
wspólnym dachem
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”

www.smgornik.katowice.pl

Pod
G
R
U
D
ZI
EŃ
�

20
20
�r
.

Niech te Święta 
przyniosą spokój i zdrowie, 
a czas spędzony w gronie Rodziny 
będzie szczęśliwy,
 stanie się wytchnieniem 
od codziennego zabiegania, 
bez pośpiechu, trosk, zmartwień 
i , mimo tegorocznych trudności,  
pozwoli spojrzeć 
z nadzieją w przyszłość.

	 	 Życzą:	
Członkowie	Rady	Nadzorczej,	

Zarządu	i	Rad	Osiedli	

oraz	Pracownicy
Spółdzielni	Mieszkaniowej	„Górnik”

WPŁACAĆ DAROWIZNĘ NA OBIADY DLA SENIORÓW MOŻNA, PRZEKAZUJĄC DOWOLNĄ KWOTĘ  
NA KONTO BANKOWE FUNDACJI „INDEX DO PRZYSZŁOŚCI” 45�1160�2202�0000�0002�9323�3904
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Dołóż swoją cegiełkę i poczęstuj seniora ciepłym posiłkiem!
Fundacja prowadzi Centrum Integracji Międzypokoleniowej 

„Bezpieczna Twierdza” i zaprasza do wsparcia programu  
„Posiłek dla Seniora”, który planuje uruchomić od stycznia 2021 roku. 

Program obejmie od 25 do 50 seniorów z dzielnicy Ligota, 
Panewniki, których Fundacja wspiera i aktywizuje od dwóch 
lat, w prowadzonych przez siebie klubach seniora. Obiady będą 
przygotowywane w Centrum Integracji Międzypokoleniowej 
„Bezpieczna Twierdza” w Ligocie i wydawane lub dostarczane do 
seniorów od poniedziałku do piątku, w godz. 13.00 - 15.00
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REKLAMA

Gdy rok temu składaliśmy sobie życzenia 
świąteczne nikt nie przewidywał jakie 
trudne chwile czekają nas w tym roku. Jak 

wiele lęków, niepewności i bólu przyjdzie nam prze-
żyć w tym koszmarnym 2020 roku. Kiedy wreszcie 
kończy się ten rok, chciałbym Państwu przekazać 
od siebie jednak choć trochę optymizmu. 

Gdy codziennie chodzę między naszymi blokami 
mijam ludzi smutnych, zmęczonych pandemią, prze-
straszonych, zagłębionych w swoich depresyjnych 
myślach. Wielu pyta mnie co będzie dalej? Wygląda 
na to że wszyscy potrzebujemy - jak powietrza - choć-
by szczypty optymizmu i pozytywnych informacji. 

A przecież z wielu działań jakie zdarzyły się w mi-
jającym roku możemy być dumni. Właśnie dlatego, 
że było trudniej, że mimo przeciwności daliśmy radę, 
że wreszcie jako społeczność spółdzielcza i sąsiedzka 
zdaliśmy pozytywnie egzamin z obywatelskiej doj-
rzałości. Gdy pandemia zaatakowała, wielokrotnie 
widziałem jak spontanicznie potrafimy sobie poma-
gać, wspierać zwłaszcza starszych i samotnych ludzi 
mieszkających obok nas. Przekonaliśmy się jak dużą 
moc ma życzliwa sąsiedzka pomoc. To nieocenione 
doświadczenie.

To prawda, że z powodu bezpieczeństwa, musieli-
śmy zmienić formę pracy w naszych administracjach 
przechodząc na pracę zdalną, a kontakty z Państwem 
ograniczyć do niezbędnego minimum. Wielu się to 
nie podobało. Po pierwszych perturbacjach mogę 
jednak powiedzieć, że z czasem komunikacja inter-
netowa stała się dla nas codziennością i nawet wielu 
starszych ludzi skłoniło się do tego by usiąść do kom-
puterów i napisać do Spółdzielni. 

My z kolei uruchomiliśmy długo oczekiwaną inter-
netową zakładkę „eBok” pozwalającą na samodzielne 
kontrolowanie stanu finansów lokali przez ich właści-

cieli oraz zgłaszanie informacji o awariach. Będzie-
my tę formę kontaktu jeszcze doskonalić. Świetnie, 
moim zdaniem, rolę przekazywania najważniejszych 
informacji dla naszych członków spełniła powołana 
rok temu do życia gazeta „Pod Wspólnym Dachem”, 
która razem z nową, nowoczesną, stroną internetową, 
została przez Państwo tak ciepło i przyjaźnie przyjęta.

