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Z okazji Świąt Wielkanocnych, 
wszystkim Mieszkańcom,
życzymy spokoju, radości, 
nadziei w życiu i wiary w dobro.
Życzymy, by tegoroczne 
Święta Wielkiej Nocy, 
przyniosły Państwu pokrzepienie 
i były źródłem wzajemnej 
życzliwości i wsparcia. 
Radosnych Świąt.
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Rada Nadzorcza, Zarząd, 
Rady Osiedli i Pracownicy 

Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”
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Twarde�prawo,�ale�
prawo,�czyli�każdy�
płaci�za�swoje.

De facto od 2007 r. nie ma 
mowy już o dawnym solida-
ryzmie spółdzielczym w od-
niesieniu do opłat eksploata-
cyjnych. W aktualnych nor-
mach prawnych każda nieru-
chomość zobowiązana jest do 
pokrywania kosztów związa-
nych z jej użytkowaniem indy-
widualnie. Oznacza to, że ow-
szem Spółdzielnia może „speł-
niać marzenia”, bo każdy ma 
prawo do godnego mieszkania, 
ale z drugiej strony musi ist-
nieć świadomość konieczno-
ści zapłacenia za to. A w przy-
padku kosztów tzw. „eksplo-
atacyjnych” rozliczenie nastę-
puje już w roku następnym. Je-
śli poniesiony koszt przekracza 
wartość wnoszonych „opłaty”, 
trzeba dopłacić w roku następ-
nym, a są jeszcze przecież pla-
ny na nowy rok. 

Mniej�wymagasz�
mniej�płacisz.

W naszej Spółdzielni wyróż-
niają się szczególnie trzy osie-
dla, które niestety ponoszą wy-
soki koszt sprzątania, utrzy-
mania zieleni (wycinki, nasa-
dzenia, żywopłotów, kosze-
nia), utrzymania placów za-
baw, konserwacji, doposażenia 
nieruchomości w różne sprzę-

ty itp. Mniejsze wymagania 
lub odmienny typ nierucho-
mości implikują niższe opła-
ty w pozostałych trzech osie-
dlach. Spółdzielnia nie mówi 
„nie” życzeniom mieszkańców. 
Jedynie należy pamiętać o nie-
uchronnych konsekwencjach 
finansowych. Bywa, że słyszy-
my: „To Spółdzielnia ma sfi-
nansować…”. Spółdzielnia nie 
finansuje tych działań tylko 
spółdzielcy dla siebie i we wła-
snym zakresie, co trzeba z mo-
cą podkreślić.

Na�remonty�wspólny�
worek,�ale�nie�bez�dna.

Inaczej ma się sprawa fi-
nansowania remontów. Usta-
wodawca zobowiązał Spół-
dzielnie do utrzymania fundu-
szu remontowego. Od 2007 r. 
wprowadzono obowiązek pro-
wadzenia ewidencji kosztów  
i przychodów odrębnie dla 
każdej nieruchomości.

Zasadniczo to rozwiązanie 
pozwala remontować te bu-
dynki, w których mieszkań-
cy nie zdołali „uzbierać” wy-
starczającej kwoty do pokry-
cia kosztu remontu z zastrze-
żeniem, że środki te muszą zo-
stać zwrócone do „wspólne-
go worka”. Termin rozlicze-
nia nie może być wyznaczony 
w wewnętrznych przepisach 
Spółdzielni zbyt odlegle, po-
nieważ spowolniłoby to moż-

liwość wykonywania remon-
tów dla tych, którzy faktycz-
nie są „sponsorami” swoich są-
siadów. „Pożyczone” trzeba po 
prostu oddać.

Każda nieruchomość mo-
że mieć odrębnie ustaloną wy-
sokość odpisu na fundusz re-
montowy, co mylone jest czę-
sto z wpłatą (gotówką) na ten 
cel. To odpis jest źródłem fi-
nansowania. Jeśli współwła-
ściciele chcą szybkich zmian to 
odpis ten winien być do pożą-
danych celów dostosowany na 
odpowiednim poziomie. 

Pożyczasz�-�oddajesz�
lub�sam�zbierasz.

Ustawodawca zlikwidował 
możliwość uśredniania opłat 
wynikających z ponoszonych 
kosztów, kiedy wszyscy płacili 
za wszystko. Wyjątkiem są tyl-
ko koszty związane z utrzyma-
niem mienia osiedlowego, które 
uśrednione pokrywają wszyscy 
mieszkańcy danego osiedla lub 
mienia Spółdzielni opłacanego 
przez jej członków. Sposobem 
na obniżenie opłat jest dzierża-
wienie, czy najem części wspól-
nych, co wpływa na obniżenie 
kosztów w konkretnej nierucho-
mości, jak i korzystanie przez 
członków Spółdzielni z podzia-
łu nadwyżki bilansowej. 

Katarzyna Szeniec,
Zastępca Prezesa  

ds. Ekonomicznych

Szanowni Państwo, pozwólcie, że w imie-
niu pracowników administracji i człon-
ków Zarządu oraz wszystkich pracow-

ników naszej Spółdzielni zamiast życzeń świą-
tecznych, planowanych w tym miejscu, napiszę 
tylko jedno słowo - Dziękuję!

Dziękuję Państwu, że w obliczu pandemii  
i groźby sparaliżowania naszego publicznego  
i, co tu dużo mówić, także osobistego życia sta-
nęliście na wysokości zadania. Wśród czter-
nastotysięcznej społeczności naszej Spółdziel-
ni nie zdarzył się nikt, kto w rażący sposób zi-
gnorowałby zasady bezpieczeństwa oraz zdro-
wego rozsądku. Zdecydowana większość z nas 
ze zrozumieniem podporządkowała się rygo-
rom sanitarnym i epidemiologicznym oraz za-
chowała tak ważny dziś spokój.

W Spółdzielni „Górnik” od pierwszych dni 
zagrożenia epidemią wprowadzono zasady, 
które choć powodowały niemałe utrudnienia 
w zarządzaniu nieruchomościami, to podję-
te zostały w trosce o to, by maksymalnie ogra-
niczyć niebezpieczeństwo zarażenia koronawi-
rusem zarówno mieszkańców, jak i pracowni-
ków bezpośrednio kontaktujących się z naszymi 
członkami. Drogą elektroniczną i telefoniczną 
zapewniliśmy bezpieczny kontakt z Państwem 
oraz funkcjonowanie Spółdzielni. 

