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Na podstawie z § 99 ust. 3 i 4 Statutu KSM, 
Zarząd Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

oraz Administracja i Rada Osiedla  
zapraszają na Zebranie Osiedlowe 

OSIEDLA GWIAZDY

które odbędzie się w czwartek, 23 stycznia  
2020 roku o godz. 1600 w Sali Konferencyjnej KSM 

przy ul. Klonowej 35c w Katowicach

SPRAWOZDANIE RADY OSIEDLA GWIAZDY 
KSM Z DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

OSIEDLA GWIAZDY

Rada Osiedla działa na podstawie Statutu KSM 
oraz Regulaminu Rady Osiedla. W 2019 roku 

Rada Osiedla działała w następującym składzie:

n Witold GOŚCINIEWICZ – przewod-
niczący Rady Osiedla, przewodniczący  
Komisji GZS;

n Zdzisław KOZIEŁ – zastępca przewodni-
czącego Rady Osiedla;

n Zdzisław KRZEWIŃSKI – sekretarz 
Rady Osiedla;

n Urszula GAWRON – członek  Rady Osiedla, 
przewodnicząca Komisji Ekonomicznej;

n Agata MEINERT – członek Rady Osiedla,  
przewodnicząca Komisji Społeczno-Kultu-
ralnej i Rozjemczej;

n Janina JURCZYK – członek Rady Osiedla. 

Rada Osiedla działa w trzech komisjach:

n Komisja GZS – Gospodarka Zasobami Spół-
dzielni,

n Komisja Ekonomiczna,
n Komisja Społeczno-Kulturalna i Rozjemcza.

W okresie objętym  sprawozdaniem Rada Osie-
dla  działa w oparciu o Ramowy Plan Pracy. Rada 
Osiedla odbyła w roku 2019 dziesięć planowanych 
posiedzeń plenarnych. W szczególności Rada Osie-
dla wypowiedziała się w następujących kwestiach:

l przyjęcie założeń ekonomiczno- gospodar-
czych na 2020 r.,

l przygotowanie planu remontów na rok 2020,
l przygotowanie korekty założeń gospodar-

czych i ekonomicznych oraz planu remontów                     
w 2019 r. Korekty te wynikały z potrzeby 
zapewnienia wykonania remontów w zakresie 
najpilniejszych potrzeb przy jednoczesnym 
zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców, 
biorąc pod uwagę niepodwyższanie stawki 
remontowej w opłatach za mieszkanie (od 
2002 r. wynosi 1,91 zł/m2),

l bieżąca analiza wykonywania planu remon-
tów w 2019 roku w zakresie rzeczowym                             
i finansowym, dokonywana w ramach każdego 
plenarnego posiedzenia Rady,

l bieżąca analiza kosztów i wpływów w za-
kresie funduszu remontowego i eksploata-
cji, jak również  wysokości zadłużenia za 
lokale mieszkalne  na 30.11.2019 roku za-
dłużenie ogółem wynosiło – 318.972 zł.    

Na tę kwotę składają się zaległości w opła-
tach za lokale mieszkalne i niemieszkalne, 
zaległości zasądzone oraz zaległości sporne.

W rozbiciu na poszczególne budynki, zadłużenie 
to comiesięcznie jest przedstawiane na tablicach 
ogłoszeń w poszczególnych budynkach.

Zadłużenie bieżące w opłatach stricte za miesz-
kania  na dzień 31.12.2019 r. przedstawiało się na-
stępująco:

l Uniwersytecka 25                 23.229 zł 
l Uniwersytecka 29                 13.462 zł
l Roździeńskiego 86 A                 40.955 zł 
l Roździeńskiego 86                 27.217 zł 
l Roździeńskiego 88                 24.803 zł
l Roździeńskiego 90                28.085 zł 

Łącznie z tytułu zadłużenia w opłatach za lokale 
mieszkalne, w Osiedlu Gwiazdy KSM zanotowa-
no kwotę 157.751 zł. Za 12 miesięcy roku 2019 
zadłużenie z tytułu nieregulowania opłat za lokale 
mieszkalne zmniejszyło się w stosunku do roku 
ubiegłego, jednak nadal utrzymuje się na wysokim 
poziomie, co w sposób zdecydowany niekorzystnie 
wpływa na sytuację ekonomiczną Osiedla Gwiazdy 
KSM i całej Spółdzielni, w tym ma to wpływ na 
pokrycie kosztów eksploatacji a w szczególności 
na możliwości remontowe Osiedla.

Rada Osiedla w 2019 r. zajmowała się miedzy 
innymi ustaleniami zakresów robót, a następnie 
uczestniczyła w odbiorach związanych m. in. z:

n wykonaniem remontu chodników na terenie 
Osiedla Gwiazdy przy budynkach Uniwersy-
tecka 25, 29 i Roździeńskiego 86 oraz 86a;

n wykonaniem  remontu dźwigu NR I w budynku 
przyUniwersyteckiej 25;

n zamontowaniem szlabanów z napędem 
elektrycznym przy dojeździe do budynków 
Uniwersyteckiej 25 i 29 wraz z pilotami do 
ich obsługi;

n wykonaniem monitoringu ppoż. w budynkach  
Roździeńskiego 86 i 86A;

n wykonaniem remontu  pionów kanalizacji 
sanitarnej w budynku Roździeńskiego 88(w 
trzech pionach mieszkań) oraz w budynku al. 
Roździeńskiego 90 (w pięciu pionach miesz-
kań).

 Rada wraz z pracownikami Administracji 
Osiedla Gwiazdy KSM zajmowała się na 
bieżąco sprawdzaniem utrzymania infrastruk-
tury osiedla, ustaleniem terminów koszenia 
trawników, dbałością o drzewostan, stałym 
zapewnieniem sprawności instalacji wodo-
ciągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, 
przewodów kominowych wentylacyjnych 

(Dokończenie na str. 2)
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i spalinowych, monitoringu ppoż.  oraz czuj-
ników gazu itd. Rada Osiedla stwierdza, że 
na bieżąco usuwano wszelkie awarie, dbano 
o atrakcyjny wygląd Osiedla w tym również 
o oświetlenie zewnętrzne mając na uwadze 
bezpieczeństwo Mieszkańców.

	 Rada analizowała na bieżąco funkcjo-
nowanie Klubu KSM „Pod Gwiazdami”                              
- w szczególności dokonywała oceny reali-
zacji planu działalności społeczno-kulturalnej 
w 2019 r. oraz przygotowania planu działal-
ności społeczno-kulturalnej na 2020 r. wraz 
z finansowaniem tej działalności na rzecz 
dzieci, młodzieży oraz seniorów;

n kontynuowano naprawę balkonów w budynku 
Roździeńskiego 86 w zależności od pilnych 
potrzeb prace wykonywane były na innych 
budynkach tj. al. Roździeńskiego 90.

Rada Osiedla uważa, że aby utrzymać odpo-
wiedni  stan techniczny zasobów Osiedla na lata 
następne należy:

n  systematycznie monitorować pracę dźwigów 
i w miarę posiadanych środków wykonywać 
remonty kapitalne – z uwagi na specyficzną, 
intensywną pracę tych dźwigów w wieżowcach 
25 kondygnacyjnych; 

n systematycznie wymieniać instalację wodną 
(piony), wewnętrzną instalację kanalizacyjną    
( piony)  i kanalizację deszczową (piony i po-
ziomy);

n przeprowadzać remonty bieżące dachów wraz 
z ich konserwacją; 

n przeprowadzać remonty instalacji elektrycznej 
oraz  pionów wewnętrznych linii zasilających 
( WLZ U-25);

n przeprowadzać remonty oraz bieżące naprawy 
pionów zsypowych w kolejnych budynkach 
Roździeńskiego  88, 90;

n systematycznie wymieniać stolarkę okienną, 
przeprowadzać remonty oraz  bieżące naprawy 
pozostałych balkonów.

Rada Osiedla przyjęła na 2020 rok: Plan Re-
montów, Założenia ekonomiczno-gospodarcze oraz 
Plan działalności społeczno-kulturalnej Osiedla.

Przedstawiciele Rady Osiedla uczestniczyli 
również w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa           
i utrzymania porządku na terenie Osiedla Gwiazdy, 
w którym udział wzięli przedstawiciele Policji, 
Straży Miejskiej w Katowicach. Przypominamy 
również, że w budynku Roździeńskiego 88 znaj-
duje się Punkt Przyjęć  Dzielnicowych Komendy 
Miejskiej w Katowicach, gdzie w każdy pierwszy 
i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 1700 do 
1900  można zgłaszać wszelkie problemy związane 
z bezpieczeństwem na terenie osiedla, jak również 
uzyskać potrzebne informacje i porady.

Komisja GZS (Gospodarka Zasobami Mieszka-
niowymi) -  odbyła w 2019 r. dziesięć posiedzeń:  

n głównie zajmowała się problemami technicz-
nymi budynków oraz infrastrukturą osiedlową;

n  obligatoryjnymi czynnościami są  przeglądy 
wiosenne i jesienne Osiedla,  które stanowią  m. 
in.  podstawę  do opracowania planu remontów 

i eksploatacji. Wyniki przeglądów – Protokoły z  
wnioskami – przedstawia każdorazowo 
Komisja GZS na plenarnych posiedzeniach 
Rady Osiedla.

Członkowie komisji wraz z Kierownikiem Osie-
dla uczestniczą w odbiorach robót remontowych 
wykonywanych z funduszu remontowego część 
„A” i część „B” - np. wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej,  remonty i naprawa urządzeń dźwigo-
wych, wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej, zabezpieczenie dachów, balkonów, 
tarasów, odbiory i remonty infrastruktury osiedlo-
wej oraz uczestniczyli w spotkaniach wraz z Kie-
rownikiem Osiedla przy omawianiu warunków 
dla różnych inwestycji. 

