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Zielone światło dla Zarządu
u Za nami wyjątkowe Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.

Z

powodu
obostrzeń
związanych z pandemią COVID-19 termin na zatwierdzenie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych został przesunięty do 30 wrze-

śnia 2020 roku. Przepisy „ustawy covidowskiej” wprowadziły pewne novum, które umożliwiło Spółdzielni głosowanie
nad uchwałami niezbędnymi do dalszego prawidłowego
jej funkcjonowania. Członko-
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wie mogli oddać swe głosy na
trzy uchwały dotyczące, m.in.:
sprawozdania finansowego,
podziału nadwyżki bilansowej
oraz sprawozdania zarządu.
Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo Członków oraz osób organizujących przebieg Walnego Zgromadzenia, zostało ono podzielone na 7 części (w dniach
31.08.2020 r. - 03.09.2020 r.)
i przeprowadzone w budynkach poszczególnych Administracji. Podczas głosowania nad uchwałami zachowano wszelkie środki ostrożności, wynikające z przepisów
sanitarnych. Rada Nadzorcza
Spółdzielni powołała do każdej części Komisję ds. przeprowadzenia głosowania nad
podjęciem na piśmie uchwał
przez Walne Zgromadzenie,
której zadaniem było wydawanie kart do głosowania
osobom uprawnionym, sprawowanie nadzoru nad głosowaniem, policzenie głosów

oddanych pod uchwałami
po zakończeniu głosowania
oraz sporządzenie protokołu
z czynności Komisji. Nad prawidłowością liczenia głosów
czuwał też notariusz.
Pomimo
wyjątkowych
okoliczności
Członkowie
Spółdzielni nie
zawiedli.
Zarząd Spółdzielni wraz
z Prezydium Rady Nadzorczej pragną serdecznie podziękować wszystkim Członkom Spółdzielni, którzy pomimo wyjątkowej sytuacji z pełną rozwagą aktywnie uczestniczyli w głosowaniach Walnego
Zgromadzenia i współdecydowali o własnych sprawach. Podziękowania należą się również tym działaczom organów
Spółdzielni, którzy włączyli
się aktywnie w prace związane
z przygotowaniem i odbyciem

tego Zgromadzenia: Członkom Rady Nadzorczej i Rad
Osiedli: Kokociniec, Rolna,
Słoneczna, Zadole, Załęże.
Mając świadomość istotności
dla spółdzielców podejmowanych decyzji zechcieli uczestniczyć w organizacji przedsięwzięcia w trudnych dla wszystkich czasach.
Z żalem trzeba odnotować,
iż przeciwko prawidłowo sporządzonemu sprawozdaniu finansowemu wykazującemu
nadwyżkę bilansową do podziału, (w odniesieniu do którego, biegły rewident wydał
pozytywną opinię) zagłosowało 11,7% biorących udział
w głosowaniu. Wskazać trzeba z mocą, że brak jest merytorycznych podstaw do negowania tych dokumentów. Pominięty został w tych decyzjach
fakt, że niezatwierdzenie sprawozdania finansowego przez
Walne Zgromadzenie skutkuje
przede wszystkim niemożnością podziału zysku. Pamiętać

trzeba, że dokonanie podziału
wyniku przy braku zatwierdzenia sprawozdań jest nieważne
z mocy prawa. Zupełnie niezrozumiałym jest fakt głosowania przeciwko zatwierdzeniu
podziału nadwyżki bilansowej (zysku) przez 7,4% Członków biorących udział w głosowaniu, zatem działania de facto
na własną szkodę. Tym większe
uznanie należy się więc Członkom, którzy świadomi odpowiedzialności za funkcjonowanie Spółdzielni współuczestniczą i przyczyniają się do jej rozwoju. Dzięki nim możliwe jest
wykorzystanie zysku Spółdzielni do pokrycia kosztów eksploatacji poszczególnych nieruchomości. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim.

Katarzyna Szeniec,
Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych,
Magdalena Rosmus,
Kierownik Działu
Członkowsko-Mieszkaniowego
i Organizacyjno-Samorządowego.
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PO CO NAM
termomodernizacja?
2

u Ponieważ odbieramy wiele sygnałów od naszych Mieszkańców
z pytaniami kiedy i na jakich zasadach zostaną ocieplone ich budynki,
zaplanowaliśmy specjalną akcję, podczas której wyjaśnimy Państwu
w jaki sposób, za ile i kiedy w naszej Spółdzielni prowadzone są i będą
planowane prace dotyczące termomodernizacji.

C

hodzi o to, aby wszyscy zrozumieli korzyści płynące z tego rodzaju inwestycji oraz wspólnie
podjęli, niełatwą przecież, bo
wymagającą wielu wyrzeczeń,
decyzję o tak dużym remoncie
i jego kosztach.
Prezentując pierwszy odcinek tej edukacyjnej kampanii
chętnie odpowiemy na Państwa pytania, sugestie, wątpliwości na łamach kolejnego
wydania gazety „Pod wspólnym dachem” oraz na bieżąco na stronie internetowej:
www.smgornik.katowice.pl,
w zakładce/mieszkańcy. Listy
w tej sprawie prosimy kierować
bezpośrednio na adres: sekretariat@smgornik.katowice.pl

REKLAMA

Język angielski online
lekcja próbna gratis!
zapisz się na

Online English With
Native Speakers
Tel. 794
sji przetargowej zatwierdza Zarząd Spółdzielni.
Wyłoniony w ramach postępowania wykonawca zawiera ze spółdzielnią umowę
i przystępuje do realizacji prac.
To trudny czas dla mieszkańców. Okna zasłonięte osiatkowanym rusztowaniem, uciążliwe wiercenie czy sypiący się
z każdej strony styropian to
tylko część niedogodności.
Wszystko po to, żeby w końcu było pięknie, komforto-

025 966
dernizacyjnego w 2020 roku, po podwyżkach wprowadzonych w czerwcu br. (średnio 1,37 zł/m2) wynosi ok.
8 mln 175 tys. zł/rok. Zgromadzone przez Mieszkańców środki w tej wysokości pozwalają
na wykonanie ociepleń zaledwie kilku budynków rocznie, w
zależności od ich wielkości, nie
wliczając do realizacji innych
prac związanych np. z wymianą
instalacji CO, modernizacją wymienników ciepła itp.

Pomimo wzrostu opłat na fundusz remontowy, który towarzyszy wykonanej termomodernizacji, w dłuższej
perspektywie Mieszkańcy poniosą niższe koszty w opłatach. Po okresie spłaty sumy wynikającej z remontu, na
niższym poziomie cały czas pozostają koszty ogrzewania.

