranie OSieDLOWe 

które odbêdzie siê w poniedziałek, 25 lutego 2013 
roku o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM

w Katowicach przy ul. Klonowej 35 c

(Dokończenie na str. 2)

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNOŒCI RADY OSIE DLA 
IM. KS. P. ŚCIEGIENNEGO ZA 2012 ROK

Rada Osiedla kontynuowała w minionym 
roku swą działalność w niezmienionym, 

następującym składzie:

1. Tadeusz Nowak – Przewodniczący,
2. Jerzy Syrkiewicz – Zastępca Prze-

wodniczącego i Przewodniczący Komisji 
Ekonomicznej,

3. antoni SkowroN – Zastępca Przewod-
niczącego i Przewodniczący Komisji Spo-
łeczno–Kulturalnej,

4. Józef Góral – Sekretarz i Przewodniczą-
cy Komisji Rozjemczej, 

5. Hanna zaborowSka - Przewodnicząca 
Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni,

6. Janina barwicH - Członek Rady Osie-
dla, 

7. Monika Piórecka-karolak - Czło-
nek Rady Osiedla, 

8. Maria STryczek - Członek Rady Osie-
dla,

9. Danuta SzczepaNiak - Członek Rady 
Osiedla,

10. Małgorzata SzaNiewSka - Członek Ra-
dy Osiedla,

11. wojciech DziarMaga - Członek Rady 
Osiedla.

Bieżąca działalność członków Rady Osiedla 
ogniskowała się w pracy czterech Komisji pro-
blemowych: Gospodarki Zasobami Spółdziel-
ni, Ekonomicznej, Rozjemczej oraz Społecz-
no-Kulturalnej oraz cyklicznych posiedzeniach 
całej Rady. W Komisjach rozpatrywano, anali-
zowano i formułowano wnioski oraz opinie dot. 
konkretnych problemów i spraw kierowanych 
pod adresem Rady przez mieszkańców osiedla 
oraz różne instytucje i firmy zewnętrzne. Rada 
na posiedzeniach na podstawie sprawozdań Ko-
misji wyrażała swoje opinie oraz podejmowała 
decyzje i uchwały w sprawach będących w jej 
statutowo określonych kompetencjach. 

Wśród najważniejszych tematów i zagadnień 
oraz problemów i przedmiotów, na których kon-
centrowała się działalność Rady Osiedla należy 
wymienić:

n opiniowanie założeń do przedkładanego 
przez Administrację Osiedla rzeczowego 
zakresu robót do Planu Remontów na 2013 
rok, ze szczególnym uwzględnieniem naj-
pilniejszych potrzeb remontowych Osiedla, 
wynikających m.in. z dokonywanych okre-
sowych przeglądów, opinii nadzoru budow-
lanego i dozoru technicznego oraz wniosków 
zgłaszanych przez mieszkańców. W ramach 
corocznych planów remontowych staramy 
się również umieszczać - stopniowo i sukce-
sywnie - roboty modernizacyjne, wpływają-
ce dodatnio na poprawę wartości materialnej  
i estetycznej naszych budynków,

n opiniowanie założeń ekonomicznych dla 
Osiedla na 2013 rok w zakresie eksploata-
cji oraz remontów z funduszu „B”, a także 
planu działalności społecznej i kulturalnej 
w Osiedlu. Szczególną troską Rady Osiedla 
w tym względzie była zasada zbilansowania 
koniecznych wydatków, po uwzględnieniu 
spodziewanych podwyżek cen materiałów  

i usług niezależnych od KSM, z wysokością 
przewidywanych realnych wpływów,

n okresową ocenę działalności programowej 
Klubu Osiedlowego „Józefinka”, angażowa-
nie się w inicjowanie, współorganizowanie  
i pomoc w przygotowaniu różnorodnych im-
prez realizowanych w Klubie „Józefinka”, 
np. z okazji Dnia Górnika, Dnia Seniora, 
Dnia Dziecka, itp.,

n okresową analizę i ocenę bieżącej sytuacji 
finansowej Osiedla, zwłaszcza w aspek-
cie bilansowania się wpływów i wydatków  
w poszczególnych pozycjach kosztów eks-
ploatacji oraz rozpatrywanie i opiniowanie 
w tym kontekście proponowanych zmian  
w opłatach miesięcznych za lokale miesz-
kalne, za najem lokali użytkowych znajdu-
jących się w budynkach mieszkalnych, jak 
też za lokale mieszkalne, w których prowa-
dzona jest działalność gospodarcza, za in-
stalację i użytkowanie tablic reklamowych 
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na terenach Osiedla, a także stawek wyna-
grodzeń dla instruktorów w Klubie „Józefin-
ka” oraz stawek odpłatności za uczestnictwo  
w imprezach i korzystania z pomieszczeń 
klubowych przez inne podmioty i organi-
zacje, 

 Rada zwraca uwagę mieszkańców, że ten jej 
niewdzięczny, a wynikający ze Statutu KSM 
obowiązek, jest przez Radę realizowany w 
poczuciu bezwzględnej konieczności do-
stosowania w danym roku obrachunkowym 
uzyskiwanych wpływów, do wysokości 
opłat eksploatacyjnych, które w zdecydowa-
nej większości są niezależne od spółdzielni,

n uczestniczenie w procedurze wyboru wyko-
nawców robót remontowych, a także  okre-
sową ocenę zaawansowania i terminowości 
robót remontowych w odniesieniu do przy-
jętego harmonogramu oraz opiniowanie wy-
konawców tych robót pod względem jakości 
i efektów ich pracy,

n bieżącą współpracę z Administracją w kon-
sultowaniu i rozwiązywaniu codziennych  
problemów dot. prawidłowego utrzymania  
i funkcjonowania zasobów mieszkaniowych 
oraz infrastruktury technicznej  Osiedla,  
w tym opiniowanie wniosków mieszkańców 
Osiedla i podmiotów zewnętrznych odnoszą-
cych się do spraw wchodzących w  zakres  
kompetencji Rady Osiedla,

n dokonywanie dorocznej oceny pracy Kie-
rownika Administracji Osiedla oraz Klubu 
„Józefinka” w zakresie realizacji przyję-
tych planów pracy, podejmowanych w tym 
kontekście działań i inicjatyw, jak również 
stosunku do współpracy z Radą Osiedla  
w odniesieniu do zgłaszanych zaleceń, uwag 
i wytycznych,