Członkowie Komisji wspólnie z Kierownikiem 
administracji osiedla uczestniczyli w komisjach 
przetargowych bądź  opiniowali: 

n terminy koszenia trawników,
n remonty urządzeń dźwigowych w budyn-

kach osiedla,
n remonty chodników na terenie osiedla,
n przeglądy urządzeń zabawowych na placu 

zabaw zbudowanym z funduszy budżetu oby-
watelskiego, 

n remont pionów kanalizacyjnych w budynku 
Roździeńskiego 88 i 90,

n wykonanie monitoringu ppoż. w budynkach  
Roździeńskiego 86 i 86A,

n montaż szlabanów wraz z pilotami do ich 
obsługi w budynkach przy ul Uniwersyteckiej 
25 i 29,

n dostosowanie instalacji hydrantowej do 
obecnie obowiązujących przepisów ppoż                      
w budynku przy al. Roździeńskiego 90.

Zakres remontów został wykonany w całości 
w zakresie finansowym i rzeczowym.

Komisja Ekonomiczna w okresie sprawoz-
dawczym w 2019 roku  odbyła 10  posiedzeń, na 
których głównie zajmowała się:

n analizą kosztów i wpływów w zakresie eks-
ploatacji podstawowej i remontów,

n bieżącymi sprawami przedstawionymi przez 
Administrację Osiedla Gwiazdy,

n opracowaniem wstępnych założeń ekonomicz-
nych:
a.  z zakresem eksploatacji podstawowej na 

rok 2020
b. z zakresem funduszu remontowego na rok 

2020
n analizą zaległości opłat bieżących członków 

spółdzielni z naszego Osiedla na podstawie 
wykazów zaległości na poszczególne budynki 
przygotowanych przez Dział Ewidencji Opłat 
za Lokale KSM.

 Na podstawie rozmów wyjaśniających, na które 
zaproszono 134 osoby, wystawiono opinie 
dla Zarządu KSM lub Rady Nadzorczej. Na 
rozmowy, które członkowie Komisji Ekono-
micznej przeprowadzili przybyło zaledwie  
4 mieszkańców. Zaproszenia w wielu przy-
padkach podziałały dyscyplinująco na skutek 
czego wielu członków zalegających z opła-
tami przedstawiało dokumenty świadczące 
o dokonanych wpłatach redukujących lub 
likwidujących zadłużenie w całości.

 Wielu dłużników rozpoczęło negocjacje z Za-
rządem Spółdzielni, z Działem Ewidencji 
Opłat Za Lokale w sprawie warunków spłaty 
zadłużenia. 

 Niestety są również nierzetelni członkowie, 
którzy regularnie uchylają się od regulowania 
należności bieżących za lokale.

 Za okres sprawozdawczy 2019 roku w wyni-
ku działań Komisji Ekonomicznej udało się 
skłonić dłużników do uregulowania należności 
na kwotę  105 339,28 zł.

W 2019 roku Komisja Społeczno-Kulturalna 
i Rozjemcza Osiedla Gwiazdy KSM odbyła  trzy 
posiedzenia. Tematem posiedzeń było:

n omówienie sprawozdania  z działalności klubu 
KSM  (wpływy i koszty) za okres 12 miesięcy 
w roku 2018,

n wymiana sprzętu komputerowego na nowszej 
generacji ponieważ istniejący sprzęt uległ 
degradacji technicznej. Wymiana sprzętu bę-
dzie dwuetapowa,

n omówienie zmian dotyczących modyfikacji  
cennika - odpłatności za udział w zajęciach 
organizowanych przez Klub KSM ,,Pod 
Gwiazdami” w czasie ,,Akcji zima” i ,,Akcji  
lato”,

n zapoznanie się ze sprawozdaniem  z tegorocz-
nej ,,Akcji lato”,

n omówienie kosztów i wpływów działalności 
społeczno- kulturalnej za 10 miesięcy 2019 r.,

n zapoznanie się z planem działalności społecz-
no-kulturalnej na 2020 rok.

W roku 2019 r. nie było do rozpatrzenia 
spraw rozjemczych.

Komisja ocenia pozytywnie pracę Klubu KSM 
„Pod Gwiazdami” na rzecz mieszkańców Osiedla.

W październiku 2019 r. nastąpiła zmiana Kie-
rownika Klubu KSM „Pod Gwiazdami” i od 
1.10.2019 r. obowiązki Kierownika Klubu pełni 
pani Dominika Górniok.

Rada Osiedla Gwiazdy KSM  uchwałą  zwró-
ciła się do Zarządu KSM o udzielenie pożyczki 
z funduszu  interwencyjnego w wysokości 200 
tys. zł. Zarząd KSM wyraził zgodę. Pożyczka ta 
została w całości przeznaczona na przyspieszenie 
remontu pionów kanalizacyjnych w budynku przy 
al. Roździeńskiego 90 (wymiany dokonano w  
dwóch  pionach mieszkań).

Rada Osiedla uchwałą podjęła decyzję 
w sprawie wyrównania  wpływów do kosztów                     
w zakresie eksploatacji. Stawki wpływów nie były 
wyrównywane od 7 lat. Ponadto Rada Osiedla 
uchwałą  podjęła decyzję dot. ochrony budyn-
ków przy al. Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90              
w zakresie godzin pracy i zwiększenia stawki.                                           

Rada Osiedla składa podziękowanie za współ-
pracę w  2019 roku Zarządowi KSM oraz podle-
głym  pracownikom, Radzie Nadzorczej KSM, 
Kierownictwu Osiedla Gwiazdy KSM – Panu  
inż. Jackowi Musialikowi wraz z pracownika-
mi,  gospodarzom poszczególnych budynków,  
a w szczególności Mieszkańcom Osiedla Gwiaz-
dy KSM.

RADA OSIEDLA GWIAZDY
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(Ciąg dalszy na str. 4)

I.  INFORMACJE  OGÓLNE   
DOTYCZACE OSIEDLA:

Zasoby Osiedla Gwiazdy Katowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej stanowią:

n 4 budynki wysokościowe 25-kondygnacyjne 
- zlokalizowane przy al. Roździeńskiego Nr 
86A, 86, 88, 90;

n  2 budynki wysokie 14-kondygnacyjne znajdu-
jące się przy ul. Uniwersyteckiej Nr 25 i 29.

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

n  1.077 lokali mieszkalnych o pow. użytkowej 
56.301 m2, w których zamieszkują 2.083 osoby 
(wg stanu na dzień na 31.12.2019 r.;

n  35 lokali użytkowych o pow. użytkowej 
3.176 m2;

n 10 garaży wbudowanych i 2 boksy garażowe 
o łącznej powierzchni użytkowej 166 m2;

n 11 garaży wolnostojących, którymi zarządza 
bezpośrednio Zakład Usług Parkingowych 
KSM z siedzibą przy ul. Brzozowej, tel. 
32/201-05-94, 32/205-41-56.

W tym miejscu uprzejmie informujemy, że 
w 2019 r. zmieniła się liczba mieszkań i lokali 
użytkowych w budynkach należących do Osiedla 
Gwiazdy KSM. Lokal użytkowy Nr II przy ul. 
Uniwersyteckiej 25 został przekształcony na lokal 
mieszkalny i od dnia 1.06.2019 r. w zasobach 
Osiedla Gwiazdy KSM znajduje się 1077 lokali 
mieszkalnych oraz 35 lokali użytkowych.

Teren Osiedla „Gwiazdy” KSM to powierzchnia 
46.993 m2, w tym tereny przy al. Roździeńskiego  
86A, 86, 88 i 90 zajmują 36.931 m2  a powierzch-
nia terenów przy Uniwersyteckiej 25 i 29 wynosi 
10.062 m2. 

W obrębie Osiedla znajdują się cztery, odpo-
wiednio oznakowane, place zabaw tj.: nowy plac 
zabaw i rekreacji pn. „Kraina integracji pokoleń” 
przy al. Roździeńskiego 90 ( powstały w ramach 
Budżetu Obywatelskiego 2015 r.), place zabaw 
przy al. Roździeńskiego 88 i przy ul. Uniwersy-
teckiej 29. Ponadto przy budynku Uniwersytecka 
25 znajduje się plac z urządzeniami siłowni ze-
wnętrznej i urządzeniami zabawowymi. Wszyst-
kie urządzenia zabawowe i urządzenia siłowni  
poddawane są  rocznym przeglądom technicznym 
i bieżącej konserwacji.

Na Osiedlu znajdują się parkingi i miejsca po-
stojowe, na których aktualnie może parkować 
ponad 700 samochodów, a mianowicie:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2019 ROK

ORAZ ZAMIERZENIA REMONTOWE  
I EKSPLOATACYJNE NA 2020 ROK

a)  parkingi niestrzeżone przy budynkach al. Roź-
dzieńskiego 86A, 86, 88 i 90 – 270 miejsc po-
stojowych,

b)  parking niestrzeżony przy al. Roździeńskiego 
86A - 86 - wzdłuż ekranu akustycznego przy 
ul. Dudy Gracza – 113 miejsc postojowych,

c)  parking strzeżony Zakładu Usług Parkingo-
wych KSM – 214 miejsca postojowe,

d)  miejsca postojowe i parking niestrzeżone przy 
budynkach na ul. Uniwersytecka 25 i 29 - dla 
110 samochodów,

e)  miejsca postojowe przy Pawilonie handlowym 
dla 14 samochodów.