Dozorcy zostali przeszkoleni przez specjali-
stę do spraw BHP naszej Spółdzielni. Otrzyma-
li detergenty i środki dezynfekcji oraz instruk-
cje jak ich używać. Zwiększono częstotliwość 
mycia elementów, których dotykają mieszkań-
cy tj. domofonów, poręczy, klamek drzwi wej-
ściowych, wnętrz wind, uchwytów szuflad zsy-
powych itd. Czuwamy, aby narzucony wyższy 
standard był przez pracowników zachowany. 
Wprowadzone procedury staramy się na bieżą-
co weryfikować. Dbamy o to, aby podejmowane 
działania nie naraziły Państwa na ponoszenie 
wyższych kosztów związanych np. ze znaczą-

cym wzrostem cen środków czystości i ochrony 
indywidualnej. 

Bezzwłocznie, po ogłoszeniu stanu zagroże-
nia epidemią, zamknęliśmy place zabaw, pia-
skownice, siłownie na wolnym powietrzu, od-
wołaliśmy spotkania Rad Osiedli i inne plano-
wane zgromadzenia. Przygotowaliśmy także 
bezpieczne procedury interwencji w razie tech-
nicznych awarii w mieszkaniach, które mogą 
być objęte kwarantanną domową. W ogłosze-
niach wieszanych na klatkach schodowych oraz 
na naszej stronie internetowej na bieżąco infor-
mujemy o sytuacji panującej wokół nas i o de-
cyzjach podejmowanych w Spółdzielni. 

Dziękuję zatem Państwu za wyrozumia-
łość w tych trudnych dniach, ale jeszcze bar-
dziej za chęć pomocy. Zgłosili się do nas peł-
noletni oraz przeszkoleni pod względem sa-
nitarnym harcerze z drużyn funkcjonujących 
na naszych osiedlach z gotowością pomocy 
w zakupach czy przy podstawowych czynno-
ściach u osób starszych i samotnych, pozosta-
jących w swoich mieszkaniach. Wielu miesz-
kańców też już poinformowało naszych kie-
rowników administracji o chęci niesienia są-
siedzkiej pomocy tym, którzy jej potrzebują  
w tych trudnych chwilach. I robią to bez zbyt-
niego rozgłosu.

Członkowie zarządu są w stałym kontakcie 
z kierownikami administracji i wiem, że już 
teraz możemy powiedzieć, iż jako spółdziel-
cy zdaliście Państwo ten egzamin wyśmienicie.  
A właściwie to cały czas go zdajecie.

Dla mnie osobiście to bardzo ważne, że w ta-
kim trudnym czasie pandemii, nikt nie pozo-
staje wśród nas bez sąsiedzkiej pomocy wspo-
maganej przez nasze spółdzielcze służby. Jakże 
niespodziewanie hasło, że nasze mieszkania nie 
kończą się na progu domów nabrało jeszcze zu-
pełnie innego - solidarnościowego - wymiaru. 
Możemy być dumni, że nie zawiedliśmy.

Za co płacimy spółdzielni?
u Okazuje się, że w kwestii opłat nigdy zbyt mało 

informacji, zatem jeszcze raz o tym dlaczego, za co i ile 
płacimy w opłatach wnoszonych do Spółdzielni.

Razem zdaliśmy 
egzamin!

MARIUSZ�NAWROCKI,
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”
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Nie milkną echa Walnego Zgromadze-
nia, które odbyło się w naszej Spółdzielni 
w 2019 roku. Przebiegło ono w atmosferze 
dynamicznego ścierania się różnych poglą-
dów. Finalnie kwestie sporne trafiły na wo-
kandę sądową. W związku z negowaniem 
poprawności wyboru Rady Nadzorczej in-
formujemy:

Sąd Okręgowy w Katowicach wyro-
kiem zapadłym w grudniu ubiegłego ro-
ku stwierdził� bezwzględną� nieważność 
zgłoszonej podczas I części Walnego Zgro-

madzenia uchwały dopisującej osoby, któ-
re zgłosiły chęć kandydowania do Rady 
Nadzorczej pomimo rygorów określonych  
w Ustawie i Statucie. Wyrok�ten�jest�pra-
womocny� i� opatrzony� rygorem� natych-
miastowej�wykonalności.

19 marca 2020 r. w innej sprawie, na po-
siedzeniu bez obecności stron postępowa-
nia, Sąd Okręgowy w Katowicach uchylił�
uchwałę Walnego Zgromadzenia odnoszą-
cą się do wyboru Rady Nadzorczej. Wyrok�
jest�nieprawomocny,�nie�posiada�rygoru�

natychmiastowej�wykonalności� i�podle-
ga�zaskarżeniu. Apelacja wywiedziona zo-
stanie po otrzymaniu pisemnego uzasad-
nienia. Wybrana� w� 2019� r.� przez� Człon-
ków�Spółdzielni�Rada�Nadzorcza�pracuje�
zatem�dalej�na�rzecz�Spółdzielni,�a�jej�de-
cyzje�są�ważne�w�świetle�prawa.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości 
o dalszym przebiegu tej sprawy będziemy 
informować w miarę jej postępu.

Zarząd�Spółdzielni�„Górnik”

Czym�jest�termomodernizacja��
i�dlaczego�jest�potrzebna?�

Wykonanie termomodernizacji budynku 
wpływa na wzrost efektywności energetycznej, 
ograniczenie strat energii do minimum, a przez 
to uzyskanie oszczędności energii. Termomo-
dernizacja poza ociepleniem budynku obejmu-
je modernizację instalacji centralnego ogrzewa-
nia i źródeł ciepła.

Kto�decyduje�o�kolejności�
ocieplania�poszczególnych�
budynków?

Ocieplenie budynków w naszych zasobach 
odbywa się w kolejności opartej na przeprowa-
dzonych badaniach kamerą termowizyjną, czy-
li przy założeniu, że w pierwszej kolejności re-
montowane są budynki o najniższej izolacyjno-
ści przegród, budynki które charakteryzuje prze-
marzanie przegród zewnętrznych co jednocze-
śnie wpływa na pogorszenie stanu techniczne-
go elewacji i tym samym wzrost opłat za ogrze-
wanie.

Jakie�są�podstawy��
prawne�tworzenia��
i�wykorzystywania�środków�
funduszu�remontowego�-�
TERMOMODERNIZACJA?