Od czego
zaczynamy?
Każdą termomodernizację
zaczynamy od planowania. Na
podstawie zebranych informacji uzyskanych, m.in z przeprowadzonych badań kamerą termowizyjną ścian osłonowych
i określenia poziomu strat ciepła przez przegrody zewnętrzne, wizualnej oceny stanu technicznego elewacji - pracownicy
Spółdzielni kwalifikują budynki przewidziane do termomodernizacji w kolejnych latach.
Ustalając kolejność realizacji
kierujemy się stanem izolacyjności przegród udokumentowanych zapisem kamery termowizyjnej, stanem technicznym budynku oraz środkami
zgromadzonymi przez Mieszkańców konkretnej nieruchomości na tzw. funduszu termomodernizacyjnym.

szeń, które umożliwią jego użytkowanie przy mniejszym
zużyciu energii do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Na jego
podstawie powstaje projekt
uwzględniający stan techniczny budynku, sposób i technologie wykonania modernizacji
i jej koszty. W procesie uzgodnienia zakresu prac uczestniczą wykwalifikowani pracownicy Spóldzielni w tym Inspektorzy Nadzoru, Kierownicy Administracji, przedstawiciele Komisji Technicznej
Rady Nadzorczej oraz przedstawieciele Rad Osiedlowych.
Coraz częściej w tym procesie
uczestniczą sami mieszkańcy budynków, których dotyczy
termomodernizacja.

Co to jest audyt
energetyczny
budynku?
Na początku sporządzany
jest audyt energetyczny, który
określa podstawowe założenia
energetyczne planowanej termomodernizacji, czyli wytyczne do wykonania takich ulep-

Jakie trzeba mieć
dokumenty
i uzgodnienia?
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i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
Kto nam to
zrobi i jak?

Teraz projekt trafia do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta celem
uzyskania pozwolenia na budowę lub przyjęcia bez sprzeciwu zgłoszenia robót. Procesowi projektowania towarzyszy
szereg innych prac dokumentacyjnych, tj. opracowanie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,
przygotowanie specyfikacji robót, uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, przygotowanie wniosku
o przyznanie preferencyjnej
pożyczki do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska

Po uzyskaniu decyzji
Urzędu Miasta Spółdzielnia
ogłasza przetarg na wykonanie
termomodernizacji zgodnie
z przygotowanym projektem
budowlanym, przedmiarem
i specyfikacją robót. Wykonawcę, który zobowiązany jest
do spełnienia kryteriów określonych w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy wewnętrzne, wybiera Komisja przetargowa, w skład której wchodzą pracownicy Spółdzielni oraz przedstawiciel Rady Osiedla.
Członkowie Zarządu i Rady
Nadzorczej uczestniczą w postępowaniu w charakterze obserwatorów. Jedynie czuwają nad prawidłowym przebiegiem konkursu. Wybór Komi-

Wydawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik”
Katowice, ul. Mikołowska 125a
Tel.: 32 251 96 71, 32 251 96 72
Redaktor odpowiedzialny: Piotr Biernat

wo i taniej w eksploatacji. Zawsze termomodernizacja wiążę się z nową elewacją, remontem wejść, wymianą stolarki okiennej oraz wymianą
innych elementów wpływających na poprawę estetyki i
komfortu mieszkania.
Pomimo wzrostu opłat na
fundusz remontowy, który towarzyszy wykonanej termomodernizacji, w dłuższej perspektywie Mieszkańcy poniosą niższe koszty w opłatach za centralne ogrzewanie. Po okresie spłaty
sumy wynikającej z remontu, na
niższym poziomie cały czas pozostają koszty ogrzewania.
W skali naszej Spółdzielni
przy uwzględnieniu budynków,
które zostały poddane termomodernizacji w ostatnich kilku
latach (Fliegera 4-6-8, 10, Wodospady 54-66a, W. Pola 2, 4,
Ściegiennego 43-43g, Słoneczna 83-83g) to oszczędność na
poziomie 235 tys. zł rocznie
na kosztach stałych centralnego ogrzewania.
Te pieniądze pozostają „w kieszeni” mieszkańców wymienionych budynków. Do tego należy doliczyć ograniczenie zużycia
energii cieplnej, zależne od temperatur zewnętrznych występujących w sezonie grzewczym.
Ile to
kosztuje?
Wysokość odpisu funduszu remontowego-termomo-

Zakwalifikowanych do termomodernizacji SM „Górnik”
jest obecnie 55 budynków Do
tego dochodzą nieruchomości, w których termomodernizacja została wykonana ponad
20 lat temu i jej stan wymaga
ponownego przeprowadzenia
tego procesu. Zatem wyzwanie
przed nami olbrzymie.
Tymczasem przy obecnej wysokości opłat wnoszonych na termomodernizację proces ocieplenia budynków może się zakończyć za
15 lat. To zdecydowanie za
długo dla tych mieszkańców,
którzy chcą mieszkać w warunkach odpowiadających europejskim standardom i poprzez kompleksową termomodernizację nie tracić pieniędzy na ogrzewanie.
Popatrzmy zatem na tę kwestie po gospodarsku, tak jakbyśmy decydowali o swoim
domu. Wygląda na to, że jeśli chcemy mieszkać nowocześnie i tanio, czeka nas podwyżka opłat na ten cel.
Jak ją skalkulować, na przykładzie korzyści dla jednego mieszkania, przedstawimy
w najbliższym numerze naszej gazety, zapraszając tym
samym do szerokiej konsultacji i dyskusji. Każdy głos
w niej będzie ważny i wysłuchany.