Na terenie Osiedla, w tym w strefie miejskiej 
graniczącej z Osiedlem znajduje się również 13 
miejsc do parkowania samochodów dla osób nie-
pełnosprawnych.

 II. ADMINISTRACJA  
OSIEDLA GWIAZDY KSM

Administracja Osiedla znajduje się w budynku 
przy al. Roździeńskiego 86A w Katowicach, tel. 
32/258-74-59.

Obsługę mieszkańców zapewniają:
n kierownik Osiedla,

n 3 administratorki,
n 1 pracownik techniczny - mistrz,
n 3 konserwatorów.   

Gospodarze budynków na bieżąco zajmują się 
sprawami utrzymywania czystości i porządku 
w budynkach i ich otoczeniu. Na tablicach ogło-
szeń w każdym budynku wywieszone są stosowne 
informacje odnośnie możliwości kontaktu z go-
spodarzem budynku oraz ze służbami miejskimi.

Godziny pracy Administracji Osiedla „Gwiaz-
dy” KSM:

n  poniedziałek  800 - 1600

n  wtorek  800 - 1700

n  środa   800 - 1700

n czwartek  800

 
- 1600

n piątek  830-1430

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 „POD GWIAZDAMI”

Siedziba Klubu znajduje się w budynku przy al. 
Roździeńskiego 86A (tel. 32/203-50-56).

Pełniącym obowiązki kierownika Klubu jest mgr 
Dominika Górniok, która przejęła te obowiązki 
od 1.10.2019 r. z uwagi na fakt, iż poprzedni 
kierownik Klubu mgr Aleksandra Tolasz zakoń-
czyła pracę w dniu 30.09.2019 r. W tym miejscu 
należą się podziękowania dla pani Aleksandry 
Tolasz, która  w czasie  wprawdzie krótkiej pracy 
w Klubie „Pod Gwiazdami” dała się poznać jako 
dobry organizator i osoba mocno zaangażowana 
w działalność społeczno-kulturalną osiedla, była 
m. in. inicjatorką zorganizowania  zajęć klubowych 
dla dzieci w czasie strajku w szkołach.

Godziny działalności Klubu:

-  w miesiącach: I,II,( za wyjątkiem ferii zi-
mowych)  III, IV, V,VI, IX,X, XI,XII: od 
poniedziałku do piątku od 1300 – 1900,

,

-  w czasie tzw. „Akcji Zima” w okresie fe-
rii zimowych oraz „Akcji Lato” od lipca do 
sierpnia Klub jest czynny od poniedziałku do 
piątku od 900 - 1400.
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IV. INFORMACJE DODATKOWE  
DOTYCZĄCE BUDYNKÓW OSIEDLA

Dla bezpiecznego zamieszkiwania, w/w bu-
dynki wyposażone są odpowiednio w:

1.  monitoring p.poż. w budynkach przy al. 

Roździeńskiego 86A,86, 88 i 90 połączony 

bezpośrednio ze Strażą Pożarną i  Stacją Mo-

nitorowania Pożarowego NOMA-2,

2.  czujniki DK-12 sygnalizujące nieszczelności 

instalacji gazowej w budynkach przy al. Roź-

dzieńskiego,

3.  system automatycznego oddymiania budyn-

ków: we wszystkich budynkach Osiedla,

4.  drzwi ppoż. o odporności ogniowej EI-30 (200 

szt.w budynkach typu „Gwiazda”) i o odpor-

ności ogniowej EI-60 (54 szt. w budynkach 

przy ul. Uniwersyteckiej),

5.  system oświetlenia awaryjnego dróg ewaku-

acyjnych,

6.  instalację hydrantową tzw. „mokrą” Ø 80 - po 

2 piony w budynku,

7.  instalację tzw. oświetlenia lotniczego na bu-

dynkach typu „Gwiazda”,

8.  monitoring osób i mienia w budynkach przy  

al. Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90,

9.  system dodatkowego zasilania w wodę do 

celów przeciwpożarowych o złączach 4 x 

Ø 75 zainstalowany jest w budynku przy al. 

Roździeńskiego 86A.

     W roku bieżącym budynek przy al. Roździeń-

skiego 90 wyposażony  został w system  do-

datkowego zasilania w wodę. W pozostałych 

budynkach, zgodnie z przepisami pożarowymi, 

system ten będzie montowany  systematycznie   

w kolejnych latach.

V. REMONTY WYKONANE  
W BUDYNKACH OSIEDLA GWIAZDY 

KSM W 2019 R. ORAZ  
NA TERENACH PRZYLEGŁYCH.

- finansowanie z Funduszu remontowego 
część „B”

I.  Wymiana stolarki okiennej:
1.  Wymiana stolarki okiennej przez KSM

 w 1 mieszkaniu wymiana 2 szt. okien, tj. 3,20 

m2

 
- koszt  3.515 zł.    

2.  Wymiana okien realizowana przez członków 

Spółdzielni we własnym zakresie (refundacje)

        - 4 mieszkania,  25 szt. okien  tj. 43,04 m2

 
 - 

koszt 14.430 zł.
II.  Wymiana stolarki drzwiowej:

 Realizowana we własnym zakresie wymiana 
stolarki drzwiowej ( refundacja): 1 mieszkanie 
- koszt 601 zł.

III.  Roboty murarskie w tym m.in.:
1.  Wykonanie zaleceń kominiarskich:   
        - montaż  1 nawiewnika  w mieszkaniu przy 

al. Roździeńskiego 90 - koszt 173 zł.
2.  Wykonanie napraw 45 szt. balkonów (piony 

mieszkań V i VI), w tym zabezpieczenie przed 
odspajaniem się tynków czołowych i tynków 
na „podniebieniach” balkonów na budynku 
al. Roździeńskiego 86 oraz na podstawie        
protokołów konieczności naprawa posadzek  
1 balkonu w  budynku  przy al. Roździeńskie-
go 86 oraz 2 balkonów w budynku przy al. 
Roździeńskiego 90 – koszt łączny 155.780 zł.

3.  Odbicie i zabezpieczenie uszkodzonych, od-
spojonych tynków i elementów betonowych 
balkonów z 2 mieszkań w budynku przy al. 
Roździeńskiego 86A – koszt 2.591 zł.

4.  Remont tarasów nr VIII w budynkach przy 
al. Roździeńskiego 86A i 90-koszt 40.774 zł.

5.  Naprawa uszkodzonego tynku na całej ścianie 
w dużym pokoju mieszkania, w budynku al. 
Roździeńskiego 86A oraz naprawa belki po-
destu wejścia do budynku od str. południowo 
- wschodniej - koszt łączny 5.080 zł.

6.  Naprawa tynku na suficie małego pokoju 
w mieszkaniu, w  budynku przy al. Roździeń-
skiego 86A - koszt 2.600 zł.

IV.  Roboty instalacyjne wod-kan.
1.  Awaryjna wymiana odcinków pionów wod-

nych w budynkach przy al. Roździeńskiego 
86a i 90 - koszt 9.968 zł.

2.  Awaryjna wymiana odcinków pionów kana-
lizacyjnych w budynkach przy al. Roździeń-
skiego 86a, 86, i 90 - koszt 8.688 zł.

3.  Kompleksowa wymiana pionów kanaliza-
cyjnych w budynku przy al. Roździeńskie-
go 88 w pionach mieszkań Nr  IV, VI,VIII  
oraz w budynku przy al. Roździeńskiego 90 
w pionach I, VII i piony V, VIII - koszt łączny 
633.558 zł.

 Dla zapewnienia kontynuacji prac związanych 
z kompleksową wymianą pionów kanaliza-
cyjnych w budynku przy al. Roździeńskiego 
90 i częściową wymianą odcinków pionów 
wodnych (w mieszkaniach, gdzie nie było 
konieczności awaryjnej wymiany pionów 
wodnych) Rada Osiedla Gwiazdy KSM pod-
jęła Uchwałę Nr 1/37/2019 z dnia 26.06.2019 
r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z funduszu 
interwencyjnego w wysokości 200.000 zł  ze 
spłatą w 3 rocznych ratach począwszy od 2020 
roku. W ramach udzielonej pożyczki z fundu-
szu interwencyjnego (pożyczka do wysokości 
odpisów – bez odsetek) sfinansowane zostały 

prace związane z wymianą dwóch pionów 
kanalizacyjnych, tj. V pion mieszkań (dwa 
piony kanalizacyjne: kuchenny oraz pion 
łazienkowy) i VIII pion mieszkań (jeden pion 
kanalizacyjny kuchenno-łazienkowy).

4.  Dostosowanie instalacji hydrantowej w bu-
dynku przy al. Roździeńskiego 90 do obo-
wiązujących obecnie przepisów ppoż. - koszt 
166.000 zł.

5. Wymiana skorodowanego odcinka rury Ø 80  
instalacji hydrantowej w piwnicy budynku al. 
Roździeńskiego 90 przy III pionie mieszkań 
– koszt 1.038 zł.

6.  Wymiana odcinka poziomu Ø 160 oraz Ø 200  
kanalizacji deszczowej w piwnicy budynku 
Uniwersytecka 29 – koszt 5.183 zł.

V.  Remont instalacji domofonowej.
 Wymiana kaset numerycznych domofonów 

w budynkach przy al. Roździeńskiego 88 i 90 
z przystosowaniem do otwierania kluczykiem 
elektronicznym tzw. „pastylką”  - koszt 10 
466 zł.

VI.  Mała architektura
1.  Naprawa nawierzchni asfaltowej na wjeździe 

z tyłu budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 
oraz na wjeździe i placu asfaltowym z tyłu 
budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29 – koszt 
135.962 zł.

2.  Naprawa - poprzez zastosowanie stopnic 
kątowych - 13 szt. schodów terenowych od 
strony północnej budynku Uniwersytecka 
29 – koszt 12.964 zł.