Planowana w budynku termomodernizacja fi-
nansowana jest ze środków funduszu remonto-
wego. Obowiązek jego tworzenia i dokonywania 
opłat na ten cel przez wszystkich mieszkańców 
wymagany jest ustawowo. Jednakże Spółdziel-
nia musi prowadzić odrębnie dla każdej nieru-
chomości ewidencję i rozliczenia wpływów i wy-
datków funduszu remontowego. Dalej obowią-
zuje zasada, że fundusz jest jeden dla całej Spół-
dzielni. z tym że należy zrównoważyć wpływy  
i wydatki funduszu remontowego dla każdej nie-

ruchomości w okresie 8 lat. W praktyce przekła-
da się na obowiązek spłaty poniesionych kosz-
tów przeprowadzonych remontów przez miesz-
kańców nieruchomości w tym czasie.

Ile�pieniędzy�nazbierali�
mieszkańcy�danej�nieruchomości�
na�termomodernizację�?

W Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” wy-
sokość opłat na fundusz remontowy w pozycji 
TERMOMODERNIZACJA, na przestrzeni lat 
kształtowała się następująco: 
n od 01.01.2007 r. - 0,48 zł/m2/m-c
n od 01.01.2008 r. - 0,67 zł/m2/m-c 
n od 01.07.2008 r. - 0,80 zł/m2/m-c
n od 01.04.2017 r. - 0,90 zł/m2/m-c
n od 01.06.2018 r. - od 1,00 zł/m2/m-c  

do 1,60 zł/m2/m-c 
n od 01.06.2019 r. - od 1,10 zł/m2/m-c  

do 2,40 zł/m2/m-c
Opłaty pomnożone przez powierzchnię użyt-

kową mieszkań odzwierciedlają środki zgroma-
dzone przez Mieszkańców na planowaną ter-
momodernizację. Dla poszczególnych nierucho-
mości kształtują się indywidualnie. Im budynek 
większy tym środków więcej. Małe nieruchomo-
ści, w których znajduje się niewiele mieszkań, 
narażone są na ponoszenie w opłatach wyższych 

kosztów przeprowadzonych prac termomoder-
nizacyjnych w porównaniu do nieruchomości,  
w których na to przedsięwzięcie składa się zwięk-
sza liczba Mieszkańców.

Ile�kosztuje�termomodernizacja�
i�skąd�biorą�się�pieniądze�na�nią?

Wykonanie w konkretnym budynku termo-
modernizacji jest zadaniem bardzo kosztow-
nym. Dla przykładu dla budynku niskiego -  
8 klatkowego wyniosła w 2019 r. (obejmując rów-
nież remonty towarzyszące tj. remonty balkonów, 
wejść do budynków itd.) ponad 3 mln 200 tys. zł.  
W budynku 10 piętrowym (55 mieszkań) -  
1 mln 400 tys. zł. Niestety to, w większości przy-
padków, wpływa na ujemne saldo środków za-
ewidencjonowanych na funduszu remonto-
wym takiej nieruchomości. Aby zachować 8-let-
ni okres zrównoważenia salda Zarząd Spółdzielni 
zmuszony jest do podniesienia opłat.

Dlaczego�okres�spłat�wynosi�
tylko�8�lat,�a�nie�np.�20�lat?

Trzeba mieć na względzie potrzeby innych. 
Długi okres „spłaty” jest społecznie nieuzasad-
niony i działa na niekorzyść tych, którzy składa-
ją się na termomodernizację oczekując na swo-

ją kolej. Taki system finansowania ocieplenia bu-
dynku jest formą „kredytowania” zadania przez 
wszystkich wnoszących opłaty na fundusz re-
montowy w całej spółdzielni. Możliwość korzy-
stania ze zgormadzonych na funduszu środków, 
wynikająca z zasady „solidaryzmu spółdzielcze-
go”, pozwala na przeprowadzenie termomoder-
nizacji i jej „spłacenie” przez mieszkańców danej 
nieruchomości w określonym statutowo okresie. 
Z tego tytułu Mieszkańcy nie ponoszą żadnych 
dodatkowych opłat czy odsetek, zyskują na obni-
żeniu kosztów centralnego ogrzewania, poprawie 
stanu technicznego i estetycznego ich budynku.

Zwiększenie opłat dla mieszkańców, którzy 
mieszkają w ocieplonych budynkach, pozwala 
na planowanie i realizację następnych termomo-
dernizacji, które w ten sam sposób zostaną roz-
liczone z mieszkańcami. Jest to forma spłaty so-
lidarnościowego długu wobec tych, którzy wcze-
śniej ze swoich opłat dołożyli do termomoderni-
zacji budynków tam, gdzie najbardziej tego po-
trzeba.

Dlaczego�wzrost�opłaty�na�
termomodernizację�dotyczy��
też�pozostałych�nieruchomości,��
w�których�ocieplenie�jest��
dopiero�planowana?

Podwyżka opłat została wprowadzona na pod-
stawie strategii remontowej przyjętej przez Wal-
ne Zgromadzenie w roku 2015. Niestety pod-
wyżka wynikająca ze strategii (10  gr/m2/m-c)  
w obecnych warunkach rynkowych nie jest wy-
starczająca dla pokrycia kosztów termomoder-
nizacji w statutowo określonym czasie. 

Wzrost opłaty na fundusz termomoderni-
zacji ma zatem głębokie uzasadnienie i wynika  
z jednej strony z zasady solidaryzmu spółdziel-
czego, a z drugiej z przepisów obowiązujących 
Spółdzielnię.

Emilia Wandzik -Jasiok 
Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji

Komunikat!

Dlaczego wzrosły opłaty 
na termomodernizację?
u Pod koniec lutego Mieszkańcy otrzymali informację o nowej wysokości opłat eksploatacyjnych.  

W części nieruchomości znacząco wzrosła opłata na termomodernizację. W tej sprawie pojawiło się wiele 
pytań, mitów i nieporozumień. Postaram się je wyjaśnić odpowiadając na najczęściej zadawane pytania:

Budynek po termomodernizacji na Osiedlu „Słoneczna”. fo
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O G Ł O S Z E N I E

Gdy kilka lat temu w Spółdzielni „Górnik” posta-
nowiono zdecentralizować działalność kultural-
no-oświatową i dla rad osiedlowych przeznaczo-

no na ten cel określone środki, okazało się, że drzemał  
w nich spory, ukryty potencjał aktywności. Szybko stały 

się miejscem działania ludzi, dla których osiedle to nie tyl-
ko sypialnia.

Imprezy wyjazdowe, spotkania towarzyskie, festyny osie-
dlowe, kursy tańca czy wspólne wyjścia do kina lub teatru to 
tylko niektóre formy aktywności ludzi, którzy na co dzień są 

sąsiadami w jednej Spółdzielni, w swoim osiedlu, w swojej 
klatce schodowej, czasem nawet na tym samym piętrze. Przyj-
rzyjmy się konkretnym efektom pracy każdej Rady Osiedla 
naszej Spółdzielni w ubiegłym roku z myślą o tym, aby dołą-
czyć do nich. Chętnym z pewnością nikt nie odmówi. 