Emilia Wandzik-Jasiok

Zastępca Prezesa
ds. Eksploatacji

Skład: F-Press sp. z o.o.
Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów.
Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca.
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Rozpoczęliśmy wymianę wodomierzy

u Spółdzielnia przygotowała przetarg na wymianę wodomierzy,
kładąc w nim nacisk na ograniczenie występowania niebilansującej
się masy wody. W wyniku długiego i żmudnego postępowania
przetargowego, przekonaliśmy się, że w obecnych niestabilnych
warunkach gospodarczych, firmy działające w tym segmencie
rynku nie są skłonne zawierać wieloletnich umów dotyczących
najnowszych technologicznie urządzeń, które postrzegaliśmy jako
najbardziej interesujące z punktu widzenia naszych potrzeb.
Jak się nie ma
co się lubi…
Tym razem nie udało się pozyskać
ofert na zabudowę wodomierzy ultradźwiękowych - w przetargu wystartowały firmy, które oferowały tylko tradycyjne wodomierze skrzydełkowe.
Komisja przetargowa zdecydowała
o wyborze wodomierzy polskiego producenta firmy APATOR wraz
z nowoczesnymi modułami radiowymi. Jest to - mimo tradycyjnej technologii działania - nowa generacja
urządzeń o znacznie poszerzonych
możliwościach i w bardzo atrakcyjnej
cenie. Umowa została zawarta na 5 lat
co pozwala nam na zmianę technologii pomiaru zużycia wody po tym
okresie.
Wymiana wodomierzy będzie realizowana przez firmę InwestprojektKatowice i potrwa do końca marca
2021 roku, z przerwą świąteczno-noworoczną.
REKLAMA

Koszt wymiany
wodomierzy
Koszt wymiany wodomierzy i modułów radiowych w wysokości 108 zł
brutto zostanie podzielony na 5 rocznych rat. Pierwszą zapłacą Państwo w 2021 roku, na specjalny
numer rachunku bankowego
- inny niż dla opłat czynszowych. Następne raty płatne będą w kolejnych latach.
O terminie ich płatności
będziemy Państwa informować. Osoby, którym wygodniej będzie uiścić opłatę
jednorazowo, będą mogły to
uczynić przy pierwszej płatności. Deklarację o rozłożeniu płatności na raty lub wyborze płatności
jednorazowej przedstawi Państwu do
podpisu monter podczas instalowania
urządzenia.
Koszt wymiany wodomierza i modułu radiowego wzrośnie w przy-

padku nieudostępnienia mieszkania
w dwóch pierwszych terminach wymiany. W takim wypadku trzeba bę-

dzie dodatkowo uiścić opłatę za dojazd montera w wysokości 30,75 zł za
mieszkanie.

Przygotowanie mieszkania
do wymiany wodomierzy
indywidualnych

Elementy wyposażenia (meble itp.),
które ograniczają lub uniemożliwiają
dostęp do zaworów odcinających lub
wodomierzy, należy zdemontować
przed przyjściem monterów.
Monterzy w domu
podczas pandemii
Tym z Państwa, którzy obawiają się
wpuszczać do swoich mieszkań ekipy monterskie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wyjaśniamy, że
firma realizująca dla nas usługę wymiany wodomierzy zobowiązana
jest do wyposażenia swoich ekip
w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz identyfikatory ze zdjęciem. Monterzy zgłoszą się do Państwa
wyłącznie w terminach określonych w ogłoszeniach rozwieszonych wcześniej w klatkach schodowych. Zjawienie się
montera w innym terminie powinno wzbudzić Państwa czujność. Prosimy by powiadamiać administrację lub
Zespół ds. rozliczeń mediów o tego rodzaju zdarzeniach. Podkreślamy, że NASI MONTERZY NIE SĄ UPRAWNIENI DO POBIERANIA OD PAŃSTWA
JAKICHKOLWIEK OPŁAT!

Co z tzw. niebilansującą
się masą wody?

Nowa generacja tradycyjnych i popularnych wodomierzy skrzydełkowych ma obecnie możliwość wykrywania i sygnalizowania rożnych niepożądanych zjawisk, jak np. wycieków z niesprawnych baterii i spłuczek. Oprócz tego, w budynkach
wyposażonych w centralną instalację ciepłej wody użytkowej zamontowane zostaną zawory zwrotne, zapobiegające przepływowi wody pomiędzy układami zimnej i ciepłej
wody (poprzez uszkodzone baterie). Trzeba jednak jasno podkreślić,
że nikt nie wymyślił - jak dotąd - takich rozwiązań, które całkowicie eliminują zjawisko niebilansującej się
masy wody.
Nikt z nas, idąc do sklepu np. po jakieś drogie owoce, nie zastanawia się
nad tym, że gdyby zostały zważone
przy pomocy wagi aptecznej czy laboratoryjnej okazałoby się, że ważą o pół
grama lub gram mniej niż wykazała
to waga sklepowa. A przecież to właśnie jest niezgodność wskazań urządzeń pomiarowych o różnej klasie
(i cenie), która w przypadku wodomierzy jest główną przyczyną różnicy
w bilansie wody.
Grzegorz Kopernok
Zastępca Kierownika
Działu Technicznego

4

POD WSPÓLNYM DACHEM

październik 2020 r.

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY
OSIEDLE ZAŁĘŻE

Kino pod chmurką
integruje mieszkańców

K

omplet widzów na
Osiedlu Załęże zgromadził pokaz kina
plenerowego zorganizowany
na placu: Janasa i Ondraszka
przez Urząd Miasta Katowice oraz społeczników z Jednostki Pomocniczej nr 7
w ramach projektu „Centrum

Społecznościowe Nasze Załęże-I Etap”.
Dla widzów przygotowano
leżaki, napoje i poczęstunek.
Była to fantastyczna okazja do spotkania sąsiadów
w zupełnie innych okolicznościach i rolach niż na co
dzień.

OSIEDLE ROLNA
W Katowicach w tym roku pokazy kina plenerowego
urządzono już po raz kolejny.
W czerwcu i lipcu cotygodniowe kino „pod chmurką” działało w okolicach Spodka oraz
Międzynarodowego Centrum
Kongresowego i również cieszyło się olbrzymią popularnością. Na Załężu, być może ta
forma sąsiedzkiego oglądania
filmów stanie się tradycją, bo
już zapowiedziano kolejne seansy.

Jerzy Wydra, Sekretarz
Rady Osiedla Załęże

Na grzyby czas
S

pecjalnie nie trzeba było nikogo namawiać, aby 17 września niemała grupa
mieszkańców Osiedla Rolna pojechała
na grzyby, zwłaszcza, że w tym roku jest wyjątkowo obfity urodzaj tego runa leśnego. Wypad
z koszykami i biwakowym sprzętem jak zwykle zorganizowała nasza Rada Osiedla.
Celem tym razem były okolice Koziegłów,
które są znane z rozległych lasów pełnych
grzybów. Szczęście i pogoda nam sprzyjała.
Każdy z uczestników wycieczki mógł się pochwalić pokaźnymi zbiorami.