3.  Naprawa nawierzchni - z wykonaniem jej 
z kostki brukowej - przed wejściem głównym 
do budynku przy al. Roździeńskiego 86A 
i do lokalu użytkowego nr IV oraz naprawa 
podestu pośredniego schodów terenowych 
przy budynku al. Roździeńskiego 88 – koszt 
łączny 10.003 zł.

VII.Roboty związane z remontami dźwigów oso-
bowych.

1.  Modernizacja dźwigu osobowego Nr I w bu-
dynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – koszt 
(50% z funduszu część „B”)  133.191 zł.     

       Całkowity koszt modernizacji dźwigu razem 
z finansowaniem z funduszu remontowego 
część  „A” wyniósł 266.382 zł.

2.  Wymiana 2 szt. styczników w dźwigu nr I  
w budynku al. Roździeńskiego 86A oraz 
wymiana kontaktu drzwi w dźwigu nr I  
w budynku al. Roździeńskiego 88 – koszt 
łączny 1.704 zł.

3.  Montaż kamery wraz z osprzętem w dźwigu 
Nr III w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 
25 – koszt 5.386 zł.

4.  Umowa zbiorcza:



WSPÓLNE SPRAWY OSIEDLA GWIAZDY                                                                                                5

(Ciąg dalszy na str. 6)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI
OSIEDLA GWIAZDY KSM ZA 2019 ROK

a)  wymiana kurtyny świetlnej w drzwiach kabi-

nowych w dźwigu Nr II w budynku al. Roź-

dzieńskiego 86A,

b)  wymiana  uszkodzonego falownika w dźwigu 

osobowym  Nr II w budynku  al. Roździeń-

skiego 88,

c)  wymiana 4 szt. prowadników ślizgowych i 2 

szt. kontaktów drzwi w dźwigu Nr I w budynku 

przy al. Roździeńskiego 88,

d)  wymiana uszkodzonego silnika napędu drzwi 

w dźwigu nr II w budynku al. Roździeńskiego 

86A,  

e)  wymiana uszkodzonego detektora NCUM 

w dźwigu Nr I w budynku al. Roździeńskiego  

Nr 86 A – koszt łączny robót a-e  45.448 zł.
e)  wymiana kompletnej wciągarki wraz z kołem 

ciernym w dźwigu Nr II w budynku przy ul. 

Uniwersyteckiej 25 – koszt 47.421 zł.   
5.  Wymiana zasilacza luzownika w dźwigu Nr 

II w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – 

koszt 2.425 zł.
6.  Wymiana lin nośnych w dźwigu Nr II w bu-

dynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 – koszt 
5.874 zł.

7.  Umowa zbiorcza:

a)  wymiana uszkodzonego przycisku w kasecie 

wezwań 12 p. w dźwigu Nr III w   budynku 

przy al. Roździeńskiego 88,

b)  wymiana uszkodzonego falownika Thyssen 

Krup w dźwigu Nr II w budynku al. Roź-

dzieńskiego Nr 86,

c)  wymiana 2 szt. kontaktów drzwi kabinowych 

oraz 2 szt. smarowniczek olejowych w dźwigu 

Nr I w budynku al. Roździeńskiego 86

 - koszt łączny robót a-c 39.736 zł.
d)  wymiana koła ciernego i lin nośnych w dźwigu 

Nr III w budynku al. Roździeńskiego 86 – 

koszt 23.755 zł.
8.  Wymiana kabli zwisowych w dźwigu nr II 

w budynku al. Roździenskiego 86A – koszt 

5.980 zł.
9.  Wymiana ogranicznika prędkości wraz z linką 

ogranicznika prędkości oraz obciążki w dźwigu 

Nr III w budynku al. Roździeńskiego 86A – 

koszt 6.545 zł.
10.  Zlecenie zbiorcze:

a)  wymiana ogranicznika prędkości w dźwigu 

Nr II w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 29,

b)  wymiana koła obciążki  w dźwigu Nr II w bu-

dynku przy ul. Uniwersyteckiej 25,

c)  wymiana uszkodzonego sterownika napędu 

drzwi kabinowych w dźwigu nr III budynku 

przy al. Roździeńskiego 86  

 - koszt łączny robót a-c  7.577 zł.
11. Umowa zbiorcza:

a)  wymiana 4 szt. prowadników ślizgowych i  

2 szt. kontaktów drzwi kabinowych w dźwigu 

Nr II w budynku Roździeńskiego 86,

b)  wymiana uszkodzonej płyty sterowej w dźwigu 

Nr III w budynku al. Roździeńskiego 86,

c)  wymiana uszkodzonego falownika i modułu 

AT w dźwigu Nr III w budynku al. Roździeń-

skiego 88

 - koszt łączny robót a – c 47.475 zł.

d)  wymiana uszkodzonego falownika Thyssen 

Krupp wraz z osprzętem w dźwigu Nr III al. 

Roździeńskiego 86 -  koszt 34.970 zł.

IX. Inne

1.  Montaż szlabanów na wjazdach z tyłu bu-

dynków przy ul. Uniwersyteckiej 25 i 29 

sterowanych za pomocą pilotów, z automa-

tycznym otwarciem szlabanu w przypadku 

zaniku zasilania oraz wyposażonych w mo-

duły SOS - umożliwiających wjazd dla służb 

ratowniczych i gaśniczych po użyciu sygnału 

syren alarmowych - koszt 21.719 zł.

2.  Wykonanie miejsca przy  budynku al. Roź-

dzieńskiego 86 z przeznaczeniem na pojemniki 

1%13%

51% 1%
10%

20%
4%

ROBOTY REMONTOWE WYKONANE W 2019 r.

Wymiana stolarki okiennej i drzw iow ej Roboty murarskie

Roboty instalacji w od-kan, gaz Remont instalacji domofonow ej

Mała architektura Roboty zw iązane z remontami dźw igów  

Inne 

ROBOTY REMONTOWE WYKONANE W 2019 ROKU

typu „Dzwon” na odpady segregowane  - koszt 
7.975 zł.

3.  Zlecenie zbiorcze:
a)  wykonanie z kostki brukowej miejsca dla za-

budowania stojaka na rowery przed budynkiem 
przy ul. Uniwersyteckiej 25,

b)  zabudowanie balustrady stalowej przy wejściu 
do lokalu użytkowego Nr II w budynku przy 
ul. Uniwersyteckiej 25,

c)  wyburzenie i wykonanie nowej ścianki 
działowej między pokojami oraz naprawa 
drugiej ścianki działowej między poko-
jami w jednym mieszkaniu, w budynku al. 
Roździeńskiego 86

 - koszt łączny robót  12.434 zł.
4.  Doposażenie placów zabaw znajdujących się 

na terenie przy budynkach Roździeńskiego 
88 i Uniwersytecka 29 w nowe urządzenia 
zabawowe  - koszt 19.981 zł.

  Ponadto w  ramach kosztów funduszu remon-
towego część ,,B” dokonany został odpis na fun-
dusz interwencyjny w wysokości 19.102 zł

Zestawienie kosztów  ulepszeń i prac poniesionych w okresie od roku 1992 do dnia 31.12.2019
z centralnej części funduszy remontowych Spółdzielni (remontów kapitalnych + fundusz "A")
oraz naliczonych wpływów z odpisów na działania energooszczędne i termomodernizacyjne 
z uwzględnieniem środków przeksięgowanych z funduszu remontowego część ''B"
oraz zasilenia środkami z funduszu interwencyjnego
( w g kosztów  w  dacie poniesienia, w  zł)

( z uw zględnieniem kosztów  odsetek od pożyczek i kredytów  do spłaty po 31.12.2019 )

Adres budynku

1 2 3 4 5 6
-137,38
-172,25
-176,68
-255,24

Uniwersytecka 25 -601,61
Uniwersytecka 29
Razem -346,14
*uw zględnia środki przeksięgow ane z fund. rem. cz. "B" i fund. Interw encyjnego

Saldo ogółem osiedla na dzień 31.12.2019 zł

Saldo jednostkowe na dzień 31.12.2019 -346,14

Razem koszty za 
lata 

1992 -2019

Wpływy z odpisów 
za lata 

1997-2019*

Saldo
( 3-2 )

Saldo na 1 m2 
p.u.m.

Średnie saldo 
statystyczne 
na 1 lokal

Roździeńskiego 86 5 990 483 4 456 707 -1 533 776 -7 988,42
Roździeńskiego 86a 6 114 239 4 271 184 -1 843 055 -10 016,61
Roździeńskiego 88 6 160 914 4 270 559 -1 890 355 -10 273,67
Roździeńskiego 90 7 036 628 4 290 990 -2 745 638 -14 921,95

6 519 908 2 651 376 -3 868 533 -23 445,65
10 302 249 2 695 318 -7 606 931 -1 161,30 -45 279,35
42 124 421 22 636 133 -19 488 288 -18 094,97

Zestaw ienie nie uw zględnia kosztów  w ymiany w odomierzy i podzielników  c.o.

-19 488 288

zł/1 m2 p.u.
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Wydatki z funduszu remontowego ,,B” w roku 
2019 zamknęły się kwotą 1.625.627 zł przy  
wpływach 1.533.814 zł i bilansie otwarcia roku 
2019 wynoszącym 175.985,75 zł, co w sumie 
pozwoliło zamknąć rok wynikiem dodatnim.

VI.  ZESTAWIENIE KOSZTÓW ROBÓT 
REMONTOWYCH   

OSIEDLA GWIAZDY KSM
       finansowanych z Funduszu remontowego 

część „A” w roku 2019

W ramach odpisów na część „A” Funduszu 
Remontowego w zasobach Osiedla „Gwiazdy” 
KSM wykonane zostały następujące prace:
1.  Modernizacja dźwigu osobowego przy ul. 