n kwalifikowanie osób spełniających określone 
kryteria (wiek, członkostwo w KSM, dotych-
czasowe uczestnictwo w takich imprezach) 
do wypoczynku na obozach zimowych i ko-
loniach dla dzieci i młodzieży oraz udziału 
w wycieczkach lub innych imprezach dla 
Seniorów, 

n przeglądy i ocenę stanu technicznego oraz 
estetyki osiedlowej zabudowy i jej otoczenia, 
w tym placów zabaw, zieleńców, parkingów, 
chodników i przedkładanie propozycji doty-
czących ewentualnych napraw, remontów, 
modernizacji,

n rozpoznawanie i opiniowanie wniosków 
oraz skarg lokatorów w odniesieniu do 
miejsca zamieszkania i jego otoczenia,  
w tym w sprawach dotyczących relacji mię-
dzysąsiedzkich oraz poszukiwanie sposo-
bów rozwiązywania lub łagodzenia sytuacji 
konfliktowych,

n rozpatrywanie i opiniowanie zgodnie z pro-
cedurami wewnątrzspółdzielczymi spraw 

użytkowników lokali zadłużonych wobec 
KSM oraz przeprowadzanie dobrowolnych 
rozmów z dłużnikami w celu wyjaśnienia 
ich sytuacji prawnej i życiowej oraz wska-
zania i uzgodnienia ewentualnych sposo-
bów spłacenia zadłużenia.

W tym ostatnim temacie Komisja Rozjem-
cza Rady Osiedla odbyła w 2012 roku 32 pro-
tokołowane posiedzenia, na które zaproszono 
łącznie 257 osób zalegających z terminowym 
wnoszeniem opłat mieszkaniowych. Na zapro-
szenie przybyło 57 osób, a telefonicznie zgłosiło 
się 27 osób. Zadłużenie osób zaproszonych na 
spotkanie z Komisją wyniosło 380.715 złotych, 
a w wyniku podejmowanych działań dłużnicy 
spłacili 159.450 zł tj. 41,9% zadłużenia.

  
Rada Osiedla korzystając z tej okazji prze-

kazu kieruje apel do mieszkańców, którzy  
z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sy-
tuacji i są dłużnikami KSM, aby jak najszybciej 
kontaktowali się z Administracją lub Komisją 
Rozjemczą, w celu wypracowania  odpowiedniej 
formuły pomocy, czy też spłaty zadłużenia. Od-
wlekanie czy unikanie kontaktu nie rozwiązuje 
problemu, a raczej go pogłębia i czyni sytuację 
dłużnika jeszcze trudniejszą do pozytywnego 
rozwiązania.

Rada Osiedla odbyła w 2012 roku, z wyłą-
czeniem  2-miesięcznej przerwy wakacyjnej  
w lipcu i sierpniu, 16 protokołowanych posiedzeń, 
na których podjęto 8 uchwał m.in. w sprawach:

n przyjęcia planu rzeczowo-finansowego re-
montów Osiedla na rok 2013,

n przyjęcia planu działalności społeczno-kul-
turalnej na rok 2013,

n przyjęcia założeń ekonomiczno-gospodar-
czych na rok 2013,

n zmiany wysokości stawek  odpisów niektó-
rych pozycji na eksploatację w opłacie mie-
sięcznej. 

Ponadto Rada zapoznała się ze 126 sprawami 
wniesionymi pod obrady przez Administrację 
Osiedla, w których formułowała opinie i zalece-
nia, dotyczące m.in.:
n wydania zgody na prowadzenie działalności 

gospodarczej przez mieszkańców w zajmo-
wanych przez nich mieszkaniach,

n wyboru najemcy lokalu użytkowego i wy-
sokości odpłatności za lokal,

n wniosków różnych firm prowadzących dzia-
łalność gospodarczą  o udostępnianie terenu 
i miejsca na reklamy  oraz ustalenia odpłat-
ności za te usługi,

n odpowiadania na wnioski, skargi i prośby 
mieszkańców w różnorodnych, indywidu-
alnych sprawach,

n wniosków różnych podmiotów prowadzą-
cych działalność społeczną dot. wsparcia 
ich działalności. 

Uchwalając plan remontów na 2013 rok Rada 
wzięła pod uwagę priorytet uwzględnienia reali-
zacji robót zaplanowanych, a niewykonanych  
w 2012 roku, z powodu konieczności przesunię-
cia środków na wcześniej nie planowane roboty 
wynikające m.in. z powodu przeciekających da-
chów, awarii, bądź zaleceń dozoru technicznego. 
Z tego względu Rada podjęła w ub. roku decyzję 
o przesunięciu na 2013 rok remontu parkingu 
przy ul. Nowowiejskiego 6-6e, gdyż trzeba było 
naprawić przeciekający dach na tym budynku, 
który nie był wcześniej planowany.

Rada Osiedla w swojej strategii na najbliższe 
lata będzie starać się, aby w rocznych planach 
remontów uwzględniać, w miarę możliwości 
finansowych, oprócz koniecznych remontów 
naprawczych zapewniających bezpieczeństwo 
i komfort zamieszkiwania, również roboty mo-
dernizacyjne mające na celu poprawę estetyki  
i funkcjonalności zabudowy osiedlowej.

Rada wyraża uznanie i podziękowanie dla 
pracowników Administracji Osiedla, za duże 
zaangażowanie w rozwiązywanie bieżących 
problemów Osiedla i prawidłową współpracę 
z Radą w tym zakresie. Rada Osiedla z dużym 
uznaniem odnosi się do prowadzonej w różno-
rodnych formach działalności społeczno-kultu-
ralnej Klubu „Józefinka”, zwłaszcza skierowanej 
do najmłodszych i najstarszych mieszkańców. 
Działalność ta w ocenie Rady sprzyja budowaniu 
prawidłowych wartości i więzi między miesz-
kańcami oraz ich identyfikacji ze spółdzielczy-
mi zasadami.

 
Rada dziękuje Zarządowi KSM za życzliwe 

podejście do zgłaszanych problemów naszego 
Osiedla i wspieranie działań na rzecz polepsze-
nia warunków zamieszkania na Osiedlu.

Rada Osiedla zwraca się do mieszkańców 
o rzetelną ocenę jej działalności, zwłaszcza  
z uwzględnieniem obiektywnych uwarunkowań 
prawnych, finansowych, a także losowych rzu-
tujących w decydującej mierze na możliwości 
realizacyjne założonych planów. 