REKLAMA

Nasz wyjazd to nie tylko okazja aktywnego
wypoczynku na łonie natury, ale - jak się okazało - także szansa na integrację mieszkańców naszego osiedla, wymianę doświadczeń oraz spostrzeżeń, a także sąsiedzkie, zwykłe rozmowy.
Podsumowując zbiory, uczestnicy grzybobrania mieli okazję nie tylko do pochwalenia
się swoimi pełnymi koszami, ale i do degustacji swojskich wyrobów ufundowanych przez
Przewodniczącą Rady Osiedla.
Mirosław Wikiera
- Członek Rady Osiedla Rolna

OSIEDLE KOKOCINIEC

SALON OKIEN I DRZWI
PCV DREWNO I ALUMINIUM
ROLETY WEWNĘTRZNE
Katowice, ul. Józefowska 25
tel. 609 728 021 | 32 203 70 79
email: mariuszdzik@o2.pl

www.inter-okno.pl

do 15% upustu na okna

tel. 609 728 021

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego
„Przeczytaj koniecznie!”

K

siążki dzielą się na
trzy rodzaje: relaksacyjne, wartościowe i najlepsze. Te pierwsze
mają jeden cel: odstresować
i porywać akcją. Książki
wartościowe są wypełnione
inspiracjami, wiedzą, pomysłami i genialnymi ideami. Najlepsze to te, które
człowiek pragnie przepisać
całe podczas robienia notatek.
31 sierpnia Komisja Konkursowa, w skład której
weszli wszyscy członkowie
Rady Osiedla Kokociniec
rozstrzygnęła konkurs na recenzję wybranej książki.
To smutne, ale w kategorii
wiekowej 7-13 lat nie wpłynęła na konkurs ani jedna
praca.
W młodzieżowej kategorii
wiekowej 14-18 lat na konkurs wpłynęła tylko jedna
praca i tym samym Patrycja
Żogała za recenzję książki
„Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą” Łukasza Grassa

otrzymała I miejsce i kartę
podarunkową o wartości 500
zł.
Całą pulę nagród Komisja
Konkursowa mogła rozdać
tylko w kategorii wiekowej
18+:
I miejsce i karta podarunkowa o wartości 500 zł - Iwona Burdak za recenzję książki
„Od jednego Lucypera” Anny
Dziewit-Meller
II miejsce i karta podarunkowa o wartości 300 zł
- Zbigniew Frysch za recen-

zję książki „Niosąca radość”
Krzysztofa Czarnoty
III miejsce i karta podarunkowa o wartości 200 zł Ewa Skowronek za recenzję
książki „Stulecie Winnych”
Ałbeny Grabowskiej.
Wyróżnienie i karta podarunkowa o wartości 100 zł Krystyna Nawrat za recenzję
książki „Katowice, których
nie ma” Barbary Szmatloch
i Michała Bulsy.

Beata Kapica-Zając,
Sekretarz Rady Osiedla Kokociniec
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Co się dzieje na naszych osiedlach
OSIEDLE ZADOLE

Nie zostawiam żadnej sprawy bez reakcji

OSIEDLE CENTRUM

Rozmowa z st. aspirantem MACIEJEM BOGLEM, dzielnicowym na Osiedlu Zadole

K

ierowniczka Osiedla Zadole Urszula Karwala z dzielnicowym
spotyka się przynajmniej kilka
razy w tygodniu. Oboje są najbardziej
znanymi ludźmi na osiedlu, a mieszkańcy twierdzą, że nie ma sprawy, której ta
dwójka by nie załatwiła. W tym numerze
gazety prezentujemy wyjątkowo lubianego na Zadolu policjanta.
- Jak mieszkańcy Zadola reagują na
pana widok, naprawdę pana lubią ?
- Od 16 lat pracuję w rejonie obejmującym nie tylko Osiedle Zadole, ale i ulice
Polarną, Armii Krajowej i Słupską. Widzę
często uśmiech na twarzy mijających mnie
ludzi. Wielu znam z imienia i nazwiska, jeszcze więcej z widzenia i myślę, że ich reakcje
na mój mundur dzielnicowego nie są sztuczne i traktują mnie jak dobrego znajomego,
który w dodatku gotowy jest im pomóc w
każdej sprawie. Niektórym wystarczy tylko
dobra rada albo wysłuchanie skargi.
- To już nie trzeba się bać dzielnicowego?
- Nie wolno się bać, bo wtedy nasza
robota nie ma sensu. Dzielnicowy powinien być traktowany jak... wujek. Posiadać
zaufanie, być otwartym. Ja nie uciekam
od problemów. Gdy nie potrafię od razu
odpowiedzieć i zareagować to, po sprawdzeniu, kontaktuję się jeszcze raz tak, aby
żadne pytanie kierowane do mnie nie zostawić bez odpowiedzi. To też pozwala mi
wiedzieć jakie faktycznie problemy mają
ludzie na osiedlu.
- Czy na Zadolu są jakieś charakterystyczne dla tego miejsca interwencje?

jako dzielnicowi reagować w zarodku, zanim wybuchnie wielka afera.

- Specyfiką jest na pewno duże zaludnienie i problemy z tego wynikające. Zatem
konflikty sąsiedzkie, rodzinne, akty wandalizmu itp. Ale ja już tyle widziałem w pracy
policjanta, że mało co może mnie zaskoczyć. W każdym razie wielokrotnie musiałem być mediatorem, psychologiem, nawet
lekarzem i księdzem - spowiednikiem. Taka robota dzielnicowego. Ja to lubię. Myślę,
że ludzie przyjmują to z satysfakcją i dlatego traktują mnie przyjaźnie i ciepło.
- Jakimi cechami powinien charakteryzować się dzielnicowy, żeby ludzie
obdarzali go zaufaniem. Wśród policjantów mówi się, że dzielnicowi to policjanci „gorszych spraw”.
- My musimy być spostrzegawczy, zaangażowani, otwarci i starać się bardziej
łagodzić konflikty niż je zaostrzać. Faktycznie najczęściej to są może gorsze, bo
małe sprawy, ale ktoś to musi robić. Wielkie dramaty rodzą się z nierozwiązanych
właśnie tych drobnych konfliktów. My
jesteśmy najbliżej ludzi i często potrafimy