Uniwersyteckiej 25                        157.200 zł             
2.  Spłata ratalna kosztów wymiany podzielników 

c.o.                                  30.737 zł
3.  Odsetki od pożyczki z WFOŚ, zaciągniętej  

na termomodernizację budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 25 i 29 wraz z ekspertyzą 
ppoż,                                 95.529 zł

 RAZEM:                                 283.466 zł

VII. ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Na dzień 30.11.2019 roku zaległości ogółem 
w opłatach za lokale mieszkalne, lokale użytkowe 
i garaże wyniosły 318.972,35 zł, w tym zaległości 
bieżące 182 812,22 zł, zasądzone 82.663,71 zł 
i sporne 53.496,42 zł.

Natomiast zaległości w opłatach tylko za lokale 
mieszkalne na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 
157.751 zł (zaległości dotyczyły  248 mieszkań na 
1077 mieszkań w zasobach osiedla) i na poszcze-
gólnych budynkach kształtowały się następująco:  

1.  Roździeńskiego 86A                        40.955 zł 

 (w 43 mieszkaniach)

2.  Roździeńskiego 86                 27.217 zł 

 (w 36 mieszkaniach)

3.  Roździeńskiego 88                24.803 zł 

 (w 46 mieszkaniach)

4.  Roździeńskiego 90                  28.085 zł 

 (w 57 mieszkaniach)  

5.  Uniwersytecka 25                  23.229 zł 

 (w 36 mieszkaniach)

6.  Uniwersytecka 29                 13.462 zł 

 (w 30 mieszkaniach)
Jak każdego roku intensywne działania ze strony 

Spółdzielni, w tym również Rady Osiedla Gwiazdy 
KSM ( na Komisję Ekonomiczną RO zaproszono 
134 osoby), mające na celu egzekwowanie należno-
ści od dłużników tj. osób płacących z opóźnieniem 
opłaty za mieszkania spowodowały zmniejszenie 

zaległości w opłacie za mieszkania w stosunku 
do roku 2018 o 14.900 zł.

 VIII. EKPLOATACJA W 2019 ROKU 
WRAZ Z CENTRALNYM  

OGRZEWANIEM

1.  Koszty bieżącej obsługi osiedla - w tym: koszty 
osobowe z narzutami, koszty bhp, transportu, 
utrzymania pomieszczeń administracyjnych, 
koszty materiałów biurowych i przedmiotów 
nietrwałych, opłat pocztowych, bankowych, 
telekomunikacyjnych i innych - wyniosły  
515.710 zł.

2.  Pozostałe koszty osiedla w zakresie zatrud-
nienia pracowników fizycznych, materiałów 
konserwujących, czyszczenie kominów (okre-
sowe i bieżące), ubezpieczenia rzeczowe, 
pielęgnacji terenów zielonych, odśnieżania, 
kontroli szczelności instalacji gazowej, de-
ratyzacji, dezynfekcji, dewastacji, ochrony 
pożarowej budynku, pozostałych kosztów 
operacyjnych, dozoru mienia,  pogotowia 
technicznego i inne - zamknęły się kwotą 
1.227.304 zł.

3.  Koszty konserwacji dźwigów,  konserwacji 
domofonów, opłat za sygnał podstawowy TV, 
usług gospodarzy, odczytów wody, legalizacji 
wodomierzy,  kosztów obsługi i konserwacji 
instalacji centralnego ogrzewania - zamykają 
się kwotą 595.821 zł.

4.  Koszty opłat ponoszonych w cenach nieza-
leżnych od spółdzielni tj. energii elektrycznej, 
wody i kanalizacji, wywozu nieczystości, opłat 
podatkowych od nieruchomości, opłat za wie-
czyste użytkowanie terenów oraz  centralnego    
ogrzewania –  wyniosły 3.200.545 zł.

al. Roździeńskiego 86A
al. Roździeńskiego 86

al. Roździeńskiego 88
al. Roździeńskiego 90

ul. Uniw ersytecka 25
ul. Uniw ersytecka 29
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Całkowite koszty eksploatacji wraz z centralnym 
ogrzewaniem w roku 2019 zamknęły się kwotą 
5.539.380 zł, natomiast wpływy  szacuje się na 
kwotę 5.329.390 zł i przy bilansie otwarcia roku 
2019 wynoszącym 373.225 zł rok 2019 zamknął 
się wynikiem dodatnim.

W ramach ww. kosztów eksploatacji do grud-
nia 2019 r. wykonane zostały następujące prace:

1.  W 2019 roku przeprowadzono obligatoryjne 
kontrole wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, tj.:

n w wyniku kontroli przewodów kominowych, 
spalinowych, wentylacyjnych dokonano 
sprawdzenia 953 mieszkań,

n w wyniku kontroli instalacji gazowej  spraw-
dzono 1012 mieszkań,

n dwukrotnie dokonano okresowego badania 
elektronarzędzi - wykonane zostały pomiary 
ochrony przeciwporażeniowej w warszta-
cie Administracji Osiedla Gwiazdy KSM  
i w Klubie KSM „Pod  Gwiazdami”,

n przegląd instalacji ppoż., hydrantowej oraz 
systemu oddymiania budynków  został prze-
prowadzony w lutym,

n w marcu dokonano kontroli rocznej urządzeń 
zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych, 
zamontowanych na na czterech placach zabaw.

n przegląd 213 szt. czujników gazu DK-1 i HB-
361 zamontowanych na korytarzach  w  bu-
dynkach przy al.Roździeńskiego 86A,86,88 
i 90  wykonano  w czerwcu,

n w czerwcu również przeprowadzony został 
roczny przegląd systemu sygnalizacji pożaro-
wej w budynkach al. Roździeńskiego 86A, 86, 
88 i 90, wyposażonych w instalację  łączności 
ze Strażą Pożarną i Stacją Monitorowania      
NOMA-2,

n na dachach budynków w listopadzie dokonano 
przeglądu urządzeń zabezpieczających przed 
upadkiem z wysokości.   

2.  W ramach bieżącej obsługi mieszkańców 
do dnia 31.12.2019 r.:

a)  zostały przyjęte 2034 zgłoszenia w tym:
n 1.714 zgłoszeń w sprawie awarii i bieżących 

konserwacji, które w ramach codziennych 
zleceń wykonane zostały przez konserwatorów 
Administracji Osiedla Gwiazdy KSM,

n 203 zgłoszenia dotyczące dźwigów,
n 25 zgłoszeń związanych z przewodami komi-

nowymi,
n 83 zgłoszenia dotyczące domofonów,
n 9 zgłoszeń w sprawie centralnego ogrzewania.
b)  przyjęto 2.121 pism oraz udzielono wymaga-

jących tego 603 odpowiedzi.
c)  przekazano 152 zgłoszenia  do MPGK do-

tyczących  wywozu kontenerów na odpady 

wielkogabarytowe, odpady komunalne i se-

lektywne.

3.  Na zlecenie Administracji Osiedla Gwiazdy 

KSM  Zakład Zieleni KSM wykonał w 2019 

roku następujące prace:

n czterokrotne koszenie trawników,

n wiosną przeprowadzono prace związane z pie-

lęgnacją klombów i przycięciem krzewów, 

wraz z nasadzeniami uzupełniającymi krze-

wów iglastych  6 szt. w klombach na terenie 

Osiedla,    

n dla upiększenia Osiedla dokonano obsadze-

nia waz kwietnikowych usytuowanych przy 

budynkach i na terenie osiedla: na przełomie 

marca i kwietnia bratkami i w maju begoniami,  

n ustawiono 3 donice betonowe przy  budynku 
al. Roździeńskiego 88  i obsadzono je kwiatami 
sezonowymi,      

n w ramach rekompensaty (za usunięte w  listo-
padzie 2017 r. jedno drzewo - zgodnie z Decy-
zją Prezydenta Miasta Katowice) w kwietniu 
2018 r. na terenie od strony zachodniej bu-
dynku przy ul. Uniwersyteckiej 25 nasadzone        
zostały 2 szt. drzew ozdobnych, liściastych,

n w kwietniu w ramach rekompensaty za 
usunięte drzewa - zgodnie z decyzją Nr 
299/Z/2018 z Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 24.08.2018 r. - dokonano nasadzeń  
7 szt. drzew:

a)  3 szt. drzew jarząb szwedzki  posadzono na 
terenie zielonym placu zabaw przy al. Roź-
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dzieńskiego 88 (wzdłuż murku okalającego 
plac zabaw),      

b)   2 szt. drzew głóg „Paul’s Scarlet” posadzono 
od strony zachodniej budynku przy al. Roź-
dzieńskiego 90,

c)   2 szt. drzew jodła kalifornijska znalazły swoje 
miejsce na terenie zielonym wzdłuż alejki 
prowadzącej od budynku Roździeńskiego 90 
w kierunku szkoły i Bulwarów rzeki Rawy.

n w okresie wrzesień/październik dokonano 
renowacji  nawierzchni placu zabaw przy 
al. Roździeńskiego 88 poprzez likwidację 
nawierzchni betonowej na części terenu, na-
wiezienie ziemi, posianie trawy i przykrycie 
torfem. Ponadto zabudowano nową  piaskow-
nicę z drewnianymi siedziskami wraz z wy-
konaniem opaski z kostki brukowej.