Rada Osiedla, dziękując za zgłaszane na bieżą-
co uwagi, wnioski, propozycje zaprasza wszyst-
kich mieszkańców do udziału w Zebraniu Osie-
dlowym oraz zachęca do rzeczowej i konstruk-
tywnej dyskusji na temat wszystkich spraw  
i problemów nurtujących mieszkańców na-
szego Osiedla.

Rada Osiedla przedstawiając powyższe spra-
wozdanie wnosi o jego przyjęcie.

Za Radę Osiedla
Przewodniczący 
Tadeusz Nowak
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Szanowni Państwo, Katowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa – Administracja Osie-
dla „Ściegiennego” – przedstawia spra-

wozdanie roczne z działalności administracyjno 
-  gospodarczej Osiedla za miniony 2012 rok. 

Podstawowe zadania będące przedmiotem 
działania Administracji były ujęte w planie 
gospodarczo – finansowym naszego Osiedla, 
przyjętym w obowiązującym trybie przez Radę 
Osiedla, Radę Nadzorczą, a następnie przedsta-
wionym Mieszkańcom na Zebraniu Osiedlo-
wym. Plan naszego Osiedla stanowi część planu 
gospodarczo – finansowego całej Spółdzielni.

Administracja Osiedla w 2012 roku pracowa-
ła w składzie:
n obsługa techniczno–eksploatacyjna – 7 eta-

tów, 
n konserwatorzy – 7 etatów.

W okresie sprawozdawczym Administracja 
administrowała powierzonym jej majątkiem, 
w skład którego wchodziło:
n 38 budynków z 2.357 mieszkaniami, o łącz-

nej powierzchni 125.527,10 m2, w tym 4 bu-
dynki wysokie wyposażone w dźwigi oso-
bowe,

n 3 domki jednorodzinne o łącznej powierzch-
ni 826,06 m2,

n 153 garaże wbudowane o łącznej powierzch-
ni użytkowej 3.123,46 m2;

n 18 lokali użytkowych (wbudowanych)  
o łącznej powierzchni 489,71 m2;

Zgodnie z ewidencją w 2357 mieszkaniach 
Osiedla „Ściegiennego” zamieszkiwało  5.248 
osób, co stanowi nieco ponad 2 osoby na 1 lokal. 

Działalnością Administracji Osiedla objęte są 
budynki przy ulicach Brzoskwiniowej 21, Mo-
relowej 12, Ściegiennego 90, Gruszowej 1, 3, 7, 
9, Jabłoniowej 42, 44, 46, 48, 50, 54, 35a-41a, 
35b-41b, 35c-41c, Kotlarza 5-5f, 7-7e, 9-9e, 
Nowowiejskiego 6-6e, 8-8e, 12-12e, Mikusiń-
skiego 20-24, 5-15, 17-23, Karłowicza 15-15b, 
Rysia 10-12a, Józefowskiej 35b, 84-88, 94-98, 
114-118, 114a-118a, Rożanowicza 1, 3-5, 7-13, 
15-17, oraz Daszyńskiego 15-21, 36-36d. Są 
to nieruchomości o różnym stopniu zużycia, 
wieku, niejednorodne zarówno pod względem 
wielkości, ilości kondygnacji, średniej wielkości 
mieszkania, ilości zamieszkałych osób, średniej 
wieku tych osób. Charakterystyczną cechą na-
szego osiedla jest duże rozproszenie poszcze-
gólnych budynków, co znacznie utrudnia ad-
ministrowanie. 

Nasze działania koncentrują się nie tylko na 
bieżącej eksploatacji, ale przede wszystkim na 
zapewnieniu bezpieczeństwa zamieszkiwania, 
poprawie stanu technicznego i estetyki zasobów. 
Prowadzenie eksploatacji w obrębie nierucho-
mości budynkowych jest działaniem złożonym, 
a w warunkach spółdzielczych musi być realizo-
wane przy jednoczesnym łagodzeniu i elimino-
waniu występujących na tym tle różnego rodzaju 
rozbieżnych oczekiwań, problemów, konfliktów 
międzyludzkich i sąsiedzkich, indywidualiza-

cji odbioru realizowanych przez Administrację 
Osiedla czynności. Należy podkreślić, że każde 
nasze działanie musi mieć pokrycie w obowią-
zujących przepisach prawnych.

Prace oGólnoadMinistracyJne:

1. Zarejestrowano 1941 pism przychodzących 
i wychodzących. Tematyka spraw zgłasza-
nych przez lokatorów była bardzo zróżni-
cowana. Zwracano się przede wszystkim o 
zgody na wykonanie remontów i moderni-
zacji mieszkań, wycinkę lub prześwietlenie 
koron drzew, naprawy balkonów itd.  Pisma 
wychodzące kierowane do Mieszkańców do-
tyczyły w większości powiadomień o dodat-
kowych (ostatecznych) terminach przepro-
wadzania kontroli w lokalach nakazanych 
Prawem Budowlanym, upomnień dotyczą-
cych zachowania porządku w piwnicach, czy 
przestrzegania regulaminu porządku domo-
wego. Ponadto wiele pism wysłano do Poli-
cji informując o dokonanych dewastacjach, 
lub prosząc o dodatkowe patrole na Osiedlu.

2. Przyjęto i wykonano:
– 2425 zgłoszeń lokatorskich dotyczących 

awarii i usterek m.in. wodno - kanalizacyj-
nych, elektrycznych, dekarskich, stolarskich, 
ślusarskich, murarskich. Nasi konserwatorzy 
przepracowali 12.934 godziny przy ich usu-
waniu, zużywając materiał za 32.830 zł,

– 6 próśb dotyczących likwidacji gniazd os, 
dodatkowej deratyzacji, czy dezynsekcji,

– 645 zgłoszeń dotyczących działania domo-
fonów,

– 157 zgłoszeń dotyczących działania dźwigów 
w budynkach przy ul. Józefowskiej 84-88, 
94-98, 114-118, 114a-118a, w tym 12 zgło-
szeń dotyczących dewastacji,

– Serwis Techniczny Katowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej przepracował przy usuwaniu 
awarii w  naszych zasobach 1.360 godzin, 
zużywając materiał za 5.200 zł. Skontrolo-
wał szczelność instalacji gazowej w 2120 
mieszkaniach.

3. Zarejestrowano 266 zmian ilości osób za-
meldowanych w mieszkaniach. Informacje 
przekazywano do działu ewidencji opłat 
miesięcznych celem właściwego naliczenia 
opłat eksploatacyjnych.

4. Dokonano wspólnie z towarzystwami ubez-
pieczeniowymi likwidacji 86 szkód, które 
wystąpiły w lokalach mieszkalnych, użyt-
kowych oraz mieniu spółdzielni. 