- A kiedy taki dzielnicowy jak pan czuje się bezradny?
- Nieraz blokują nas przepisy, procedury i choć człowiek chciałby pomóc, to nie
może. Ale prawdziwie bezradnym czuję
się wobec bezdomnych. Mam ich niemało
w rejonie. Proponuję różne wyjścia z ich
sytuacji tak, by wydobyć ich z marazmu.
Noclegownie, domy opieki, zasiłki, itp.
Przytakują dla świętego spokoju, a za kilka
dni znów lądują na bruku albo na klatkach
schodowych. To wtedy mi ręce opadają.
- Jaką udzieliłby pan radę mieszkańcom Osiedla Zadole na bycie bezpiecznym?
- Żeby się pilnowali. Najlepszym strażnikiem jest zawsze dobry sąsiad. Nawet
w blokowiskach ludzie się znają z widzenia
i każdy obcy, który porusza się bez celu, jest
łatwo zauważony. Wtedy trzeba zadzwonić
na 112 lub do komisariatu. Bo choćbyśmy
mieli armię dzielnicowych, to nie możemy
być wszędzie. Dlatego jeśli złodziej zobaczy, że mieszkańcy są czujni i nie jest im
wszystko jedno, będą takie miejsca omijać
łukiem, bo to zbyt ryzykowne.
- Do pana też można zawsze dzwonić?
- Gdy jestem na służbie zawsze mam
włączony telefon( nr: 600 208 545), a kiedy
mnie nie ma w pracy, to zaraz po powrocie
oddzwaniam. Moją dewizą jest, żeby nie
zostawiać żadnej sprawy bez reakcji, bo
każdy telefon do mnie to dowód zaufania.
A na to warto zapracować.
Rozmawiał: Piotr Biernat

Nie było wstydu
w „Szpilu na fest”
„SZPIL NA FEST” to nazwa Pierwszego Turnieju
Piłki Nożnej Rad Jednostek
Pomocniczych w Katowicach,
który na boisku „Rapid”
w dzielnicy Koszutka zorganizowała Rada Jednostki
z Giszowca. Wzięli w niej
udział, m.in. reprezentanci
Spółdzielni „Górnik” zaangażowani w Radach Jednostek
Pomocniczych nr 2 Załęskiej
Hałdy i części zachodniej
Brynowa oraz nr 7 z Załęża.
Nagrodą główną był puchar
prezydenta Katowic Marcina
Krupy, którą zdobyli piłkarze
reprezentujący organizatorów
z Giszowca. Na podium jako
druga drużyna stanęli przedstawiciele jednostki z Załęża,
a szóste miejsce zajęli mieszkańcy Osiedla Centru z Załę-

skiej Hałdy i Brynowa.Ale nie
o nagrody tym razem chodziło,
lecz o dobrą zabawę i integrację społeczników, którzy w ten
sportowy sposób chcieli się
zaprezentować kibicom, wśród
których nie zabrakło katowickich radnych i mieszkańców
miasta.
Zawodnikom z dwóch, naszych Rad Jednostek Pomocniczych aktywnie kibicował
prezes Spółdzielni „Górnik”
Mariusz Nawrocki, który jako jedyny prezes katowickich
spółdzielni został zaproszony
do uroczystości wręczenia nagród dla najlepszych piłkarzy
Stanisław Cebula, Członek
Rady Osiedla Centrum,
wiceprzewodniczący
Rady Jednostki
Pomocniczej nr 2

BUDŻET OBYWATELSKI - egzamin społecznej aktywności mieszkańców Spółdzielni „Górnik”

Propozycje z Osiedli Rolna i Słoneczna znalazły się na liście zwycięskich projektów

W

VII edycji katowickiego
Budzetu Obywatelskiego pozytywnie zweryfikowano 319 projektów. Kwota
dofinansowania lokalnych i miejskich pomysłów zgłoszonych przez
mieszkańców miasta wynosiła
20 mln zł. W rywalizacii o najlepsze pomysły w głosowaniu od 2 do
20 września uczestniczyli mieszkańcy wszystkich osiedli naszej
Spółdzielni. I tak:
Rada Osiedla Zadole zgłosiła
projekt: „remontu ciągów pieszo-postojowych na ulicach Gdańskiej
i Zadole”. Zadanie obejmuje, m.in.:
wymianę nawierzni z afaltowej
na brukowaną na parkingu przy
ul. Gdańskiej oraz na chodniku od
Zadola do skrzyżowania z ul Piotrowicką, budowę miejsc parkingowych
przy ul Gdańskiej 22 i Zadole 44.

Rada Osiedla Kokociniec zgłosiła projekt: „Nie marnuj jedzenia
czyli kulinarna ekonomia” - piknik
sąsiedzki na Kokocińcu z gotowaniem w plenerze”. Podczas pikniku
serwowane byłyby typowo regionalne dania stworzonych zgodnie
z ideą „zero waste” (zero marnowania/zero odpadów), która uwrażliwia na problem marnowania jedzenia. Przez cały czas trwania pikniku
odbywałyby się pokazy kulinarne
w plenerze - w trakcie gotowania na
żywo kucharz będzie prezentować
jak można kreatywnie wykorzystać
to, co zostaje nam w lodówce.
Rada Osiedla Rolna, podczas
m.in. kina plenerowego zbierała
podpisy pod projektem zakladającym budowę nowych miejsc postojowych wraz z przylegającym
chodnikiem, nowymi nasadzeniami

zieleni i mijanką w ciągu ulicy Wodospady.
Na Załężu najważniejszym problemem do załatwienia w przyszłym
roku było atrakcyjne zagospodarowania placu przy ul Ondraszka i Janasa, z ktorego korzysta codziennie
ponad tysiąc osób.
Zgłoszony przez mieszakńców
Osiedla Słoneczna projekt: „Bezpieczna zebra” zakłada zainstalowanie inteligentnych systemów
doświetlenia przejść dla pieszych
w dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec.
Koszt zadania oszacowano na 346
tys. zł. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na 12
wybranych przejściach w dzielnicy
Wełnowiec-Józefowiec. Projekt ten
zakłada montaż 10 inteligentnych
systemów doświetlenia przejść dla
pieszych lampami typu LED.

Ostatecznie w głosowaniu
nad projektami naszych mieszkańców z dofinansowania katowickiej VII Edycji Budżetu
Obywatelskiego skorzystają dwa
osiedla: Rolna (wartość zadania
256 tys. zł) i Słoneczna (wartość
zadania 346 482 zł).
Projekty pozostałych nie zmieściły sie w tegorocznej puli dostęp-

nych środków. Niezależnie jednak od wyników samo zgłoszenie
przez mieszkańców swoich projektów, ich opracowanie i mobilizacja
podczas głosowania pokazała jak
silnie zangażowani potrafią być
mieszkańcy naszej Spóldzielni
oraz jak wiele problemów do załatwienia dostrzegają dookoła siebie.
To jest nasz wspólny sukces!