4.  Poniżej przedstawiamy koszty mediów 
poniesione w  2019 r.:

n koszty energii elektrycznej to kwota 
87.580 zł

n koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę 1.169,340 zł

n koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowane są na kwotę 363.200 zł

n koszty związane z wywozem odpadów wiel-
kogabarytowych szacowane są na kwotę 

16.700 zł
n znaczną kwotę składników opłaty eksploata-

cyjnej stanowią koszty związane z podatkiem 
od nieruchomości i opłatą za wieczyste użyt-
kowanie gruntu – koszt 125.320 zł.

IX. INNE WYDARZENIA  
W OSIEDLU GWIAZDY KSM:

1.   W związku z zamierzeniem  inwestycyjnym 
Urzędu Miasta Katowice pn. „Drogowa Trasa 
Średnicowa – Przebudowa al. Roździeńskiego 
przy wylocie z tunelu Katowickiego” Kato-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, reprezen-
tując  mieszkańców budynków KSM przy al. 
Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90  wystąpiła 
pismem z dnia 08.07.2019 r. do  Urzędu Miasta 
Wydziału Rozwoju ze stanowczym sprze-
ciwem wobec przygotowania do realizacji 
ww. inwestycji. Przedstawiony na stronie  
internetowej Platformy Konsultacji Społecznej 
Urzędu Miasta Katowice zakres     opracowania 
to przede wszystkim przebudowa fragmentu 
równoległej do al. Roździeńskiego drogi bę-
dącej podstawą komunikacji osiedlowej i prze-
budowa istniejących ekranów akustycznych 
od północnej strony Osiedla     Gwiazdy – to 
w efekcie przesunięcie osi alei Roździeńskiego 
i związanego z tym ruchem samochodów o  

kilkanaście metrów w kierunku budynków 
z równoczesną likwidacją kilkudziesięciu 
miejsc postojowych oraz znacznej części po-
wierzchni zieleni urządzonej. W powyższym 
piśmie KSM zaznaczono,  iż przebudowa 
ekranów to po prostu ich znaczne przesunięcie 
w kierunku budynków mieszkalnych, co nie 
tylko pogorszy warunki zamieszkiwania, ale 
wręcz spowoduje, że zamieszkiwanie zostanie 
zdegradowane do nieakceptowalnego poziomu. 
Zwrócono również uwagę, że bez inwestycji 
w ekwiwalentnie rekompensujące potencjalnie  
zagrożone likwidacją miejsca parkingowe 
obecna trudna pod tym względem sytuacja 
stanie się wręcz dramatyczna bowiem z miejsc 
postojowych oprócz mieszkańców korzystają 
przyjeżdżający do pawilonu handlowego przy 
al. Roździeńskiego 88A, Zespołu Szkolno 
-Przedszkolnego Nr 5 przy al. Roździeńskiego 
82, a także Uniwersytetu Ekonomicznego, 
Uniwersytetu Śląskiego oraz inni właściciele 
pojazdów. Wobec powyższego Katowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa zaapelowała 
w imieniu mieszkańców o uwzględnienie 
sygnalizowanych zagrożeń i podejmowanie 
tylko takich działań, które warunki zamiesz-
kiwania będą poprawiać a nie odwrotnie. 
W przytoczonym wyżej piśmie podkreślono 
również, iż niedopuszczalnym jest by warunki 
przejazdu  przez  Katowice (co leży w interesie 
kierowców w większości niemieszkańców 
Katowic) uległy poprawie – głównie kosz-
tem uciążliwości dla mieszkańców Osiedla 
Gwiazdy, równoprawnych obywateli Katowic.

    W odpowiedzi Wiceprezydent Miasta Katowi-
ce,  pismem z dnia 8.10.2019 r.  poinformował, 
że kontynuowane są prace nad opracowaniem 
wytycznych technicznych dla zlecenia do-
kumentacji projektowej dla tej inwestycji.    
W ww.  piśmie stwierdza się ponadto, iż po-
dejmowane działania będą ograniczone do 
niezbędnych prac, jak również czynione będą 
starania celem  zminimalizowania ingerencji 
w istniejące zagospodarowanie a ostateczny 
zakres  zajętości terenu pod przyszłe zadanie 
inwestycyjne wykaże planowana do zlecenia 
dokumentacja projektowa w tym: kwestie 
dotyczące zachowania cennej zieleni i istnie-
jących miejsc parkingowych oraz rozwiązań 
dla zapewnienia ochrony przed hałasem.    

2.  W dniu 27.09.2019 r. ( piątek) w godz. 1300 

do 1800 na terenie Osiedla Gwiazdy KSM  
i boisku  szkolnym zorganizowany został 
przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 przy 
al. Roździeńskiego Nr 82 festyn dla uczniów 
szkoły i mieszkańców  osiedla.

3.  W czerwcu, po raz kolejny na terenie zielonym 
placu zabaw przy budynku al. Roździeńskiego 
88 odbyła się impreza plenerowa zorgani-
zowana przez Miejskie Przedszkole Nr 67 
z oddziałami integracyjnymi. Tym razem 
impreza, która odbyła się dnia 7 czerwca 2019 
r.  w ramach VI Festiwalu Integracyjnego 
miała charakter rekreacyjny z zapewnieniem 
atrakcji i rozrywki, i równoczesnymi odnie-
sieniami społeczno-kulturalnymi, promując 
osiągnięcia w działaniach na rzecz edukacji 
i terapii dzieci niepełnosprawnych.  

4.  Jak co roku, tym razem w ramach obchodów 
17 Edycji „Święta Drzewa” - ogólnopolskie-
go programu, - w dniu 11.10.2019 r. dzieci 
z Miejskiego Przedszkola Nr 67, za zgodą 
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za-
sadziły kilkanaście sadzonek drzew liściastych 
i iglastych na terenie zielonym naszego osie-
dla, m.in. przy budynku Roździeńskiego 88 
i  na terenie zielonym pomiędzy pawilonem 
handlowym a placem zabaw przy budyn-
ku     Roździeńskiego 88  a także na terenie 
przy budynku Roździeńskiego 90. Niestety 
w dniu następnym po akcji sadzenia drzewek 
przez przedszkolaków 5 sadzonek drzewek 
liściastych „wyparowało” z terenu zielonego 
pomiędzy budynkiem Roździeńskiego 90 
a szkołą.

UWAGA!  WAŻNE  PRZYPOMNIENIE

Zgodnie z ZASADAMI  SEGREGACJI  OD-
PADÓW przypominamy o obowiązku segregacji 
odpadów komunalnych:

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

WRZUCAMY:

– karton, tekturę, czasopisma, 
książki, gazety, papierowe tor-
by, broszury, katalogi, gazetki 

reklamowe, zużyte zeszyty, papier biurowy, ko-
perty, 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), plastikowe 
nakrętki, plastikowe opakowa-
nia po żywności, kosmetykach 
i chemii gospodarczej, folio-

we worki i reklamówki, pojemniki po wyrobach 
garmażeryjnych, drobny styropian, opakowania 
wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), 
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a także puszki po żywności, drobny złom żelazny 
i metali kolorowych, puszki aluminiowe, 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, tale-
rzy), szkła nietłukącego typu „ARCOROC”, szkła 
kryształowego, żarówek, świetlówek, neonówek, 
porcelany, fajansu, zniczy.

WRZUCAMY:

– organiczne odpady ogrodowe 
(trawę, liście, rozdrobnione ga-
łęzie), 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.

Informujemy, ponadto, że:

- odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz) z re-
montów prowadzonych samodzielnie przez 
mieszkańców, odbierane będą nieodpłatnie 
jeden raz w roku kalendarzowym  w ilości nie-
przekraczającej 2 m3 w workach typu big-bag.

Zapotrzebowania należy dokonać bezpośred-
nio w biurze obsługi klienta MPGiK, Katowice 
ul. Obroki 140 , tel. 32/35-87-609 do 612.

Administracja  Osiedla  przypomina Państwu 
i prosi, ponownie o stosowanie się do zasad se-
gregacji śmieci w szczególności  przestrzegania 
terminów wywozu gabarytów. Brak lub niewła-
ściwa segregacja może prowadzić do wszczęcia 
postępowania administracyjnego    i ukarania 
Spółdzielni a w zasadzie jej mieszkańców opłatą  
za brak selektywnej zbiórki.

 Rada Miasta Katowice na XIV Sesji przyjęła 21 
listopada 2019 roku uchwałę „w sprawie  wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi oraz stawki opłaty”, w której 
m.in. stwierdza się:

„§ 1. W przypadku odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 
6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1 w wysokości 21,30 zł miesięcznie. 2. Ustala 
się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, 
jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny 
w wysokości 42,60 zł miesięcznie.”

Jakichkolwiek zmian w systemie gospodarki 
odpadami w Katowicach nie dokonano.

Spółdzielnia zarządzając nieruchomościami, 
których jest właścicielem lub współwłaścicielem 
oraz wyodrębnionym mieniem innych właścicieli, 
ponosi wydatki pieniężne w celu utrzymania zaso-
bów w stanie niepogorszonym, nie dopuszczając do 
deprecjacji i dekapitalizacji majątku. Na wysokość 
tych wydatków celowych wpływają  czynniki 
zarówno zależne od decyzji organów Spółdzielni, 
jak i całkowicie od nich niezależnych. Spółdziel-
nia bowiem odgrywa tutaj rolę „pośrednika”, 
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 i usług, w tym 
przede wszystkim kolejne progresje minimalnej 
płacy, z obligatoryjnym obciążeniem świadcze-
niami pieniężnymi w związku z wprowadzeniem 
ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, 
wzrost cen prądu, awizowane zmiany podatków 
i opłat lokalnych, a także jednolity dla całego 
kraju nowy system selektywnego zbierania od-
padów 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 związku z powyższym dla urealnienia wpły-
wów z kosztami  Rada Osiedla Gwiazdy KSM 
podjęła Uchwałę Nr 2/37/2019 z dnia 23.10.2019 
r. zwiększającą stawkę eksploatacji w pozycjach: 
Koszty obsługi osiedla, Inne koszty utrzymania 
budynku, Usługi gospodarzy budynków, Do-
zór mienia.