Jedną z najważniejszych kwestii 
dla mieszkańców osiedla Cen-
trum są wykonywane remon-

ty. W ubiegłym roku były to, m.in.: 
ocieplenie budynku przy ul. Win-
centego Pola 2/4, remont klatki 
schodowej przy ul. Ligockiej 7B, wy-
miana instalacji ciepłej wody przy  
ul. Lisieckiego oraz wymiana instala-
cji ciepłej wody i centralnego ogrze-
wania i hydrofornii przy ul. Fliegera.

Na przeprowadzane remonty 
przeznaczane są duże środki, dlate-
go Rada Osiedla Centrum przywią-
zuje uwagę do jakości wykonywa-
nych robót i jej członkowie uczest-
niczą w dokonywaniu odbiorów 
technicznych. W ten sposób ROC 
zakwestionowała jakość takich prac 
jak: położenie płytek przy ul Ligoc-

kiej 7B czy chodnika i instalacji c.o. 
oraz c.w.u. przy ul. Fliegera .

Rada Osiedla Centrum podejmu-
je też działania w zakresie integra-
cji mieszkańców osiedla organizując  
w 2019 r. spotkania ostatkowe i wi-
gilijne oraz imprezę z okazji Dnia 
Matki. W tym roku planowane są 
podobne spotkania np. wigilijne, ale 
też imprezy wyjazdowe i plenerowe 
tak, aby jak największa grupa miesz-
kańców mogła w nich wziąć udział. 

Rada zajmuje się też problema-
mi zgłaszanymi przez mieszkańców, 
m.in. niebilansującymi się odczyta-
mi wody. W tej sprawie zwrócono 
się do Zarządu Spółdzielni z prośbą 
o wprowadzenie niezbędnych roz-
wiązań, a w szczególności opomia-
rowania poszczególnych węzłów.

Rok 2020 przynosi nowe wy-
zwania dla mieszkańców np. se-
gregacja śmieci. Postulujemy więc  
przeprowadzenie przeglądu umów 
dotyczących wywozu odpadów 
przez użytkowników lokali użyt-
kowych. Wstępne rozpoznanie 
potwierdziło, iż część zawartych 

umów jest pozornych, bo np. skle-
py lub firmy deklarują do odbioru 
ilość śmieci zbliżoną do zwykłe-
go mieszkańca. Gdzie ląduje reszta 
„niezadeklarowanych” śmieci mo-
żemy się domyślać.

Rada Osiedla Centrum zachę-
ca wszystkich do współpracy -  

w trakcie jej spotkań w pierw-
szy poniedziałek miesiąca, oso-
bistych rozmów (po zakończeniu 
epidemii) czy kontaktu na adres:  
rotc@smgornik.katowice.pl

Barbara Lewicka
Zastępca Przewodniczącego 

Rady Osiedla Centrum

Rady nie są bezradne
u Rady�Osiedla,�działające�w�obrębie�każdego�osiedla,�są�jednym�z�istotniejszych�
organów�w�Spółdzielni.�Reprezentują�mieszkańców,�inicjują,�organizują�i�wspierają�
działania�mające�na�celu�zaspokajanie�ich�potrzeb�oraz�poprawę�jakości�życia.�

CENTRUM�Pilnujemy�jakości
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Działalność naszej Rady nakierowana była przede 
wszystkim na zaspokojenie podstawowych potrze-
by mieszkańców. Opiniowaliśmy, m.in. plany remon-

tów budynków, braliśmy aktywny udział w przetargach orga-
nizowanych przez SM „Górnik” oraz w odbiorach już wyko-
nanych prac.

Wspólnie z katowickim radnym Borysem Pronobisem kon-
tynuowaliśmy wiosenne sprzątanie rzeki Kłodnicy, która jesz-
cze kilka lat temu była płynącym ściekiem, a już niedługo bę-
dzie miejscem rekreacji.

W czerwcu odbyły się II Dni Brynowa i Starej Ligoty - 
trzydniowe wydarzenie dla mieszkańców z okazji uczczenia 
100-lecia wybuchu I Powstania Śląskiego, z kinem letnim pod 
chmurką, festynem rodzinnym oraz mszą świętą w intencji 
dzielnicy i mieszkańców. Naszą gwiazdą był nasz dawny sąsiad 
i kolega - Piotr Kupicha z zespołem FEEL.

Jesienią zaś udało się zorganizować cykl imprez dla miesz-
kańców w różnym wieku. Były potańcówki andrzejkowe, im-
prezy mikołajkowe i Wigilia dla osób samotnych.

Nasza Rada widząc możliwość zmiany otoczenia również 
poprzez projekty prowadzone przez Urząd Miasta Katowice  
w ramach budżetu obywatelskiego brała czyny udział w ich 
opracowywaniu, zgłaszaniu oraz motywacji naszych miesz-
kańców do udziału w głosowaniach.

Mirosław Wikiera, 
Członek Rady Osiedla Rolna

Dzięki inicjatywie członków Ra-
dy Osiedla, pracowników ad-
ministracji, a przede wszyst-

kim, dzięki poparciu mieszkańców - 
zwyciężyliśmy w czterech projektach 
zgłoszonych do Budżetu Obywatelskie-
go Miasta Katowice. Otrzymaliśmy łącz-
nie kwotę około 2,153 tys. zł. Te środki 
zostały zainwestowane w otoczenie na-
szego osiedla przy ul. Janasa-Ondraszka, 
ul. Wyplera i w bieżącym roku ul. Gli-

wickiej. Dzięki temu tereny przyległe 
zostały uporządkowane, powstały nowe 
parkingi, odnowiono drogi dojazdowe, 
powstał plac zabaw dla najmłodszych.

Od dwóch lat Rada realizuje kolej-
ne zadanie, a więc organizowanie i pro-
wadzenie działalności kulturalno-spo-
łeczno-wychowawczej Spółdzielni dla 
mieszkańców osiedla.

W ubiegłym roku mieszkańcy Załę-
ża, którzy są członkami SM „Górnik”  

i ich rodziny uczestniczyli w wielu im-
prezach i wydarzeniach, m.in.: wy-
cieczkach krajoznawczych, wyjściach 
do teatru, spotkaniach przy muzyce 
oraz imprezach dla dzieci. W sumie, 
w tych wydarzeniach wzięło udział 
240 osób. Przed nami kolejny rok. Ma-
my sporo zamierzeń i plany obiecujące 
wiele atrakcji.