Więcej informacji na temat tego co się dzieje na naszych osiedlach na: SMGORNIK.KATOWICE.PL w linku BLOG
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Otwórz drzwi kominiarzowi

u Każdy zarządca nieruchomości ma obowiązek corocznej kontroli instalacji gazowych i przewodów kominowych. Nie
inaczej jest w naszej Spółdzielni. Niestety, jak co roku kontrolujący ujawniają w mieszkaniach przypadki ignorowania
przepisów, samowolnych przeróbek, a nawet prymitywnie przebudowanych instalacji gazowych. Nagminne jest
eksploatowanie niesprawnych kuchenek i gazowych podgrzewaczy wody, co grozi śmiertelnym zaczadzeniem.

Z

darzają się przypadki zabudowy kratek wentylacyjnych płytami kartonowo-gipsowymi.
Domorośli „majsterkowicze” w łazienkach z gazowymi podgrzewaczami wody i otwartymi komorami spalania, montują drzwi bez kratek nawiewnych. Zatykane lub zaklejane są
nawiewniki szczelinowe itp.
W tej sytuacji
Spółdzielnia ma nie tylko
prawo, ale i obowiązek
uniemożliwić lokatorowi
korzystanie z urządzeń
gazowych w warunkach
niedostatecznej
wentylacji poprzez
wyłączenie z użytkowania
instalacji lub jej części
również w przypadku
lekceważenia wezwań
do usunięcia wad
zagrażających
zdrowiu i życiu.
Kontrolerzy, aby dopuścić urządzenia gazowe do dalszej eksploatacji zobowiązani są do sprawdzenia czy
w lokalu mieszkalnym działa spraw-

Prowadzący kontrolę mistrz kominiarski zobowiązany jest dodatkowo powiadomić o stwierdzonym zagrożeniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i zarządcę nieruchomości. Ta sama procedura obowiązuje przy wadliwie
działającej instalacji gazowej stwierdzonej przez instalatora gazownika, a obowiązkiem zarządcy i kontrolującego jest
odcięcie dopływu gazu do lokalu.

nie wentylacja nawiewno-wywiewna i czy został zapewniony dostęp powietrza dla spalania paliwa gazowego.
Tak więc prowadzący kontrolę okresową instalator gazownik nie tylko
obowiązany jest sprawdzić szczelność
instalacji, ale również wymaganą kubaturę i wysokość pomieszczenia, by
ustalić czy urządzenie gazowe jest faktycznie eksploatowane w warunkach
stałego dostępu powietrza zapewniającego prawidłowe spalanie paliwa gazowego.

Obowiązkiem kominiarza jest też
ocena skuteczności ciągów kominowych, które zagwarantują odpowiednią wymianę powietrza. Taka ocena sprawności technicznej kominów
przy pootwieranych oknach może dać
złudne przeświadczenie, że w mieszkaniu zagrożeń nie ma. Tymczasem
brak stałych urządzeń nawiewnych
stanowi zagrożenie zdrowia lub życia. W tej sytuacji kontrolujący musi
w protokole umieścić nakaz natychmiastowego usunięcia wady.

Powiadomienie
Inspektora PINB
o zagrożeniach przekłada
się na konsekwencje
finansowe i prawne
w stosunku do
użytkownika lokalu
mieszkalnego.
Warto też przypomnieć, że coroczne kontrole kominiarskie zlecane przez Spółdzielnię są dla wszystkich lokatorów obowiązkowe. Zlekceważenie tego grozi mandatem, odcięciem gazu i w razie pożaru lub wypadku odmową wypłaty odszkodowania.
Najpoważniejszą jednak konsekwencją jaka może się wydarzyć w niesprawdzanych instalacjach gazowych

i przewodach kominowych to śmiertelnie groźne zaczadzenie (zatrucie
bezwonnym tlenkiem węgla), które co
roku w okresie grzewczym powoduje
wiele wypadków śmiertelnych.
Tych z Państwa, którzy obawiają się
wpuszczać do swoich mieszkań kominiarzy bądź kontrolerów instalacji ze
względu na zagrożenie epidemiologiczne, informujemy, że firma realizująca dla nas usługi zobowiązana jest
do wyposażenia swoich ekip w niezbędne środki ochrony indywidualnej
(maseczki lub przyłbice, rękawiczki
i środki dezynfekujące).
Aby z kolei uniknąć niebezpieczeństwa wykorzystania okazji przez oszustów przed rozpoczęciem kontroli na
tablicy ogłoszeń wywieszona zostanie
informacja, a kontrolerzy dysponować będą identyfikatorami wydanymi
przez Spółdzielnie.
Podobnie jak przy obowiązkowym, co 5 lat sprawdzeniu instalacji elektrycznej, żaden z kontrolerów nie ma prawa pobierać opłat od
lokatorów.
Krzysztof Juzala
Główny Specjalista
ds. Technicznych SM „Górnik”

ARTYKUŁ INFORMACYJNY

Jak w dobie pandemii wirusa COVID-SARS19

DBAĆ O RANY PRZEWLEKŁE?
Rozmowa z dr hab. n. med. MARKIEM KUCHARZEWSKIM,
Kierownikiem Instytutu Leczenia Ran Przewlekłych przy Centrum Leczenia Oparzeń
im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Ślaskich.

- Wirus COVID zatrzymał cały świat,
pojawiły się trudności i obostrzenia
w dostępie do usług medycznych.
- Mając na uwadze aktualny stan pandemii wielu pacjentów boi się zakażenia wirusem COVID-19. Mogą mieć miejsce sytuacje, że pacjent w obawie przed zakażeniem
będzie chciał unikać wszelkich kontaktów
z pracownikami ochrony zdrowia, w tym
również rezygnować z wizyt domowych.
W takich sytuacjach dopuszcza się możliwość prowadzenia przez chorego lub jego
opiekuna czy rodzinę samodzielnej opieki (samoopieki) nad ranami przewlekłymi.
Należy podkreślić, że zaniedbywanie przez
chorego rany przewlekłej może prowadzić
do wielu poważnych komplikacji, z amputacją kończyny włącznie.
- Jak w takiej sytuacji udzielać porad
lekarskich a zwłaszcza monitorować rany przewlekłe?
- Rany w takich sytuacjach można monitorować zdalnie, pacjent może uzyskać
wsparcie, jeśli ma dostęp do smartfona lub
komputera. W Centrum mamy takie narzędzie dla pacjentów. Bardzo ważnym
aspektem sprawowania monitoringu sta-