Koszty eksploatacji w 2012 roku kończą się 
kwotą w wysokości 5.649.700 zł, podczas gdy 
wpływy (bez odliczeń zaległości w opłatach) 
wynoszą 5.960.200 zł.

Informujemy, że w 2012 roku w ramach ob-
ligatoryjnych czynności wynikających z prawa 
budowlanego art. 62 i obowiązków zarządcy 

nieruchomości wydatkowano środki na konser-
wację i okresowe przeglądy stanu technicznego 
instalacji, urządzeń i nieruchomości:

n Kontrola stanu technicznego instalacji gazo-
wej za kwotę 58.580 zł,

n Kontrola stanu technicznego przewodów ko-
minowych wraz z czyszczeniem przewodów 
i kanałów kominowych za kwotę 47.930 zł,

n Kontrola stanu technicznego instalacji p.po-
żarowej typu „suchy pion” i instalacji oddy-
miania w budynkach przy ul. Józefowskiej 
84-88; 94-98; 114-118; 114a-118a za kwotę 
7.810 zł,

n Kontrola stanu technicznego nieruchomości 
za kwotę 58.950 zł,

n Konserwacja i dozór dźwigów osobowych 
za kwotę  115.700 zł, 

n Konserwacja instalacji domofonowej za 
kwotę 40.600 zł,

n Konserwacja gniazd i instalacji radiowo-te-
lewizyjnej za kwotę 99.520 zł,

n Koszty prac konserwacyjno – naprawczych, 
wykonanych siłami własnymi (przez kon-
serwatorów)  i przez Serwis Techniczny za 
kwotę 541.200 zł.

Koszty eksploatacji obejmujące m.in. wydat-
ki za media i wywóz nieczystości, w 2012 roku 
przedstawiały się następująco:
n Lokatorzy w naszych zasobach w 2012 roku 

zużyli 175.760 m3 wody za kwotę 2.124.000 
zł,

n Oświetlenie pomieszczeń ogólnego użytku 
oraz praca dźwigów zużyły  616.100 kWh, 
koszt to kwota około 235.000 zł,

n Wywieziono z Osiedla około 12.600 m3 nie-
czystości stałych (bez rupieci), koszt wywo-
zu nieczystości wyniósł 713,360 zł.

Koszty eksploatacji to także wydatki doty-
czące utrzymania nieruchomości, estetyki, bez-
pieczeństwa, oraz obsługi zasobów. Rok 2012 
przedstawiał się następująco:
n Podatek od nieruchomości za kwotę 136.300 

zł,
n Opłaty za wieczyste użytkowanie terenu za 

kwotę 150.900 zł,
n Ubezpieczenia rzeczowe za kwotę 71.600 zł,
n Obsługa Osiedla za kwotę 620.300 zł,
n Odczyty i rozliczenie wody w lokalach za 

kwotę 39.200 zł,
n Usługi gospodarzy terenu za kwotę 381.120 

zł,
n Odśnieżanie za kwotę 14.300 zł,
n Pielęgnacja zieleni za kwotę 118.400 zł.

Staramy się, by wydatki były przemyślane  
i korzystne pod względem ekonomicznym, nie-
stety w dużej części koszty eksploatacji deter-
minuje poziom cen i opłat za materiały i usługi 
określany przez władze państwowe i lokalne,  
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a także przedsiębiorstwa wytwarzające materiały 
lub świadczące usługi.

Każdorazowo przy konstruowaniu planu re-
montów najistotniejszym kryterium jest zapew-
nienie bezpieczeństwa użytkownikom lokali oraz 
utrzymanie technicznej sprawności budynków i 
obiektów. Podstawą ujęcia w planie poszczegól-
nych pozycji stanowiły opinie i oceny wynikają-
ce z kontroli okresowych, przeglądów wiosenno 
– jesiennych, wniosków z Zebrań Osiedlowych 
oraz zgłoszeń lokatorów. 

Szacunkowe wpływy na Fundusz remonto-
wy „B” za miniony rok zamykają się kwotą 
2.379.700 zł. Dla przypomnienia podajemy, że 
stawka odpisu na fundusz remontowy „B” Osie-
dla od lokali mieszkalnych i garaży wbudowa-
nych w 2012 roku wynosiła 1,35 zł/m2. 

W 2012 roku wykonaliśmy:
n Prace murarskie za kwotę 292.255 zł, prace 

były wykonane na nieruchomościach: Roża-
nowicza 1, Rożanowicza 7-13, Rożanowi-
cza 15-17, Józefowska 118, Daszyńskiego 
15-21, Rysia 10-12a, Karłowicza 15-15b, 
Mikusińskiego 21-23, Jabłoniowej 44.

n Prace dekarskie za kwotę 680.083 zł, prace 
były wykonane na nieruchomościach: Gru-
szowa 1, Nowowiejskiego 6-6e, Nowowiej-
skiego 8-8e, Nowowiejskiego 12-12e.

n Prace wodno - kanalizacyjne za kwotę  
67.163 zł, prace były wykonane na nieru-
chomościach: Józefowska 114a-118a, Mi-
kusińskiego 17-23, Józefowska 94-98, Ko-
tlarza 5-5f, Kotlarza 7-7e, Jabłoniowa 35c-
-41c, Jabłoniowa 50, Gruszowa 3.

n	Prace elektryczne (naprawę instalacji od-
gromowej) za kwotę 181.539 zł, prace były 
wykonane na nieruchomościach: Jabłoniowa 
35a-41a, Jabłoniowa 35b-41b,  Jabłoniowa 
35c-41c, Jabłoniowa 54, Gruszowa 1, No-
wowiejskiego 12-12e, Mikusińskiego 5-15, 
Mikusińskiego 17-23, Kotlarza 5-5f,  Karło-
wicza 15-15b, Brzoskwiniowa 21, Józefow-
ska 84-88, Józefowska 94-98.

n Spłata rat za malowanie na kwotę 399.869 
zł, raty dotyczą nieruchomości: Jabłoniowa 
35b-41b, Jabłoniowa 35c-41c, Jabłoniowa  
42, Jabłoniowa 46, Jabłoniowa  48, Jabłonio-
wa 50, Jabłoniowa 54, Gruszowa 1, Gruszo-
wa 3, Gruszowa 7, Gruszowa 9, Morelowa 
12, Rożanowicza 7-13, 15-17, Karłowicza 
15-15b, Kotlarza 7-7e, Józefowska 114a-
-118a.