Zmiana od 1.01.2020 r. przepisów dotyczących 
urzędowego podniesienia minimalnej stawki go-
dzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia za 
pracę spowodowała zwiększenie stawki w pozy-
cji „Dozór mienia” o kwotę 3,85 zł/mieszkanie. 
Dla zminimalizowania wzrostu ww. stawki Rada 
Osiedla postanowiła o zmniejszeniu liczby godzin 
ochrony budynku z 12 godzin do 11 godzin tj. 
od godz. 1800 do 500. Powyższe zmiany dotyczą 
mieszkańców budynków przy al. Roździeńskiego 
86A, 86, 88, 90 i obowiązują od 1.01.2020 roku.

X. ZAŁOŻENIA DZIAŁALNOŚCI  
GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ  
I KULTURALNEJ  DLA OSIEDLA  

NA 2020 ROK

1.  Plan Remontów na 2020 rok dla Osiedla 
Gwiazdy KSM został przyjęty na posiedzeniu 
plenarnym Rady Osiedla w dniu 27.11.2019 
r. Uchwałą Rady Osiedla Nr 6/42/2019 r.

 Plan remontów na 2020 r. przewiduje:

I.  Wymiana stolarki okiennej:        11.500 zł
1. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (refundacje)      11.500 zł
II.  Wymiana stolarki drzwiowej realizowana 

przez Spółdzielnię                  1.000 zł
1. Realizowana przez członków Spółdzielni we 

własnym zakresie (koszty refundacji)                                 
1.000 zł

III. Roboty murarsko-tynkarskie     448.400 zł
1.  Wykonanie zaleceń kominiarskich po prze-

glądach SPK                                   2.000 zł
2.  Naprawa balkonów  - kontynuacja w budynku 

przy  al. Roździeńskiego 86          380.000 zł
     4 piony lub po 2 piony R.86 i R.86A
3. Naprawa pojedynczych balkonów, szczególnie 

na ostatnich  piętrach w budynkach przy  al. 
Roździeńskiego 86A, 86, 88 i 90  (wg potrzeb)

                       26.400 zł 
4.  Wykonanie prac wynikających z „Protokołów 

kontroli okresowej stanu techn.  sprawności 
obiektu - bud. mieszk.” i z Protokołów ko-
nieczności                                     40.000 zł    

IV. Roboty instalacyjne wod – kan, gaz
523.500 zł

1.  Wymiana pionów wodnych  R.86A, 86, 88, 
90 (awaryjna)                                 10.000 zł  

2.  Wymiana pionów kanalizacyjnych R86A, 
86, 88 i 90 ( awaryjna)                10.000 zł

3.  Wymiana pionów kanalizacyjnych w budyn-
kach:                              282.600 zł

a)  al. Roździeńskiego 90 – pion mieszkań  II, 
III, IV          

4.  Wymiana odcinka poziomu kanalizacji od 
piwnicy do I studzienki przy budynku al. 
Roździeńskiego 90                         30.000 zł

(Dokończenie na str. 10)
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5.  Dostosowanie instalacji hydrantowej w budyn-
ku al. Roździeńskiego 88 do obowiązujących 
obecnie przepisów ppoż.             190.900 zł                                                    

V.  Mała architektura:                     115.500 zł
1.  Remont nawierzchni alejki asfaltowej ciągu 

pieszego ( ok 100 m2) pomiedzy budynkami 
al. Roździeńskiego 88 i 90              30.000 zł

2.  Naprawa nawierzchni przy wjeździe na par-
king między budynkami Uniwersytecka 25 
i 29 oraz na skarpie ( częściowo przy użyciu 
płyt ażurowych z odzysku)            77.000 zł

3.  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
pod stołem do tenisa stołowego na placu 
zabaw  przy al. Roździeńskiego 90   8.500 zł

VII. Remonty dźwigów:              150.000 zł
1.  Naprawy bieżące dźwigów przy al. Roździeń-

skiego 86A, 86, 88, 90                 100.000 zł
2.  Naprawy bieżące dźwigów przy ul. Uniwer-

syteckiej 25 i 29               50.000 zł 
IX.  Odpis na fundusz interwencyjny              

19.500 zł
X.   Spłata pożyczki z funduszu interwencyj-

nego ( bez odsetek)                66.700 zł
 OGÓŁEM: koszty robót remontowych 

na rok 2020 finansowanych z funduszu 
remontowego część”B”:          1.336.100 zł

2.  W listopadzie 2019 r. Uchwałą Nr 7/43/2019 
r. z dnia 27.11.2019 r. przyjęte zostały przez 
Radę Osiedla Założenia ekonomiczno-gospo-
darcze na 2020 r.

 W zakresie eksploatacji i centralnego ogrze-
wania planowane wpływy zamykają się kwotą 
5.902.020 zł, przy planowanych kosztach 
5.838.330 zł, co przy uwzględnieniu bilansu 
otwarcia roku 2020 spowoduje zamknięcie 
roku  wynikiem dodatnim, uwzględniając 
m.in.:

a)  Przewidywane koszty obligatoryjnych kontroli 
technicznych: kontrola 5-letnia sprawności 
technicznej budynków, kontrola 5-letnia in-
stalacji elektrycznej,  kontrola przewodów 
kominowych, instalacji gazowej  w miesz-
kaniach     oraz czujników gazu, instalacji 
hydrantowej, systemu oddymiania budynków 
i monitoringu ppoż., powinny  zamknąć się 
kwotą 143.070 zł.

b)  Planowane koszty związane z utrzymaniem 
terenów zielonych osiedla między innymi 
dotyczące czterokrotnego koszenia trawników 
wynoszą 85.120 zł.

c)  W ramach wydatków z eksploatacji na rok 
2020 przewiduje się następujące koszty me-
diów:

n koszty energii elektrycznej szacuje się na 
kwotę                 100.560 zł

n koszty wody i kanalizacji przewiduje się na 
kwotę                            1.154.000 zł

n koszty wywozu nieczystości komunalnych 
prognozowane są na kwotę 351.120 zł (wy-

sokość kosztów zależna jest m. in. od liczby 
zadeklarowanych w oświadczeniach osób)

n koszty związane z wywozem odpadów wiel-
kogabarytowych szacowane są na kwotę 

15.000 zł
n koszty związane z podatkiem od nieruchomości 

i opłatą za przekształcenie wieczystego użyt-
kowania we własność      gruntu przewiduje 
się na poziomie 125.670 zł.

3.  Odnośnie planów i zamierzeń rzeczowo fi-
nansowych działalności społeczno-kultural-
nej, Rada Osiedla Gwiazdy KSM przyjęła 
Uchwałą Nr 8/43/2019 z dnia 27.11.2019 
r. „Plan rzeczowo -finansowy działalności 
społecznej i kulturalnej”, który zawiera na-
stępujące planowane kwoty: wpływy 92.940 
zł, koszty 92.940 zł.

Informacja Administracji Osiedla n/t realiza-
cji ustawy z dnia 14.06.2007 o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (z późniejszymi zmianami 
), obowiązującej od dnia 31.07.2007 r.:
n	zgodnie z w/w ustawą Mieszkańcy naszego 

Osiedla podpisali do dnia 30.11.2019 r. 576 
aktów notarialne odrębnej własności w tym:

a)  570 aktów notarialnych dot. odrębnej własno-
ści mieszkań:

   561 aktów notarialnych wynikających z ww. 
ustawy

   11 aktów notarialnych z przetargów  na usta-
nowienie odrębnej  własności

b)  2 akty notarialne z przetargów  na ustanowienie 
odrębnej  własności z lokali użytkowych

c)  2 akty notarialne dot. odrębnej własności 
garaży wbudowanych.

XI. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  
WNIOSKÓW  PRZYJĘTYCH   

NA ZEBRANIU OSIEDLOWYM  OSIEDLA 
GWIAZDY KSM  W  DNIU 2.04.2019 R.

Administracja Osiedla Gwiazdy KSM uprzejmie 
informuje, że na Zebraniu Osiedlowym Osiedla 
Gwiazdy KSM w dniu 02.04.2019 r. do Komisji 
Wnioskowej nie został złożony żaden wniosek.

Administracja Osiedla Gwiazdy 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 Gwiazdy KSM
JACEK MUSIALIK
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(Dokończenie na str. 12)

W 2019 roku Klub KSM ,,Pod Gwiaz-
dami” zorganizował  103 formy stałe 
i imprezy, w których wzięło udział 

ponad 1500  uczestników. Do końca czerwca br 
działały następujące sekcje stałe: Klub Seniora, 
zajęcia komputerowa, zajęcia plastyczne ,,Sztuk- 
mistrze’’ oraz zajęcia rękodzielnicze dla małych 
i dużych. Po przerwie wakacyjnej w październiku 
tego roku wznowione zostały dwie sekcje: Klub 
Seniora oraz zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, 
ponadto wprowadzono dwie nowe sekcje: zajęcia 
taneczne dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
zajęcia gimnastyczne dla seniorów. 

W minionym roku działalność Klubu wspierana 
była poprzez współpracę z jednostkami zewnętrz-
nymi m.in. Miejskim Przedszkolem nr 74, Miej-
skim Przedszkolem nr 67, Szkołą  Podstawową 
nr 2, Radą Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie 
oraz ,,Stowarzyszeniem ,,Mocni Razem’’. Ponadto 
od października tego roku naszymi stałymi go-
śćmi będą dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 6.  
Współpraca ta umożliwia organizację warsztatów, 
spotkań o charakterze edukacyjno-informacyjnym 
czy imprez mających na celu integrację i aktywi-
zację mieszkańców. 