nu rany jest wyposażenie pacjenta i jego rodziny w niezbędną wiedzę na temat
zaopatrywania i prawidłowej pielęgnacji
ran oraz pomoc w pozyskaniu niezbędnych środków i materiałów do sprawowania samoopieki. Wszelka samoopieka powinna być dokumentowana, warto zaznaczyć, że samoopieka jest następstwem epidemii COVID-19.
- Czy pacjent jest w dobie pandemii
wyłącznie zdany na domowe sposoby
opieki nad swoją raną?
- Zasadniczo tak . Pacjenci muszą znać
prawidłowe procedury higieny (mycie rąk,
dezynfekcja) i posiadać w domu dostępne
antyseptyki i stosowne opatrunki. Mimo,
że pacjent jest w domu, lekarz może jednak na bieżąco monitorować i sprawować
nadzór nad rana poprzez narzędzia informatyczne. Nawet w dobie pandemii koronawirusa istnieje również skuteczna, bezpieczna terapia wspomagania pielęgnacji i gojenia ran. Jest nią tzw. terapia tlenem hiperbarycznym zwana terapią HBO.
Ośrodki HBO są obecnie czynne, pandemia nie ma wpływu na leczenie pacjentów
tą metodą.

- Na czym polega terapia HBO?
- Polega na umieszczaniu pacjenta w komorze hiperbarycznej, w której oddycha on
przez specjalną indywidualną maskę czystym tlenem. Powietrze w komorze jest
sprężane do wartości odpowiadającej 15 m
pod poziomem morza. W trakcie seansu
HBO dochodzi do wysycenia tkanek organizmu pacjenta tlenem co usprawnia procesy gojenia i ogranicza zakres infekcji bakteriami beztlenowymi. Całość zabiegu jest
monitorowana i prowadzona pod nadzorem lekarza oraz atendenta. Każdy pacjent
jest kwalifikowany do leczenia przez lekarza upoważnionego do leczenia w komorze
hiperbarycznej. Oprócz gojenia ran terapię
HBO stosuje się również w przypadkach
zatruć tlenkiem węgla oraz nagłej głuchoty.
- Czy terapia HBO w dobie pandemii
COVID-19 jest bezpieczna?
- Tak, jest bezpieczna, nawet w dobie
pandemii. Wszelkie obawy co do bezpieczeństwa są nieuzasadnione. Pacjent jest
stale monitorowany, posiada swoją indywidualną, jednorazową maskę, przez którą oddycha czystym tlenem. Zachowane
są najwyższe standardy bezpieczeństwa.

- W jaki sposób pacjenci z raną przewlekłą mogą korzystać z terapii HBO?
- W przeciwieństwie do prywatnych
placówek, terapia HBO w publicznych
ośrodkach jest bezpłatna (w pełni refundowana przez Narodowy Fundusz

Zdrowia). Pacjent nie ponosi żadnych
kosztów. Skierowanie można uzyskać
od lekarza pierwszego kontaktu, pacjent powinien podczas rozmowy z lekarzem wyrazić wolę skorzystania z terapii HBO.

Rany przewlekłe, nagła głuchota czy zatrucie
tlenkiem węgla wymagają natychmiastowego
podjęcia leczenia pod nadzorem lekarza.

Rejestracja HBO: (32) 7357 456
Lekarz dyżurny: +48 601 790 922
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Poznajmy ekologiczne atrakcje naszego miasta

Nowe Elektroniczne Biuro
Obsługi Klienta już działa

nosi w Katowicach ponad 50%. Trasa
rowerowa, którą proponujemy przebiega następująco: Park Kościuszki - Park
Leśny - Zespół Krajobrazowo-Przyrodniczy „Źródła Kłodnicy” - Park Murckowski - Wzgórze Wandy - Mysłowice
Wesoła - Park Bolina - Park Doliny
Trzech Stawów - Park Leśny.
Rajd poprowadzi Józef Sołtysik - przewodniczący Rady Osiedla Zadole posiadający wieloletnie
doświadczenie w organizacji tego
rodzaju rajdów i uprawnienia Przodownika Kolarskiej Turystyki oraz
odznakę KOT nr 7389.

półdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” uruchomiła nową
wersję systemu elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca (EBOK) umożliwiającego sprawdzanie finansów
swojego mieszkania poprzez stronę internetową lub aplikację w
telefonie z dowolnego miejsca na świecie. Można też nadal za
jego pomocą kontaktować się ze Spółdzielnią.
Aplikacja służy przede wszystkim do kontrolowania podstawowych informacji związanych z opłatami za mieszkanie. Za pomocą
EBOK-u można przeglądać informacje dotyczące, m.in. aktualnego salda na koncie lokalu, danych dotyczące opłat, rozliczeń, ostatnich wpłat zaksięgowanych na koncie, ogłoszeń spółdzielczych itp.
Prezentujemy krok po kroku w jaki sposób można łatwo zalogować się do tego systemu za pośrednictwem naszej strony
internetowej smgornik.katowice.pl, telefonu komórkowego lub
wszelkich urządzeń z dostępem do internetu.

Zgłoszenia należy składać
telefonicznie
do Stanisława Cebuli
nr telefonu 668 011 032
WARUNKI UCZESTNICTWA,
ZGŁOSZENIE, INFORMACJE
- na stronie internetowej:
www.smgornik.katowice.pl

Krok 1
Wejście do aplikacja E-BOOK znajduje się na stronie głównej
po prawej stronie i posiada następujący graficzny symbol.

u Wkrótce rajd rowerowy dla członków naszej Spółdzielni

M

ieszkańców wszystkich osiedli SM „Górnik” zapraszamy
do udziału w wycieczce rowerowej zaplanowanej na 10 października tego roku. Wyprawa będzie okazją
do poznania parków naszego miasta
oraz innych terenów zielonych. Katowice są najbardziej zielonym miastem województwa śląskiego. Parki, których jest

12, stanowią 2 proc. powierzchni miasta. Na terenie Katowic są również dwa
rezerwaty: Ochojecki i Las Murckowski.
Na uwagę zasługuje Zespół Krajobrazowo-Przyrodniczy Źródła Kłodnicy oraz
dwa Użytki Ekologiczne, a także wiele
zieleńców i skwerów. W sumie, o czym
mało kto wie, powierzchnia terenów
zieleni urządzonej i nieurządzonej wy-

Wybraliśmy najładniejsze w Spółdzielni

balkony i ogródki przydomowe

S

Krok 2
Po naciśnięciu znaku graficznego symbolizującego aplikacje
EBOK przejdziemy do okna, który umożliwia wejście do strefy
dostępnej tylko dla członków Spółdzielni.