n Remont nawierzchni dróg i parkingów przy 
budynkach na ul. Józefowskiej 114-118  
i 114a-118a za kwotę 539.635 zł.

n Remont instalacji hydrantowej w budynku 
przy ul. Józefowskiej 84-88 za kwotę 69.564 
zł.

n Naprawa dźwigów za kwotę 48.808 zł, do-
tyczy nieruchomości: Józefowska 84-88  
i Józefowska 94-98.

n Naprawa instalacji domofonowej za kwotę 
14.129 zł, dotyczy nieruchomości: Nowo-
wiejskiego 8c, Kotlarza 7c, Jabłoniowa 39c, 
Rysia 12, Nowowiejskiego 12e, Nowowiej-
skiego 12c, Mikusińskiego 23, Nowowiej-
skiego 12, Daszyńskiego 36-36d.

n Wymiana okien na Osiedlu realizowaną 
przez Spółdzielnię za kwotę 114.181 zł.

n Wymiana okien na Osiedlu realizowana 
przez lokatorów we własnym zakresie – re-
fundacja kosztów za kwotę 36.280 zł.

n Odprowadzenie środków na fundusz inter-
wencyjny tj. wewnątrzspółdzielczy fundusz 
pożyczkowy (0,02 zł/m2 powierzchni użyt-
kowej miesięcznie) za kwotę 32.375 zł.

n Spłata pożyczki z funduszu interwencyjnego 
za kwotę 120.000 zł.

W związku ze sporą ilością prac wykonanych 
w trybie awaryjnym, poza planem, czyli:
n remontem dachów na Nowowiejskiego 6-6e 

i 12-12e, 
n pracami murarskimi w budynku przy ul. Ro-

żanowicza 17 i Józefowskiej 118, 
n usuwaniem awarii pionu kanalizacyjnego w 

budynku przy ul. Józefowskiej 118a, Miku-
sińskiego 17, 

n remontem studzienek kanalizacyjnych na ul. 
Józefowskiej 96, 

n uszczelnieniem studni kanalizacyjnej przy 
budynku na ulicy Jabłoniowej 39c, 

n usunięciem przyczyny zalewania garaży w 
budynku przy ul. Jabłoniowej 50 i Gruszo-
wej 3,

n naprawą schodów zewnętrznych w budynku 
przy ul. Rożanowicza 1, 

n ociepleniem stropów piwnic w budynkach 
przy ul. Karłowicza 15-15b, Rysia 10-12a, 
Jabłoniowa 44, Mikusińskiego 21-23,

n naprawą instalacji domofonowej w budyn-
kach przy ul. Jabłoniowej 39c, Rysia 12, No-
wowiejskiego 12, 12c, 12e, Mikusińskiego 
23, 

n naprawa bramy wjazdowej  do budynku przy 
ul. Daszyńskiego 36-36d,

n przeksięgowaniem wpływów z funduszu re-
montowego „B” w wysokości 0,20 zł/m2 na 
wpływy funduszu remontowego „A” 

nie zdołaliśmy wykonać wszystkich  zaplano-
wanych robót, czyli:
n remontu instalacji wodno – kanalizacyjnej 

(najgorsze klatki) w budynku przy ul. Ko-
tlarza 7-7e,

n robót brukarskich przy budynkach na ul. No-
wowiejskiego 6-6e, Kotlarza 5, Jabłoniowej,

n balustrad na murkach oporowych przy wjaz-
dach do garaży w budynkach przy ul. Jabło-
niowej 44, Jabłoniowej 46, Jabłoniowej 50, 
Jabłoniowej 54, Gruszowej 1, Gruszowej 3, 
Gruszowej 7, Gruszowej 9, Morelowej 12.

Niewykonane zadania ujęte w planie remon-
tów część „B” na 2012 r. Rada Osiedla zdecydo-
wała przenieść do planu remontów na 2013 rok. 

Przygotowując plan wpływów, zarówno na 
eksploatacji jak i remontach musimy odliczać 
kwoty zaległości w opłatach miesięcznych. 

Są to kwoty niemałe, często mające wpływ na 
płynność płatności za usługi eksploatacyjne 
firm zewnętrznych i ograniczające zakres robót 
remontowych. Na koniec 2012 roku zaległości  
w opłatach za lokale mieszkalne na naszym Osie-
dlu wyniosły 794.614 zł i wzrosły w stosunku 
do roku poprzedniego o około 60.000 zł. Spół-
dzielnia jest świadoma, że wielu Mieszkańców 
znajduje się w trudnej sytuacji finansowej spo-
wodowanej brakiem pracy czy chorobą. Coraz 
częściej jednak przyczyną powstawania zaległo-
ści są kredyty zaciągane przez Mieszkańców za-
równo w bankach jak i  u innych pożyczkodaw-
ców. W takich przypadkach pośrednio to pozo-
stali Mieszkańcy mają swój udział przejściowo  
w spłacie zaciągniętych pożyczek przez dłuż-
nika.

Osoby zalegające z opłatami, za okres ponad 
3 miesięcy są zapraszane na spotkania z Admi-
nistracją i Komisją Rozjemczą Rady Osiedla, 
które odbywają się dwa – trzy razy w miesią-
cu, w różnych godzinach. Spotkań tych w 2012 
roku odbyło się 32. Tu dłużnicy mogą uzyskać 
poradę na temat możliwości ubiegania się o do-
datek mieszkaniowy lub inną formę pomocy 
społecznej. 

Przypadki szczególnie trudne, wymagające już 
fachowej pomocy i porady są konsultowane lub 
przekazywane do dalszego prowadzenia przez 
pracownika na stanowisku ds. pomocy członkom 
i wolontariatu, które funkcjonuje w naszej Spół-
dzielni z dużym efektem już kilka lat.

Dłużnicy notorycznie zalegający z opłatami, 
byli kierowani na rozmowy z Zarządem KSM 
(40 osób), a następnie Radą Nadzorczą (17 
osób).  Powoduje to często podjęcie przez Radę 
Nadzorczą uchwał o pozbawieniu członkostwa 
KSM, a następnie skierowanie spraw na dro-
gę sądową. Wobec Mieszkańców nie będących 
członkami KSM wdrażane jest postępowanie 
windykacyjne. 

Założenia dZiałalności  
GosPodarcZeJ osiedla  

„ścieGienneGo” na 2013 r.