W okresie tzw. ,,Akcji Zima” w miesiącach 
styczeń- luty zorganizowano 18 imprez, w któ-
rych wzięło udział 378 uczestników. Ten blok 
imprezowy rozpoczęliśmy od zajęć plastycznych 
dla dzieci z Miejskiego Przedszkola numer 74 i 67, 
podczas których dzieci przygotowały kartki dla 
babci i dziadka z okazji zbliżającego się ich święta. 
Na początku roku odbył się Karnawałowy Bal 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO-FINANSOWE 
Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNO-KULTURALNEJ  

KLUBU KSM ,,POD GWIAZDAMI’’ ZA ROK 2019

Akademia Przedszkolaka

Akcja Lato – z policjantką o przepisach ruchu drogowego

Przebierańców, w trakcie którego dzieci chętnie 
wzięły udział w grach, zabawach oraz tańcach pro-
wadzonych przez animatorkę. Wiele atrakcji cze-
kało na dzieci  w okresie ferii zimowych. Wyjścia, 
wycieczki i  zajęcia artystyczne to jedne z wielu 
form, które udało się zorganizować we współpracy 
z Klubem Spółdzielczym ,,Trzynastka’’. Ferie 
w mieście rozpoczęły się od seansu filmowego 
w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Kolejną atrak-
cją była wycieczka do kopalni Luiza w Zabrzu, 
podczas której dzieci oprócz zwiedzania miały 

okazję wziąć udział w zajęciach plastycznych. 
W kolejnych dniach odbyło się wyjście z dziećmi 
do kina oraz do kręgielni. Ferie zakończyły się 
wyjściem do Galerii Sztuki Współczesnej BWA 
na warsztaty ,,Sztuka w edukacji”.

Poza wyżej opisanym blokiem imprez dla 
dzieci, odbyły się także imprezy dla dorosłych 
spółdzielców.  Były to m. in. spotkanie nowo-
roczne, Dzień Włoski w klubie, podczas którego 
była możliwość skosztowania specjałów kuchni 
włoskiej, posłuchania najpopularniejszych wło-
skich utworów muzycznych jak i sprawdzenia 
swojej wiedzy na temat tego kraju. W marcu 
mieszkańcy Osiedla Gwiazdy gościli w klubie na 
zabawie karnawałowej, nie zabrakło tańca, śpiewu 
i dobrej zabawy.  8 marca miała miejsce impreza 
skierowana dla kobiet, podczas której goście mieli 
okazję posłuchać koncertu gitarowego jak i wziąć 
udział w pokazie iluzjonisty. Inną propozycją dla 
dorosłych był Dzień Armeński, z udziałem gościa 
specjalnego  z Armenii, który opowiedział o tra-
dycjach i zwyczajach swojego kraju. 

Podczas ,,Akcji Zima” mieliśmy okazję gościć 
w klubie młodzież, zawitali do nas uczniowie z X 
Liceum Ogólnokształcącego z Katowic. W związku 
z międzynarodowym dniem liczby PI, uczniowie 
dowiedzieli się wielu ciekawostek oraz mieli 
okazję wziąć udział w matematycznej zabawie. 

 W drugim kwartale roku 2019 nie zabrakło 
również ciekawych form i spotkań. W kwietniu 
odbyło się mi.in. spotkanie z lekarzem-geriatrą, 
podczas którego seniorzy zasięgnęli informacji na 
temat szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II 
w Katowicach. Na początku miesiąca gościliśmy 
w Giszowieckim Centrum Kultury, gdzie mogliśmy 
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podziwiać wystawę malarstwa o tematyce wielko-
postnej pani Ewy Soski. Atmosfera zbliżających 
się świąt wielkanocnych udzieliła się seniorom 
oraz przedszkolakom. Podczas kwietniowych 
spotkań wykonano wiele pięknych świątecznych 
ozdób. W maju br. odbyły się warsztaty, podczas 
których dzieci mogły wykonać prezent dla swoich  
mam. Uczestnicy stworzyli las w słoiku, czyli 
miniaturowych rozmiarów zagajnik szczelnie 
zamknięty w szklanym słoiku. Pod koniec maja 
miała miejsce impreza pt. ,,Dzień sąsiada’’ ze 
specjalnym udziałem  gości z zespołu śpiewaczego 
,,100-krotki’’ z Giszowieckiego Centrum Kultury. 
Swój program artystyczny zaprezentowały również 
dzieci z Przedszkola numer 74 z Katowic. Miesiąc 
maj zakończyliśmy imprezą pt. ,,Dzień Mace-
doński’’ a gośćmi specjalnymi było małżeństwo 
z Macedonii, które opowiedziało o swoim kraju, 
a uczestnicy mieli okazję zakosztować poczęstunku 
w stylu macedońskim.

W trzecim kwartale 2019 r. zorganizowano 
,,Akcję Lato”. W tym okresie dzieci wielokrot-
nie odwiedziły Pałac Młodzieży w Katowicach,  
Wodny Plan Zabaw na Dolinie Trzech Stawów 
oraz Summer Park, gdzie na dzieci czekały takie 
atrakcje jak: minigolf, ścianka wspinaczkowa i park 
linowy. Kilkukrotnie odwiedziliśmy Miejską Bi-
bliotekę gdzie na dzieci czekały ciekawe warsztaty 
animacji poklatkowej oraz warsztaty komiksowe. 
Dzieci lubiące zajęcia plastyczno-manualne mogły 
skorzystać z warsztatów artystycznych w Galerii 
Szyb Wilson oraz w Domu Oświatowym Biblioteki 
Śląskiej, gdzie odbywały się zajęcia z malarzem 
Piotrem Lutyńskim.  Korzystając z pięknej słonecz-
nej pogody często odwiedzaliśmy Park Bogucicki 
oraz Parki Śląski i im. T. Kościuszki. Spośród 
innych atrakcji należy wymienić: wyjście na kon-
cert do Miejskiego Domu Kultury ,,Koszutka’’, 
wyjazd do Będzina, gdzie zwiedzaliśmy zamek, 
wyjście do papugarni ,,Carmen” w Katowicach, 
wyjście do kręgielni, wizyta w Centrum Rozrywki 

,,Guliwer’’ oraz sali zabaw ,,Nibylandia’’. Ciekawą 
formą okazały się również warsztaty tańca hip- 
hop, które odbyły się w Siemianowickim Centrum 
Kultury. W okresie wakacji odbywały się w klubie  
zajęcia rękodzielnicze dla dzieci, które cieszyły 
się dużym powodzeniem. Podczas ,,Akcji Lato’’ 
zorganizowano 45 imprez,  w których udział 
wzięło 349 uczestników.

W ostatnim kwartale zorganizowano imprezy 
kulturalno-oświatowe o zróżnicowanym charak-
terze. W październiku odbył się Jesienny Bal 
Przebierańców dla dzieci, zorganizowano moc 
atrakcji i zabaw przy współpracy ze Stowarzysze-
niem Mocni Razem. Przedszkolaki z pobliskich 
przedszkoli zawitały do klubu na ,,Jesienne warsz-
tatach taneczne’’. W październiku rozpoczęliśmy 
nabór na następujące sekcje: zajęcia taneczne dla 
dzieci, zajęcia gimnastyczne dla seniorów, zajęcia 
rękodzielnicze dla małych i dużych oraz Klub 
Seniora. W kolejnym miesiącu wraz z Seniorami 
odwiedziliśmy Willę Fitznera w Siemianowicach 
Śląskich, gdzie wysłuchaliśmy koncertu fortepia-
nowego.  Pod koniec listopada odbyła się zabawa 

Spotkanie noworoczne

andrzejkowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 
W grudniu miała miejsce impreza świąteczna dla 
dzieci oraz spotkanie opłatkowe dla mieszkańców 
Osiedla Gwiazdy,  tym świątecznym akcentem 
zakończymy kolejny rok.

Według wstępnego wykonania koszt działal-
ności Klubu KSM ,,Pod Gwiazdami’’ w roku 
2019 wyniósł około 88.000 zł pokryty wpływami 
w formie odpisów wliczonych w ciężar opłat za 
lokale, pobieranych odpłatności od uczestników 
zajęć i imprez, wynajmu sali oraz innych wpłat. 

Informacje o bieżącej działalności Klubu były 
prezentowane w postaci plakatów wieszanych na 
tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych 
osiedla, a także na stronie internetowej Kato-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakładce 
,,działalność społeczno-kulturalna”. Klub był 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
popołudniowych, natomiast w okresie ferii zi-
mowych oraz wakacji (miesiące lipiec- sierpień) 
w godzinach porannych.

W 2020 roku Klub KSM ,,Pod Gwiazdami” pla-
nuje kontynuować współpracę zarówno z najbliż-
szymi placówkami oświatowymi,  organizacjami 
pozarządowymi, pozostałymi klubami Katowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej oraz korzystać z oferty 
programowej instytucji kultury Miasta Katowice. 
W  roku 2020 planowane jest 112 form stałych 
i imprez dla około 1500 uczestników. Przewidy-
wane szacunkowe koszty działalności społecznej 
i kulturalnej na rzecz osiedlowej społeczności 
planuje się w wysokości 92.940 zł. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczest-
nictwa w działalności społecznej i kulturalnej 
realizowanej w oparciu o możliwości Klubu Spół-
dzielczego ,,Pod Gwiazdami”.

p.o. Kierownika Klubu 
DOMINIKA GÓRNIOK

Zabawa andrzejkowa