R

I miejsce - Andrzej Grabowski

II miejsce - Maria Kapcia

IV miejsce - Aleksandra Błaut

zstrzygnięto konkurs na najładniejszy balkon i ogródek
przydomowy lub teren wokół nieruchomości zlokalizowanej na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”.
Jury składające się z przedstawicieli wszystkich rad osiedli
w głosowaniu wybrało najciekawsze prezentacje fotograficzne
balkonów i przydomowych ogródków nadesłane na konkurs.
Pierwsze miejsce otrzymał Andrzej Grabowski, drugie miejsce
przypadło Maria Kapci, a trzecie Joannie Łusiak. Czwarte miejsce
równorzędnie otrzymali: Aleksandra Błaut, Barbara Kępińska
i Damian Kręblewski. Zgodnie z decyzją Jury laureaci otrzymają
bony podarunkowe o następujących wartościach; I miejsce - 400 zł,
II miejsce - 300 zł, III miejsce 200 zł i IV - 100 zł.
Wręczenie nagród, połączone z pełną prezentacją nadesłanych
prac, odbędzie się w pierwszych tygodniach jesieni. Lureaci konkursu będą także bohaterami ekologicznej audycji w Radio Katowice „Zielony Telefon”. 
(PB)

III miejsce - Joanna Łusiak

IV miejsce - Barbara Kępińska

IV miejsce - Damian Kręblewski

Krok 3
Należy zaakceptować regulamin i wpisać swój 6-cyfrowy numer
identyfikacyjny oraz hasło (za pierwszym logowaniem to telekod
4 litery+2 cyfry). Państwa identyfikator oraz hasło do pierwszego logowania zamieszczone są na dokumentach rozliczeniowych
przekazanych w styczniu 2020 r. przez Spółdzielnię drogą tradycyjną. Hasło pierwszego logowania jest tożsame z telekodem
używanym przy osobistym kontakcie ze Spółdzielnią.

Krok 4
Jeżeli nie posiadają Państwo danych logowania prosimy o kontakt z działem informatyki Spółdzielni wysyłając maila z prośbą
o nadanie numeru telekodu i hasła na adres: sekretariat@smgornik.
katowice.pl. Osoby, które nie są dotychczas zalogowane otrzymają
ponownie informację droga listowną o numerze identyfikacyjnym
i haśle startowym umożliwiającym pierwsze logowanie.
Krok 5
Uwaga: Dysponując telefonem z aplikacją- czytnik
kodu QR- po zeskanowaniu
poniższego kodu i wyszukaniu
przycisku SIEĆ od razu zostaniemy przekierowani do okna
z wejściem głównym do aplikacji. Wtedy trzeba wpisać swój
nr identyfikacyjny i hasło) za
pierwszym razem zawsze będzie to indywidualny telekod.
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Ogrody dla każdego chętnego
u Nasza Spółdzielnia posiada tereny, które idealnie nadają się do zagospodarowania
pod tzw. „ogródki działkowe” lub też „ogródki przydomowe”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zachęca Państwa do zapoznania się z ofertą lokali użytkowych do wynajęcia na działalność
gospodarczą. Lokale znajdują się w zasobach naszej Spółdzielni,
zazwyczaj w centrach osiedli. Mają bardzo zróżnicowane powierzchnie - od ok 20 m2 do 200 m2.

P

olecamy teren znajdujący się
w okolicach ul. Wincentego Pola 77-95. Powierzchnia każdego
z ogródków wynosi ok. 150 m2, ale możliwa jest również dzierżawa mniejszej powierzchni.
Tereny zlokalizowane są z dala od ulicznego zgiełku, oddzielone od ulicy budynkami mieszkalnymi, a równocześnie blisko naszych domów.
Jeżeli w sąsiedztwie budynku, w którym
Państwo mieszkacie, znajduje się teren, który Waszym zdaniem nadaje się do zagospodarowania w celach rekreacyjnych na ogródek, prosimy o kontakt ze swoją Administracją celem złożenia wniosku o dzierżawę tego terenu. Jeżeli nie wystąpią prze-

Pełna oferta lokali znajduje się na stronie Spółdzielni pod adresem:
www.smgornik.katowice.pl oraz na portalu gratka.pl pod adresem:
www.smgornikkatowice.gratka.pl
Pytania prosimy kierować
do Zespołu ds. Gospodarki Lokalami:
tel. 32 257 15 50 w. 212, 733 559 974
lub email tg@smgornik.katowice.pl
słanki ograniczające korzystanie ze wskazanego terenu Spółdzielnia podpisze umowę dzierżawy.
Zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu
koszt dzierżawy jednego metra kw. wynosi miesięcznie 0,25 zł. W zależności od lokalizacji takiego ogródka wnoszone z tytułu
dzierżawy opłaty wpłyną na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości lub zwiększą
nadwyżkę bilansową, która w konsekwencji
trafia do członków spółdzielni.
Oferta skierowana jest wyłącznie do
mieszkańców i nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Ogródki mogą być wykorzystywane tylko dla celów rekreacyjnych.
Agnieszka Kurzeja
Zespół ds. Gospodarki Lokalami SM „Górnik”

POMIESZCZENIA WSPÓLNE
DO WYNAJĘCIA NA CELE MIESZKALNE
Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych. Pomieszczenia
te można użytkować jako dodatkowe powierzchnie „na cele mieszkalne”
(np. schowki/komórki do przechowywania sprzętu sportowego, itp.).
Najem takich powierzchni następuje na podstawie umowy najmu,
a czynsz z tytułu najmu pomieszczenia płatny jest wraz z opłatą za
mieszkanie. Opłaty z tytułu najmu wynoszą miesięcznie:
n pomieszczenia o powierzchni do 5 m2 - cena 6,50 zł/m2 netto,
n pomieszczenia o powierzchni od 5 m2 do 10 m2 - cena 4,50 zł/m2 netto,
n pomieszczenia o powierzchni powyżej 10 m2 - cena 3,08 zł/m2 netto.
W sprawie najmu pomieszczeń wspólnych prosimy w pierwszej kolejności kontaktować się z właściwą administracją, która sprawdzi dostępność pomieszczeń w Państwa budynku lub w jego pobliżu.

REKLAMA

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