Nie byliśmy szczęśliwi, gdy zmuszeni warunkami 
epidemicznymi i ekonomicznymi musieliśmy zmie-
nić tegoroczne plany remontowe. Niektóre prace trze-
ba przesunąć nawet o dwa lata, choć wiemy, że wielu 
naszych Mieszkańców czeka na nie aby móc rozpo-
cząć swe prywatne remonty w mieszkaniach. Nie było 
jednak innej rady.

A mimo to możemy być dumni z odnowionych bu-
dynków na osiedlu Słoneczna, które po termomoder-
nizacji stały się naszą wizytówką. Podobnie cieszyć 
się możemy z kolejnego wyprostowanego po szko-
dach górniczych wieżowca przy ulicy Brynowskiej 43 
oraz z oddanego po termomodernizacji i kapitalnym 
remoncie budynku przy Mikołowskiej 129.To tylko 
te najbardziej widoczne, spektakularne przykłady, 
że nie siedzieliśmy z założonymi rękami czekając aż 
pandemia minie.

Zielonym światłem i ważnym wsparciem dla Za-
rządu było wrześniowe głosowanie podczas pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia przeprowadzone z 
powodów sanitarnych w 7 częściach , w każdej admi-
nistracji osobno. W głosowaniu nad planem finanso-
wym, sprawozdaniem z działalności i nad podziałem 
nadwyżki budżetowej daliście Państwo sygnał, że 
idziemy w dobrym kierunku , a wizja nowoczesnej i 
przyjaznej mieszkańcom spółdzielni nie jest mrzon-
ką w gabinetach członków zarządu ale naszą wspólną 
troską i realną przyszłością.

A ja z ogromną satysfakcją obserwowałem działa-
nia naszych Rad Osiedli. Utrudnienia spowodowane 
pandemią nie tylko nie sparaliżowały ich aktywności 
lecz stały się wręcz wyzwaniem dla niekonwencjonal-
nych działań, niebanalnych akcji oraz inicjatyw wspie-
rających aktywność wszystkich mieszkańców naszych 
osiedli. Udał się konkurs na najpiękniej ukwiecony 

balkon, a laureaci mogli pochwalić się swym hobby 
publicznie w popularnej ekologicznej audycji Radia 
Katowice. Fantastycznie też przeprowadzono pierw-
szy międzyosiedlowy jesienny rajd rowerowy dooko-
ła katowickich parków czy też akcję na Kokocińcu 
związaną z powitaniem jesieni. Chociaż w tym roku 
nie można było organizować wspólnych kolędowych 
spotkań, to niesione przez członków Rad świątecz-
ne prezenty, a nawet wigilijne dania choć na chwile 
mogły świąteczną atmosferę wprowadzić do domów 
najmłodszych i najstarszych mieszkańców spółdzielni.

Sprawdziła się zatem wdrożona kilka lat temu idea 
usamodzielnienia rad osiedlowych pod względem 
organizacyjnym i finansowym. Dzięki temu, nawet 
w tak dramatycznych, jak obecnie, okolicznościach, 
możemy powiedzieć, że stały się one prawdziwymi 
gospodarzami naszych osiedli 

Zatem składając, w swoim imieniu i całego Zarza-
du, życzenia na nadchodzące Święta i Nowy Rok ży-
czę oprócz zdrowia i odporności również nadziei na 
lepszą,normalną, przyszłość.

KapuśniaK 
z grzybami i grochem 
(10 osób)
poleca Danuta Smolicka, 
Kierownik Osiedla „Załęże”

SKŁaDniKi
� Słoik kapusty kiszonej (najlepiej domowej)
� 2 garści grzybów suszonych
� 1 szklanka grochu w połówkach
� ok. 1,5 l wywaru z warzyw
� 1 cebula posiekana w piórka i zrumieniona 

na oleju lnianym
� 3 liście laurowe
� 5 ziarenek ziela angielskiego
� 8 ziarenek pieprzu
� Sól, pieprz mielony

Przed gotowaniem kapuśniaku groch wy-
płukać i namoczyć na noc, następnego dnia 
grzyby zalać gorącą wodą na ok. pół godziny, 
lekko podgotować i pokroić w paski. Ugotować 
groch.

Kapustę pokroić włożyć do garnka średniej 
wielkości, zalać wywarem z warzyw, dodać 
liście laurowe, ziele i pieprz – gotować do 
miękkości . Następnie połączyć kapustę, groch, 
grzyby z wodą w której gotowały się, usma-
żoną cebulkę. Chwilę pogotować, przyprawić 
solą, pieprzem i olejem z lnu ,uzupełnić wodą.