Jerzy Wydra
Sekretarz Rady Osiedla Załęże

Członkowie Rady Osiedla Zadole w 2019 roku zajmowali się 
następującymi zagadnieniami:

Remonty
Uczestniczyliśmy, m.in. w przeglądach technicznych zasobów 

naszego osiedla oraz partycypowaliśmy w sporządzeniu planu 
remontów na 2020 rok, a także w przetargach organizowanych 
przez Zarząd SM „Górnik” na roboty remontowe i w odbiorach 
technicznych tychże prac. Systematycznie analizowaliśmy reali-
zację planu remontów na 2019 r. 

Zagadnienia�ekonomiczne
Dokonywaliśmy analizy zaległości w opłatach czynszowych  

w poszczególnych nieruchomościach, jak również analizy sald na 
funduszu remontowym dla poszczególnych nieruchomości. 

Sprawy�bezpieczeństwa
Na comiesięcznych posiedzeniach Rady Osiedla, kierow-

nik ADM - Urszula Karwala informowała o problemach, 
które poruszała w czasie bardzo częstych rozmów z dzielni-
cowymi odpowiedzialnymi za nasze nieruchomości. Na spo-
tkaniu RO z przedstawicielami policji omawiano zagrożenia 
jakie występują na naszym osiedlu i w dzielnicy. Członko-
wie RO zaapelowali o systematyczne ich patrolowanie. Funk-
cjonariusze poprosili o natychmiastowe zgłaszanie pod nu-
merami alarmowymi aktów wandalizmu, ekscesów i awan-
tur. Zwrócili również uwagę na konieczność uczulenia star-
szych mieszkańców na różnego rodzaju oszustów. Zaapelo-
wali o współpracę.

Wykorzystanie�Funduszu�
Społeczno-Kulturalnego�w�ramach,�

którego�zorganizowano
Wieczorek karnawałowy w lutym, dwudniową wycieczkę do 

Zakopanego w październiku, wieczorek Andrzejkowy w listopa-
dzie oraz czerwcowy festyn osiedlowy.

Budowa nowych miejsc postojowych przy naszych budynkach 
w ramach budżetu obywatelskiego to również zasługa mieszkań-
ców zmobilizowanych przez nasza Radę, którzy opowiedzieli się 
za tą inicjatywą.

Józef Sołtysik,
Przewodniczący Rady Osiedla Zadole 

Ubiegły rok zaczęliśmy od orga-
nizacji Dnia Kobiet w Domu 
Kultury przy ul. Krzyżowej. Na-

stępnie najmłodsi w Dniu Dziecka mo-
gli bawić się w sali zabaw „Ciuciubabka”, 
a pod koniec roku dzięki wizycie Miko-
łaja zarówno dzieci miały okazję spędzić 
czas na miłej zabawie, jak również ich 
rodzice na rozmowach z sąsiadami.

Kolejną atrakcją zorganizowaną przez 
Radę Osiedla był wspólny wyjazd do 
Wieliczki oraz Tyńca, na który zostali 
zaproszeni mieszkańcy Załęża.

Koniec roku to „Wieczór Wigilijny”  
w restauracji „Tramontana” oraz specjal-
ne kolędowe spotkanie przy karaoke dla 
seniorów.

Dariusz Grabowski,
Członek Rady Osiedla Słoneczna

Nasza Rada Osiedla wielokrotnie 
rozpatrywała i opiniowała wnio-
ski mieszkańców, jak i propo-

zycje ze strony administracji dotyczące, 
m.in. najmu wolnych lokali użytkowych, 
działalności społeczno-kulturalno-oświa-
towej czy planu remontów na 2020 rok.

Rada Osiedla szczególnie dużo 
uwagi poświęciła bezpieczeństwu na 
osiedlu, m.in. poprzez interwencje 
do instytucji za nie odpowiedzial-
ne. Ponadto organizowano spotkania  
z dzielnicowymi, podczas których wy-
mieniano informacje oraz opracowy-

wano wytyczne do dalszego działania 
w zakresie poprawy bezpieczeństwa  
i porządku publicznego.

W czerwcu ubiegłego roku przed-
stawiciele Rady aktywnie uczestniczyli  
w przygotowaniach oraz obsłudze tech-
nicznej festynu osiedlowego, który po-
przez muzykę, gry i zabawy na świeżym 
powietrzu oraz jedzenie okazał się do-
skonałą formą integracji mieszkańców.

W październiku zorganizowano dla 
mieszkańców osiedla wycieczkę w prze-
piękne, o tej porze roku, Góry Sowie. 
Uczestnicy mieli okazję zwiedzić Twier-
dzę Srebrna Góra, podziemne miasto 
kompleksu Riese oraz zamek Grodno 
położony na szczycie góry Choina z wi-
dokiem na Jezioro Bystrzyckie.

W grudniu 2019 roku z okazji miko-
łajek zakupiono najmłodszym i ich opie-
kunom bilety do kina oraz do Śląskiego 
Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” na 
spektakl teatralny „Calineczka”.

Beata Kapica-Zając
Sekretarz Rady Osiedla Kokociniec

ZAŁĘŻE Zjednoczyli�mieszkańców

ROLNA�Pracowity�rok

ZADOLE�Dbają�o�swoją�dzielnice

KOKOCINIEC�Dbamy�o�bezpieczeństwo

SŁONECZNA�Coś�dla�ducha

Drodzy Mieszkańcy 
chcielibyśmy kupić mieszkanie 
bezpośrednio od właściciela, 

bez pośredników. 
Posiadamy gotówkę na zakup

 730 851 848



Ewa�Majek�z�Osiedla�
Centrum�zapytała:

Jakie są możliwości mieszkańców 
w zapobiegania podrzucania śmie-
ci? Komu zgłosić taki fakt? Jak ma-
my wpływać na sąsiadów? Jakie  
administracja podejmuje działania  
w tym zakresie? 

Spółdzielnia�
odpowiada:

Poruszone przez Czytelniczkę za-
gadnienie jest niezwykle ważkie 
i trafia w sedno problemu pod-
rzucanych, źle posegregowa-
nych śmieci. Mieszkańcy czę-
stokroć przyjmują bierną posta-
wę ignorując problem lub baga-
telizują niewłaściwe zachowanie 
sąsiada, który dla przykładu wy-
rzuca gruz do pojemnika na odpa-
dy komunale. Niestety, taka postawa 
obraca się przeciwko wszystkim, bo 
koszt utylizacji takich odpadów po-
noszą solidarnie mieszkańcy naszej 
Spółdzielni.