Na posiedzeniu Rady Osiedla „Ściegienne-
go” w dniu  28.11.2012 r. Uchwałą nr 6 został 
przyjęty plan remontów Osiedla na rok 2013. 
W ramach posiadanych środków finansowych 
na remonty część „B” przyjęto do wykonania 
następujące zadania rzeczowe:
n wymiana stolarki okiennej realizowana przez 

Spółdzielnię i we własnym zakresie za kwo-
tę 240.000 zł,

n wymiana włazów dachowych wg zgłoszeń 
za kwotę 20.000 zł,

n raty za remont i malowanie części wspólnych 
nieruchomości za kwotę 401.000 zł,

n remont instalacji wod – kan w budynku przy 
ul. Kotlarza 7 za kwotę 20.000 zł,

n naprawa balkonów wg zgłoszeń za kwotę 
70.000 zł,

n roboty brukarskie przy budynku na ul No-
wowiejskiego 6-6e za kwotę 180.000 zł,
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n roboty brukarskie dotyczące miejsc postojo-

wych w rejonie ulicy Jabłoniowej za kwotę 

120.000 zł,

n roboty brukarskie dotyczące miejsc pstojo-

wych w rejonie ulicy Kotlarza 5-5f za kwotę 

40.000 zł,

n remont schodów zewnętrznych wraz z pod-

jazdem dla osób niepełnosprawnych w bu-

dynku przy ul. Józefowskiej 96 za kwotę 

60.000 zł,

n remonty dźwigów wg zaleceń UDT za kwotę 

150.000 zł,

n remont instalacji hydrantowej w budynkach 

przy ul. Józefowskiej 94-98, 114-118, 114a-

-118a za kwotę 300.000 zł,

n wykonanie balustrad na murkach oporowych 

przy wjazdach do garaży w budynkach przy 

ul. Jabłoniowej 44, 46, 50, 54, Gruszowej 1, 

3, 7, 9, Morelowej 12 za kwotę 20.700 zł.

Jak wynika z powyższego zestawienia rok 

2013 będzie dalszym krokiem do zwiększenia 

bezpieczeństwa zamieszkiwania. Remont insta-

lacji hydrantowej, wymiana włazów na dachy, 

wykonanie balustrad na murkach oporowych, 

naprawa balkonów, remonty dźwigów, remont 

schodów zewnętrznych, to prace które wpływają 

bezpośrednio na bezpieczeństwo Mieszkańców.

Plan gospodarczo-ekonomiczny został za-

twierdzony Uchwałą nr 8 w dniu 28-11-2012 

r., wynik wraz z bilansem otwarcia, funduszem 

remontowym, funduszem społeczno – kultural-

nym, energią cieplną po stronie kosztów zamy-

ka się kwotą 11.630.120 zł, po stronie wpływów 

11.470.780 zł. 

Pełna realizacja wszystkich zadań przyjętych 

w założeniach ekonomiczno – gospodarczych 

Osiedla możliwa będzie przy pozyskaniu w 

bieżącym roku planowanych wpływów, które 

są uzależnione od terminowego i regularnego 

wnoszenia opłat miesięcznych za lokale. Mamy 

również nadzieję, że kwot tych nie uszczuplą 

dewastacje nękające nasze budynki i ich otocze-

nie. Należy zaznaczyć, że o ile w realizacji Pla-

nu Remontów można zrezygnować z robót nie 

mających wpływu na bezpieczeństwo, to koszty 

eksploatacji muszą być pokrywane na bieżąco, 

również za te lokale, które zalegają z opłatami. 

Prosimy wszystkich o bieżące zgłaszanie spo-

strzeżeń, wniosków i uwag, które postaramy się 

wykorzystać w bieżącym procesie zarządzania 

oraz przy konstrukcji planów gospodarczo-fi-

nansowych na lata następne.    

Kierownik Administracji 
Osiedla „Ściegiennego” 
EwA  DOmAgAłA

Sprawozdanie z działalności  
Społeczno-kulturalnej klubu 
„józefinka” kSM w 2012 roku

Z okazji Jubileuszu 55 lecia Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej rok 2012 
przepełniony był wspomnieniami, muzy-

ką i zabawą... ale też był kolejnym pracowitym 
okresem w historii Klubu „Józefinka”. Kontynu-
owaliśmy dobre, sprawdzone wzory merytorycz-
nych cykli programowych oraz proponowaliśmy 
„nowinki”, wprowadzaliśmy w życie nowe po-
mysły na spędzanie wolnego czasu dzieci, mło-
dzieży, dorosłych i seniorów. 

Dzięki niezwykle oszczędnej gospodarce finan-
sami oraz przy wykorzystaniu bezpłatnych propo-
zycji innych placówek kultury zrealizowaliśmy 
wszystkie zaplanowane imprezy, a nawet więcej! 
Odbyło się ponad 170 imprez, z których sko-
rzystało około 4500 uczestników. Bardzo często 
były to spotkania trzech pokoleń, pogłębiające 
więzi rodzinne poprzez wspólne wyjazdy, wyj-
ścia, wspólną zabawę, pracę czy po prostu spę-
dzanie wolnego czasu razem.

Klub „Józefinka” wychodząc naprzeciw po-
trzebom Mieszkańców naszego osiedla oferował 
szereg zajęć w sekcjach, klubach czy kołach za-
interesowań oraz bogatą gamę imprez i uroczy-
stości takich jak m.in. Spółdzielcze Zabawy No-
woroczne, koncerty młodych talentów i profe-
sjonalistów, Walentynki, Śniadania Wielkanoc-
ne, Spółdzielczy Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki i Ojca, Spółdzielczy Dzień Dziecka, Spół-
dzielczy Dzień Seniora, Spółdzielczy Europejski 
Dzień Sąsiada, Światowe Dni Misia, Spółdziel-
cze Majówki, spotkania Wigilijne i Opłatkowe, 
spotkania z medycyną, prawem, ciekawymi ludź-
mi, wyjścia do profesjonalnych placówek kultury 
(kina, teatry, filharmonia), do zaprzyjaźnionych 
klubów, MDK i wiele, wiele innych. 

Do tradycji już należy organizacja dwóch du-
żych akcji dla dzieci i młodzieży podczas ferii 
zimowych i wakacji letnich:

AKCJA ZIMA 2012 (w okresie styczeń-lu-
ty) w tym roku pod hasłem „Wędrówki z Pip-
pi Pończoszanką” zaowocowała 29 imprezami, 
wprowadzającymi jakoby w program obchodów 
Jubileuszu KSM, z których skorzystało ponad 
450 uczestników.