Przepisy
świąteczne Szczypta optymizmu 

na ten wyjątkowy czas
MARIUSZ�NAWROCKI

Prezes Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Górnik”

Schab po prowanSalSKu
poleca genowefa Smolka,
Przewodniczaca Rady Osiedla „Rolna”

Składniki:
� 70 dkg schabu bez kości,
� ½ szklanki kwaśniej śmietany,
� 1-2 łyżki mąki pszennej,
� 10 dag twardego żółtego sera,
� 2-3 jajka,
� Bułka tarta,
� Tłuszcz do smażenia,
� Sól, pieprz

Mięso pokroić w paski jak na kotlety, doprawić 
i rozbić. Ser zetrzeć na tarce na drobnych oczkach 
i wymieszać z bułka tartą. Kotlety panierować w 
kwaśniej śmietanie , potem w mące pszennej, jaj-
ku i bułce tartej wymieszanej ze startym serem. 
Smażyć na tłuszczu z obu stron na złoty kolor.

pierniKi po StaropolSKu

Weź miodu praśnego ile chcesz, Włóż do na-
czynia, wlej do niego gorzałki mocnej sporo i 
wody, smaż powoli szumując, aż będzie gęsty, 
wlej go do niecki, przydaj imbiru białego, goź-
dzików, cynamonu, gałek, kubebów, kardamo-
nu, banyżu nieceuczonego, skórek cytrynowych 
drobno krojonych, cukru ile się będzie zdało, 
wszycko zgruba przecłukłszy wsyp do miodu 
gorącego, miarkując żeby niezbyt korzenia było, 
zmieszaj, a jak miód osłabnie, że jeno letni bę-
dzie, wsyp mąki żytniej ile potrzeba. Umieszaj. 
Niech tak stoi nakryto, aż dobrze wyszybnie. Po-
tem wyłóż na stół, gnieć jak najmocniej,  przy-
dając maki ile potrzeba, potem nakładź cyka-
cy krajanej, albo skórek cytrynowych w cukrze 
smażonych, znowu przebnieć, i zaraz formuj 
pierniki wielkie według upodobania dorobiw-
szy. Możesz znowu po wierzchu pozyngowaw-
szy piwem kłaść do pieca i wylewawszy je jak 
się przypieką. Znowu je zyngować miodem z pi-
wem smażonym o znowu wysadzeniu do pieca 

Compendium Medicum A.D.1725

Przepisy
świąteczne

n gotówka tego samego dnia - bez pośredników
n pomoc w formalnościach - szybka decyzja
n 100% bezpieczeństwa - bezkosztowa wycena nieruchomości

KUPIĘ MIESZKANIE
ZA GOTÓWKĘ

tel. 730 712 776

REKLAMA

Co roku o tej porze Rady 
Osiedli przygotowy-
wały, dla mieszkań-

ców spotkanie wigilijne. W tym ro-
ku pandemia Covid-19, uniemożli-
wiła zorganizowanie tego rodzaju 
wydarzeń. Ale to nie oznaczało, że 
w Radach Osiedli zabrakło pomy-
słów na to jak przenieść świątecz-
ną atmosferą do domów naszych 
mieszkańców.

Rada Osiedla „Centrum” postano-
wiła, najstarszych mieszkańców tego 
osiedla, obdarować paczkami świą-
tecznymi. Dla seniorów powyżej 80. 
roku życia przygotowano 150 paczek, 
które zakupiono ze środków funduszu 
społeczno-kulturalno-oświatowych 
na rok 2020. Paczki zostały roznie-
sione osobiście przez Katarzynę Księ-

życ, Ewę Majek, Stanisława Cebulę – 
członków Komisji Społecznej ROC 
oraz przewodniczącego Rady - Sławo-
mira Pietrzyka.

Na „Załężu” także nie zapomnia-
no o najstarszych wiekiem miesz-
kańcach. Specjalnie dla nich Ra-
da Osiedla przygotowała pulę bo-
nów podarunkowych o wartości 
50 zł każdy. Z kolei dzieci w wie-
ku od 3 do 5 lat zaproszone zosta-
ły do udziału w świątecznym kon-
kursie plastycznym. Przedmiotem 
tej zabawy było wykonanie pra-
cy plastycznej w dowolnej technice 
pod tytułem „Moje Święta Bożego 
Narodzenia”.W konkursie nie było 
przegranych, bo nagrody w postaci 
ponów podarunkowych otrzymali 
wszyscy uczestnicy.