Paradoksalnie najłatwiejszym, ale 
i najtrudniejszym sposobem jest roz-
mowa z osobą, która niewłaściwie wy-
rzuca śmieci. Najtrudniejszy, bo wy-

maga cywilnej odwagi; najłatwiejszy, 
bo nie wymaga dalszych działań.

Postarajmy się wyjaśnić sedno pro-
blemu, wskazać inne sposoby utyliza-
cji odpadów, adresy miejsc zbiórek, 
właściwy telefon kontaktowy, poin-
formować o przysługujący mieszkań-
com darmowych workach na czysty 
gruz tzw. BIGBAG. Niejednokrotnie 
kłopot podrzucania śmieci nie wyni-

ka ze złej woli, ale z niewiedzy. Staraj-
my się edukować i pomagać, unikając 
przy tym mentorskiego tonu, który 
mógłby zrazić do nas rozmówcę. Po-
wyższy problem dotyczy nie tylko od-
padów szczególnych, ale również mie-

szania frakcji odpadów komunal-
nych. Warto wskazać, że wskutek 
nowych przepisów, jeżeli śmieci 
będą niewłaściwie posegregowa-
ne, w przypadku osób zamieszku-
jących zabudowę wielorodzinną, 
odpowiedzialność jest zbiorowa. 
Oznacza to, że ci, którzy stosu-
ją się do nowych przepisów mo-
gą zostać ukarani na równi z ty-
mi sąsiadami, którzy unikają se-
gregowania odpadów.

Bardziej radykalnym sposo-
bem jest zgłoszenie faktu zaśmie-

cania straży miejskiej lub po-
licji. W zależności od oceny 
zaistniałych okoliczność spraw-
ca może zostać ukarany za po-
pełnienie czynu karą grzywny 
lub karą nagany. Natomiast, je-

żeli zaśmiecenia dotyczy miejsc 
publicznych (parki, drogi, skwery 

itp.) sprawca odpowiada za czyn z art. 
145 kodeksu wykroczeń. Jeżeli jeste-
śmy świadkami takich zdarzeń, nale-
ży niezwłoczne poinformować straż 
miejską lub policję. Ważne, aby zapi-
sać jak najwięcej informacji identyfi-
kujących sprawcę, takich jak rejestra-
cja samochodu, dane osobowe, itp.

Powyższe dane możemy dodat-
kowo zgłosić Administracji Osiedla, 

która będzie zmuszona usunąć odpa-
dy na koszt mieszkańców. Następnie 
Spółdzielnia podejmuje próby rewin-
dykacji kosztów usuwania odpadów. 
Dotychczas próby te okazały się sku-
teczne, ale każdą z tych spraw należy 
oceniać jednostkowo, indywidualnie, 
a sukces zależy od jakości zgromadzo-
nego materiału dowodowego.

Z zachowaniem zdrowego rozsąd-
ku, patrzmy sąsiadowi na ręce. Ostat-
nimi czasy obserwujemy trend wynaj-
mowania mieszkań robotnikom sezo-
nowym lub studentom, przy jedno-
czesnym deklarowaniu stawki odpa-
dów odpowiadające jednemu miesz-

kańcowi. Jednocześnie radzimy wy-
strzegać się radykalizmu - zdecydo-
wana większość naszych mieszkań-
ców troszczy się o wspólne dobro. 

Administracje natomiast prowa-
dzą szeroko zakrojoną akcję infor-
macyjną, w której informuje o termi-
nach wywozu odpadów, sposobach 
segregacji, możliwości usuwania gru-
zu oraz wskazujemy dane teleadreso-
we firm, które umożliwiają podsta-
wienie pod blok mieszkalny stosow-
nych kontenerów na gruz i inne od-
pady poremontowe.

Adw. Marcin J. Koszowski
Radca Prawny Spółdzielni
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Pracownicy Spółdzielni często 
odbierają sygnały od zanie-
pokojonych mieszkańców na-

szych budynków, że nowe podzielni-
ki Ceris (firmy Apator) naliczyły im 
dużo jednostek - znacznie więcej niż 
w tym samym okresie ubiegłego roku 
naliczyły poprzednie podzielniki (fir-
my Ista). 

Aby rozwiać Państwa obawy po-
staram się Państwu wyjaśnić na czym 
polega zasadnicza różnica pomiędzy 
szybszym a wolniejszym impulsowa-
niem. 

Załóżmy, że mamy przykładowy 
budynek, w którym znajdują się tyl-
ko dwa mieszkania: mieszkanie nr  1 
i mieszkanie nr 2, o identycznych 
powierzchniach, takim samym ukła-
dzie pomieszczeń i takich samych 
grzejnikach. Przyjmiemy również, 
dla uproszczenia, że oba te mieszka-
nia mają identyczne współczynniki 
uwzględniające położenie mieszkań 
w ramach bryły budynku. Dzięki ta-
kim założeniom możemy pominąć 
współczynniki LAF (zależny od po-

łożenia lokalu) i UF (zależny od cech 
grzejnika). Współczynniki te nic by 
nie wniosły do naszego rozważa-
nia, a tylko by je skomplikowały. Dla 
uproszczenia pominiemy także część 
stałą kosztów, wyliczaną w oparciu  
o powierzchnię lokali, ponieważ są 
one identyczne. Zajmiemy się tylko 
częścią kosztów zależną od zużycia 
rozliczanego w oparciu o podzielniki.

Sezon�poprzedni�
2018/2019

Nasz przykładowy budynek w sezo-
nie grzewczym 2018/2019 zużył cie-
pła za 1000 zł, przy czym w podziel-
niki Isty naliczyły:

1. w mieszkaniu nr 1  800 jedno-
stek (łącznie dla całego mieszkania)

2. w mieszkaniu nr 2  200 jedno-
stek (łącznie dla całego mieszkania)

czyli łącznie dla budynku  1 000 
jednostek.

Z prostego rachunku wynika, że  
1 jednostka podzielnika Isty kosztuje 
w tym wypadku 1 zł. 

W wyniku rozliczenia właściciel 
mieszkania nr 1 zapłacił więc za zu-
żyte ciepło kwotę 800 zł, a właściciel 
mieszkania nr 2 zapłacił kwotę 200 zł. 

Sezon�bieżący�2019/2020

W sezonie grzewczym 2019/2020 
w naszym przykładowym budynku 
zainstalowano nowe podzielniki Apa-
tora, a budynek tak jak poprzednio 
zużyje ciepła za 1000 zł. 