AKCJA LATO 2012 (w okresie lipiec-sier-
pień) pod hasłem „Król Maciuś I i Katowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa uczą nas spółdziel-
czości, współpracy, współdziałania i współod-
powiedzialności” może pochwalić się ponad 60 
imprezami, w których wzięło udział ponad  900 
uczestników.

 W obu akcjach dzieci i młodzież spędza-
jące czas na Osiedlu im. ks. P. Ściegiennego  
(a także chętni dorośli i seniorzy) uczestniczyli 
w licznych wycieczkach, spotkaniach, quizach, 
konkursach, projekcjach filmów, bajek, spekta-
klach teatralnych, balach, koncertach, warszta-
tach plastycznych, literackich, muzycznych itp. 

organizowanych na terenie placówki i poza nią.
Już na początku roku 2012 ogłosiliśmy, że 

osoby w wieku 55 lat (równolatkowie KSM ma-
ją wolny wstęp na wszystkie imprezy organizo-
wane przez Klub „Józefinka” i że zbieramy pa-
miątki – w tym fotografie, gazety, czasopisma, 
sięgające początków działalności KSM. Ze zbio-
rów fotografii powstała wystawka pt.: „Widok z 
mojego okna na przestrzeni 55 lat”.

W  roku jubileuszu 55 lecia Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej AKCJA LATO 2012 
przebiegała pod hasłem: „Król Maciuś I i Ka-
towicka Spółdzielnia Mieszkaniowa uczą nas 
spółdzielczości, współpracy, współdziałania i 
współodpowiedzialności”. Ale nasze wakacyjne 
spotkania nie polegały na „zakuwaniu”... zdoby-
waliśmy wiadomości i doświadczenia podczas 
wesołej zabawy, wycieczek, i dzięki spotkaniom 
z  „ciekawymi ludźmi”!

Nasze spotkania rozpoczęliśmy od propozy-
cji tematów przewodnich tegorocznych wakacji 
związanych z 55 leciem KSM- i okazało się, że 
większość dzieci ma BABCIE I DZIADKÓW 
W TYM WIEKU!, więc zapraszaliśmy „rówie-
śników” KSM do wspólnego spędzania czasu... 
a efektem tego jest Zespół Śpiewaczy „Józefin-
ki” (55+), który swój pierwszy publiczny występ 
miał w Klubie „Centrum” KSM na podsumowa-
niu bogatego dorobku społ-kult mieszkańców 
osiedli naszej Spółdzielni wieńczącej 55 lecie 
KSM  w kończącym się Roku Spółdzielczości.

Nie zapomnieliśmy o wycieczkach dalekich 
i bliskich... spacerach, o wypadach nad wodę, 
plażowaniu i zabawach ruchowych itp. Już w 
trakcie pierwszego spaceru z przewodnikiem 
po NASZYM OSIEDLU okiem mieszkańca i 
gospodarza stwierdziliśmy, że osiedle im. Ks. 
P. Ściegiennego wygląda jak nowe, młode, ko-
lorowe, zadbane, tętniące życiem. Postanowili-
śmy odwiedzić inne Osiedla KSM i sprawdzić 
jak tam jest. W ramach naszych wycieczek po 
zasobach KSM oglądaliśmy nie tylko budynki o 
zróżnicowanej kolorystyce, ilości pięter, ale spo-
tykaliśmy się z pracownikami KSM i mieszkań-
cami odwiedzanych osiedli -dorosłymi i rówie-
śnikami, zawsze były to bardzo miłe spotkania,

Ponadto odwiedziliśmy Śląski Urząd Woje-
wódzki- zwiedzaliśmy go z przewodnikiem a 
potem  urządziliśmy klubowe wybory do Par-
lamentu.

W ramach AKCJI LATO 2012 byliśmy na 
wycieczkach:
n Górnośląską Koleją Wąskotorową w Mia-

steczku Śląskim,
n w Krakowie,
n w Parku Rozrywki i Edukacji w Ochabach 

Wielkich, 
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n dwa razy odwiedziliśmy Będzin (sprawdza-
jąc czy tam mieszka Król Maciuś),

n w ZOO – poznając życie i potrzeby zwierząt 
w warunkach naturalnych  i w niewoli,

n odwiedziliśmy Śląski Park Etnograficzny  
i braliśmy udział w warsztatach teatralnych,

n korzystaliśmy z wody, słońca i bezpiecznych 
basenów,

n odwiedziliśmy zajezdnię tramwajową, gdzie 
wszyscy uczestnicy (od lat 5-... nawet doro-
śli i babcie) pod okiem instruktora jazdy p. 
Piotra Michalskiego mogli prowadzić praw-
dziwy tramwaj!

 Przystąpiliśmy także do konkursu plastycz-
nego na plakat,  organizowanego przez Ra-
dę Jednostki Pomocniczej nr 11 pod hasłem 
„Czysta dzielnica-czyste miasto” i kilka prac 
naszych młodych mieszkańców otrzymało 
nagrody.

Na pożegnanie Spółdzielczych Wakacji i AK-
CJI LATO 2012  na NASZE  OSIEDLE zapro-
siliśmy Klaunów Ropherto & Roco - artystów 
THE CLOWN CIRCUS SHOW, którzy wystąpili  
na Placu Zabaw przy ul. Mikusińskiego bawiąc 
dzieci, młodzież oraz dorosłych z wielu osiedli 
KSM (m. in. Zawodzie, Kukuczki, Giszowiec, 
Gwiazdy - dzieci przybyły pod opieką pracow-
ników Osiedlowych Klubów KSM).

Stosując metodę wszechstronności, bez wzglę-
du na porę roku:
n rozwiązywaliśmy krzyżówki, rebusy, kody i 

„trudne zadania”, 
n trenowaliśmy na Strzelnicy w Pałacu Mło-

dzieży,
n braliśmy udział w grach i zabawach rucho-

wych w terenie, 
n korzystaliśmy z dorobku Kultury biorąc 

udział w koncertach Dziecięcych Zespołów 
Artystycznych, w Spektaklach Teatralnych, 

n ponadto, jak przystało na zdrowe i żywioło-
we dzieciaki bawiliśmy się wesoło prawie 
wszędzie: w RuRa Parku, w Figlolandzie,  
w parku, na placach zabaw, na boiskach.