Mieszkańcy obu przykładowych 
mieszkań będą korzystali z ciepła 
tak samo jak w poprzednim sezonie 
i  nowe podzielniki naliczą za cały 
sezon:

1. w mieszkaniu nr 1  8 000 jed-
nostek (łącznie dla całego mieszkania)

2. w mieszkaniu nr 2  2 000 jed-
nostek (łącznie dla całego mieszkania)

czyli łącznie dla budynku  10 000 
jednostek.

Z prostego rachunku wynika, że  
1 jednostka podzielnika Ceris (firmy 
Apator) kosztować będzie w tym wy-
padku 10 groszy. 

W wyniku rozliczenia właściciel 
mieszkania nr 1 zapłaci więc za zu-
żyte ciepło kwotę 800 zł, a właściciel 
mieszkania nr 2 zapłaci kwotę 200 zł. 

Podsumowując,�
najważniejsze�wnioski,�
płynące�z�powyższego�
przykładu:

n nowe podzielniki naliczają jed-
nostki szybciej i jest tych jedno-
stek więcej, ale nie ma to wpływu 
na koszt ciepła dostarczonego do 
budynku;

n kosztem, który jest rozliczany na po-
szczególne mieszkania (lokale), jest 
wyłącznie koszt ciepła dostarczonego 
do budynku przez dostawcę ciepła;

n przy tym samym koszcie ciepła do-
starczonego do budynku w obydwu 
sezonach, większa liczba jednostek 
oznacza, że jednostka będzie odpo-
wiednio tańsza; 

n przykład powyższy w żaden spo-
sób nie może służyć do oblicza-
nia obecnego zużycia w Państwa 

mieszkaniach, ani do jego przybli-
żonego oszacowania;

n podzielniki nie są urządzeniami po-
miarowymi, a tylko urządzeniami 
wskaźnikowymi, które na koniec 
sezonu grzewczego umożliwiają 
podzielenie kosztów zużytego cie-
pła na wszystkie lokale w budynku.
Mamy nadzieję, że to krótkie wyja-

śnienie uspokoi nieco Państwa obawy 
związane z nowymi podzielnikami 
kosztów centralnego ogrzewania.

Grzegorz Kopernok
Zastępca Kierownika Działu Technicznego 

O G Ł O S Z E N I E

Czy należy się obawiać nowych podzielników 
kosztów centralnego ogrzewania?

Nie dajmy sobie 
podrzucać śmieci!
u Pytanie�Czytelniczki�po�artykule�prezes�Emilii�
Wandzik-Jasiok�pt.�„Śmieci�nasz�wspólny�problem”�
zamieszczonym�w�pierwszym�numerze�gazety�
spółdzielczej�„Pod�wspólnym�dachem”.



7POD�WSPÓLNYM�DACHEMkwiecień 2020 r.

Nie ma tygodnia, żeby poli-
cjanci nie odbierali sygna-
łów od oszukanych ludzi. 

Dlatego, aby przeciwstawić się te-
mu, w Spółdzielni „Górnik” nawią-
zano już stałą współpracę z dzielni-
cowymi i komisariatami. Nic jednak 
nie zastąpi zdrowego rozsądku oraz 
zwykłej ludzkiej ostrożności. 

Pomysłowość takich drani nie 
zna granic. Wykorzystują każdy 
pretekst. Oto niektóre z nich:

- Telefon informujący o poważnej 
chorobie członka rodziny, z proś-
bą o pilną pożyczkę. Rozmówca od 
razu informuje, że z uwagi na swój 
stan zdrowia nie może sam przy-
jechać po pieniądze i wyśle po nie 
swojego zaufanego przyjaciela.

- Konieczności pożyczenia człon-
kowi rodziny bądź znajomemu pie-
niędzy na okazyjny zakup samo-
chodu. Bardzo często po takim te-
lefonie wykonywany jest kolejny 
przez osobę podającą się za funk-
cjonariusza policji, który informuje, 
że poprzednia rozmowa była próbą 

wyłudzenia pieniędzy, o której tyle 
teraz się mówi w mediach. Spraw-
ca został namierzony, ale policjanci 
potrzebują wsparcia seniora w zła-
paniu oszusta. Czasem Seniorzy są 
straszeni. 

- Wizyta przedstawiciela ZUS al-
bo poczty - oszuści podszywający 
się pod takie instytucje wykorzystu-
ją sytuację, żeby dostać się do miesz-
kania, a następnie okraść mieszkań-
ca np. w trakcie poszukiwania przez 

niego dokumentów żądanych przez 
oszustów udających urzędników.

- Wizyta pracownika gazow-
ni, energetyki bądź telekomunika-
cji - oszuści podsuwają do podpisu 
pod pozorem oferowania lepszych 

warunków umowy, które skutkują 
zwiększeniem opłat.

- Domokrążca - do drzwi puka 
przedstawiciel handlowy oferujący 
urządzania prezentowane przez nie-
go jako przedmioty mające wyjąt-
kowe działanie, czy też leczące upo-
rczywe schorzenia. W rzeczywistości 
oferowane przedmioty są bezwarto-
ściowe. Telefon z banku bądź poli-
cji o tym, że pieniądze są zagrożo-
ne i należy je jak najszybciej wypła-
cić oraz przekazać do depozytu poli-
cjantowi, który po nie przyjedzie.
NALEŻY PAMIĘTAĆ BY:
n nie otwierać drzwi osobom nie-

znajomym,
n nie wpuszczać do mieszkania 

osób nieznajomych,
n nie przekazywać pieniędzy ob-

cym osobom podającym się za 
policjantów,

n w przypadku jakichkolwiek wąt-
pliwości dzwonić pod numer 
alarmowy 112.

Leszek Pietraszek, 
Ekspert ds. Bezpieczeństwa

Nie dajmy się oszustom
u Mieszkańcy,�zwłaszcza�starsi,�znów�donoszą,�że�na�naszych�osiedlach�pojawili�się�
oszuści�wyłudzający�pieniądze.�Wykorzystują�nawet�emocje�związane�z�ogłoszonym�
stanem�pandemii�i�przebrani�w�kombinezony�pod�pretekstem�kontroli�sanitarnej��
lub�mierzenia�temperatury�wchodzą�do�mieszkań.�To�bezwzględni�oszuści!

O G Ł O S Z E N I E

KUPIĘ MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ

tel. 730 712 776
n gotówka tego samego dnia - bez pośredników
n pomoc w formalnościach - szybka decyzja
n 100% bezpieczeństwa - bezkosztowa wycena nieruchomość
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SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

„GÓRNIK”
ul. Mikołowska 125a

Telefony:
32 251 96 71, 32 251 96 72
32 251 96 73, 32 251 42 95
32 251 73 05, 32 257 15 50

ADMINISTRACJE OSIEDLI
CENTRUM

ul. Wincentego Pola 10, 40-596 Katowice
Telefony: 32 251 68 49, 32 25194 15

KOKOCINIEC
ul. Nad Strumieniem 3, 40-772 Katowice

Telefoy: 32 252 19 13, 32 252 79 57

ZADOLE
ul. Zadole 37, 40-719 Katowice

Telefony: 32 252 54 00, 32 252 40 92

ROLNA
ul. Grzyśki 14, 40-560 Katowice

Telefon: 32 252 40 95

SŁONECZNA
ul. Ściegiennego 45, 40-136 Katowice

Telefon: 32 757 96 20 

ZAŁĘŻE
ul. Gliwicka 224A, 40-860 Katowice

Telefon: 32 254 05 97

Firma Armir Sp. z o. o. Sp. k. 
POSZUKUJE DO PRACY 

MAGAZYNIERÓW 
do pracy w Mysłowicach na ul. Karola Miarki 23

 
OPIS STANOWISKA:
n magazynowanie towaru zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
n dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg przepływów magazynowych;
n odpowiedzialność za zgodność stanów magazynowych i bezpieczeń-

stwo przechowywania towarów;
n odpowiedzialność za powierzony sprzęt;
n praca jednozmianowa w godzinach nocnych od 22:00 do 06:00.  

(w planach uruchomienie drugiej zmiany w godzinach 06:00-14:00).
 
WYMAGANIA:
n wykształcenie min. średnie;
n uprawnienia na wózki widłowe wydane przez UDT;
n doświadczenie na podobnym stanowisku mile widziane;
n dobra organizacja pracy;
n inicjatywa i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
n gotowość do pracy w mroźni;
n książeczka sanitarna.
 
OFERUJEMY:
n stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
n wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i wyni-

ków pracy;
n zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
n po okresie próbnego zatrudnienia ubezpieczenie na życie finan-

sowane przez pracodawcę, karta multisport, ubezpieczenie zdro-
wotne w PZU.

WIĘCEJ INFORMACJI: TEL. 728-659-660

O G Ł O S Z E N I E

ZALECENIA�

W� przypadku� jakichkolwiek� wątpliwości�
skontaktuj� się� telefonicznie� ze� swoją� po-
radnią�POZ.�

Jeśli� podejrzewasz� u� siebie� koronawirusa�
wróciłeś� z� zagranicy� bądź� miałeś� kontakt��
z� osobą� zarażoną� bezzwłocznie� skontaktuj�
się�z�Powiatowym�Inspektorem�Sanitarnym�
w�Katowicach�i�pozostań�w�domu.

W Powiatowej� Stacji� Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej�w�Katowicach działa całodobowa info-
linia na temat koronawirusa. Informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: 698�498�030,�
660�686�917,�504�559�608,

Na infolinii Narodowego� Funduszu� Zdrowia�
800�190�590 można uzyskać informacje dotyczą-
ce postępowania w sytuacji podejrzenia zakaże-
nia koronawirusem.

INFOLINIA�DLA�
POTRZEBUJĄCYCH

W ramach działań profilaktycznych w Miejskim�
Ośrodku� Pomocy� Społecznej� w� Katowicach 
uruchomiona została infolinię dla osób potrze-
bujących niezbędnej pomocy. Pod numerem in-
folinii: 32�251�69�00,�502-032-604,�720-779-447  
w godzinach: 7.30-19.00 uzyskacie Państwo pora-
dę i pomoc.

WSPARCIE�
PSYCHOLOGICZNE

Zachęcamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia 
psychologicznego do kontaktu za pośrednictwem 
wideokomunikatorów. W Ośrodku� Interwencji�
Kryzysowej�Miejskiego�Ośrodka�Pomocy�Spo-

łecznej� w� Katowicach będzie można nawią-
zać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:  
32� 251-15-99,� 32� 257-14-82,� 669-777-008,��
601� 158�007,�506�041�200,�506�041� 100 z moż-
liwością kontaktu przez komunikator WhatsApp 
i video, email: oik@mops.katowice.pl. Dyżu-
ry psychologów i interwentów w godzinach��
8:00-19:00�(od poniedziałku do piątku).

Działa również TELEFON� ZAUFANIA� DLA� SE-
NIORÓW:�796�970�686 - dostępny w godzinach  
16:00-19:00 (od poniedziałku do soboty).

Bezpłatne wsparcie psychologiczne online w sy-
tuacji zagrożenia epidemiologicznego dla perso-
nelu medycznego, chorych i ich rodzin, dla osób 
objętych kwarantanną oraz dla wszystkich prze-
żywających kryzys psychiczny oferuje Centrum�
Psychiatrii�w�Katowicach� im.�dr.�Krzysztofa�
Czumy. Numery kontaktowe dostępne: https://
bit.ly/3bkY7XK lub kontakt poprzez Skype’a 
pod hasłem: wsparcie@centrumpsychiatrii.eu  
oraz pocztą elektroniczną pod adresem:  
wsparcie@centrumpsychiatrii.eu

POGOTOWIE�
ZAKUPOWE

Aby skorzystać z „Pogotowia zakupowego” nale-
ży zadzwonić na numer „Srebrnego� Telefonu”��
32�251�69�00 lub na dodatkowo uruchomione na czas 
działań w związku z koronawirusem: 502-032-604  
i 720-779-447, które są obsługiwane przez pra-
cowników MOPS - od poniedziałku do piątku  
w godzinach:�7.30-19.00. Świadczenie usługi „Po-
gotowia zakupowego” zostało zlecone pracowni-
kom Fundacji Wolne Miejsce, którzy będą wyposa-
żeni w odpowiednie identyfikatory.

Wszystkie niepokojące sytuacje można zgłaszać 
również do Miejskiego� Centrum� Zarządzania�
Kryzysowego�-�32�316�00�40. 

Jak żyć w czasach 
koronawirusa
u Wspierajmy�się�wzajemnie,�stosujmy�środki�
ostrożności,�bezwzględnie�przestrzegajmy�
zaleceń�epidemiologicznych�i�pamiętajmy�o�osobach,�które�
potrzebują�pomocy.�Razem�przetrwamy�te�trudne�chwile.