 

W 2012 roku prawie każdej imprezie towa-
rzyszyła świadomość pięknego Jubileuszu 55 lat 
KSM! Staraliśmy się aby większe imprezy by-
ły spotkaniami integrującymi, aby uczestniczyli 
w nich mieszkańcy różnych Osiedli KSM, jako 
przykład niech posłuży  np. „Dzień Górnika dla 
dzieci”, na którym „zaprzyjaźniony” górnik z 
Osiedla i Kopalni Murcki Pan Hubert i jego ro-
dzina (dziadek jednego z dzieci) pięknie opowia-
dał o górniczym mundurze, o szpadzie, a nawet 

zaśpiewał dzieciom kilka piosenek (np. „Idzie 
Górnik drogą”, „Górnicze skarby”) ale też snuł 
czarno-białe opowieści o trudnej i ciężkiej pracy 
górników w kopalniach węgla kamiennego, bru-
natnego i w kopalniach soli.

W roku Jubileuszu 55-lecia powstania  Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w spotkaniu 
dla dorosłych „Barbórka po Śląsku” uczestniczyli 
przedstawiciele osiedli: Ściegiennego, Zawodzie, 
Centrum, Murcki, Gwiazdy, Giszowiec. Wszy-
scy zaproszeni goście byli górnikami,. emeryta-
mi górniczymi, żonami po górnikach, osobami 
związanymi z przemysłem węglowym.

Milo nam, że na spółdzielczą Barbórkę zorga-
nizowaną w Klubie „Józefinka” KSM przybyli 
też goście w galowych mundurach, z czako, z 
pięknymi pióropuszami, ze szpadami, z górni-
czymi lampkami. Niektórzy goście, w tym także 
kobiety, przynieśli swoje legitymacje i odznacze-
nia państwowe za długoletnią pracę w przemyśle 
węglowym. Byli dumni, że mogli wykonywać tak 
ważny dla Polski zawód.  Dziękujemy im za to!

Poza tym mieszkańcy Osiedla im. P. Ściegien-
nego korzystali z  pokazów filmów w Centrum 
Sztuki Filmowej, wyjść do Teatru Rozrywki  
w Chorzowie, Teatru im. Wyspiańskiego w Ka-
towicach, propozycji Centrum Kultury im.K.Bo-
chenek  i  Teatru Ludowego w Krakowie, itp.

Na kilku klubowych spotkaniach prezentowali-
śmy migawki z „Informatora KSM”, foto kalejdo-
skop ze Złazu Rodzinnego oraz film przygotowa-
ny z okazji Jubileuszu KSM pt. „Żyć godnie” itp.

Ponadto:
W Klubie „Józefinka” KSM w 2012 roku funk-

cjonowało 15 sekcji stałych (18 grup) skupiają-
cych ponad 350 osób od lat 2 do 92, Agencja PKO 
ułatwiająca życie mieszkańcom, prowadzone by-
ły kursy nauki jazdy, gościliśmy Koło Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Nr 13. 

Z pomieszczeń klubu korzystali też mieszkań-
cy osiedla organizujący uroczystości rodzinne, 
pokazy, prelekcje itp. 

Najmłodsi uczestniczyli w takich zajęciach 
jak: plastyka, zespól taneczno – wokalny, nauka 
języka angielskiego na (3 poziomy), lektury na 
wesoło, gra w szachy, rozrywki umysłowe. Tro-
chę dojrzalsi korzystali z zajęć aerobiku, gimna-
styki MIX, gimnastyki usprawniającej (łagodzą-
cej bóle kręgosłupa), zajęć rekreacyjno – rucho-
wych, Klubu Seniora czy Babcinych Robótek. 
Dla wszystkich dostępna była salka komputero-
wa – 3 stanowiska i gry video na konsoli Sony 
Playstation 2.

Największa rozbieżność wiekowa była i jest 
widoczna w Klubie Biegacza „Józefinka” (od 7 
do 70 lat), który nadaje naszemu klubowi „spor-
towy charakter”, ponieważ widać zawodników na 

Osiedlu, na imprezach sportowych organizowa-
nych przez MOSiR i TKKF na terenie Śląska, a 
także na terenie Polski, gdzie „dojrzali” biegacze 
przemierzają trasy maratonów (42,195 km) Kra-
kowskiego, Poznańskiego czy Wrocławskiego.

Maszerzy Nordic Walking też bardzo licznie 
uczestniczyli w mistrzostwach organizowanych 
na terenie Śląska i Jury Krakowsko-Często-
chowskiej. Udział zawodników w biegach prze-
łajowych, ulicznych i maratonach dokumentu-
ją liczne dyplomy zdobiące ściany Klubu oraz 
puchary i medale. Klub Biegacza „Józefinka” 
coraz bardziej rozszerza swoje wpływy na inne 
osiedla KSM. Marzeniem Klubu jest skupienie 
zawodników – mieszkańców ze wszystkich 17 
osiedli KSM. 

Dla wszystkich zainteresowanych organizo-
wane są tzw. Dni Otwartych Drzwi (DOD) licz-
nie odwiedzane przez dzieci niekorzystające z 
uczestnictwa w stałych sekcjach. 

Nadal wiele dzieci przychodziło i przychodzi 
do klubu prosto ze szkoły korzystając z naszego 
księgozbioru pozyskanego dzięki darczyńcom 
– dziękujemy, odrabiało zadania domowe, a po-
tem korzystało z gier planszowych i stolikowych 
oczekując na powrót rodziców.

W 2013 roku planujemy kontynuować dzia-
łalność już istniejących sekcji oraz uruchomić 
nowe, wynikające z potrzeb środowiska, nadal 
uatrakcyjniać zajęcia, zwiększając komfort, wy-
godę, ilość i jakość naszej działalności.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i propozycje na-
szych mieszkańców, a drzwi Klubu „Józefinka” 
KSM są szeroko otwarte dla wszystkich zainte-
resowanych naszą działalnością.

Dziękujemy serdecznie wszystkim wspania-
łym ludziom, dzięki którym Klub KSM „Józe-
finka” działa i może się rozwijać. 

Dziękujemy Zarządowi KSM – a zwłaszcza 
Pani Prezes Krystynie Piaseckiej za zrozumienie 
i serce dla działalności społeczno-kulturalnej na 
rzecz mieszkańców naszego osiedla i środowiska.

Dziękujemy Radzie Osiedla za życzliwość, 
współpracę, wsparcie i bieżącą pomoc.

Dziękujemy też wszystkim naszym uczestni-
kom i ich Rodzicom za to, że chcą u nas bywać, 
że korzystają z naszych propozycji i imprez, za 
Waszą obecność i przychylne opinie. 

     
Dziękujemy i zapraszamy do dalszej współ-

pracy!

Kierownik Klubu „Józefinka”
mgr gENOwEfA  wADEliK