Na Osiedlu „Słoneczna” choć, z 
powodów obostrzeń sanitarnych, 
nie było spotkania z Mikołajem z 
długą siwą brodą, czerwoną czap-

ką i dzwoneczkami, to nie zabrakło 
mikołajowego worka z prezentami 
ufundowanymi przez Radę Osiedla. 
Żeby zasłużyć na nie dzieci proszo-
ne były o przygotowanie rysunku z 
własnym wyobrażeniem portretu 
św. Mikołaja.

Na Osiedlu „Kokociniec” przy-
gotowano specjalne prezenty i kar-
ty podarunkowe do Empiku (książ-
ki, filmy, muzyka, planszówki) kar-
ty podarunkowe do Yves Rocher 
(pachnące świętami francuskie ko-
smetyki)oraz bony dla najstarszych 
mieszkańców.

Podobnie na „Zadolu”, gdzie naj-
starsi mogli cieszyć się specjalnie 
przyznanymi im kartami podarunko-
wym o wartości 100 złotych do wyko-
rzystania w drogeriach.

Tym razem o kosztach i korzyściach wynika-
jących z termomodernizacji na przykładzie 
jednego mieszkania prezentując przykłado-

we wyliczenie wysokości opłaty na fundusz termo-
modernizacyjny, wprowadzonej dla Mieszkańców 
nieruchomości jednobudynkowej po rozliczeniu 
wykonanej termomodernizacji.

Jako przykład niech posłuży budynek wieloro-
dzinny, wysoki, w którym znajduje się 55 mieszkań 
o średniej powierzchni użytkowej 50 m2. Powierzch-
nia użytkowa budynku wynosi 2 750 m2 i od tej po-
wierzchni odprowadzane są środki na fundusz re-
montowy od 1997 roku, gdy Mieszkańcy zaczęli 
oszczędzać na termomodernizację.

Do dziś na Funduszu Remontowo-Termomoder-
nizacyjnym tej przykładowej nieruchomość zgro-
madzono ok. 450 000 zł, co oznacza, że użytkownik 
średniego mieszkania o powierzchni 50 m2 zgroma-
dzi na koncie z tego tytułu 8 151 zł.

Planowana termomodernizacja tego budynku bę-
dzie kosztowała ok. 1 mln 600 tys. zł, czyli koszt 
termomodernizacji przypadający na przykladowe 
mieszkanie o powierzchni 50 metrów kwadratowych 
wyniesie 29.091 zł i przekroczy wysokość zgromadzo-
nych środków. Koszt oszacowany został na podstawie 
termomodernizacji przeprowadzonych w ostatnim 
okresie w podobnych budynkach. Zakres termomo-
dernizacji obejmuje dodatkowe m.in. remont balko-
nów, strefy wejścia, dachu oraz kominów.

Po wykonaniu ocieplenia budynku do spłaty 
Mieszkańcom pozostała kwota: 

1 600 000 zł – 450 000 zł = 1 150 000 zł
Zgodnie z zapisami statutowymi ujemne saldo 

Funduszu Remontowo-Termomodernizacyjnego 
danej nieruchomosci wymaga spłaty w okresie na-
stępnych 8 lat (96 miesięcy), w związku z tym wyso-
kość opłaty wyniesie: 

1 150 000 zł/96 m-cy/2750 m2 = 4,36 zł/m2/m-c

WZROST OPŁATY MIESIĘCZNEJ o 4,36 zł za 1m2 

Zatem dla mieszkania o średniej powierzchni 50 
m2 wzrost opłaty wynosić będzie 218 zł/m-c.

Zaprezentowane wyżej saldo Funduszu Re-
montowo-Termomodernizacyjnego przykłado-

wej nieruchomości nie uwzględnia prac remon-
towych, które mogły zostać wykonane w tej nie-
ruchomości w latach wcześniejszych (np. remont 
źródła ciepła).

Wysokość odpisu całkowitego Funduszu Remon-
towo-Termomodernizacyjnego w 2020 roku, po 
podwyżkach wprowadzonych w czerwcu, wyno-
si ok. 8,175 mln zł. Zgromadzone przez Mieszkań-
ców środki w tej wysokości pozwalają na wykonanie 
ociepleń kilku budynków rocznie, w zależności od 
ich wielkości, nie wliczając do realizacji innych prac 
tj. wymiana instalacji CO, modernizacja wymienni-
ków ciepła. 

Do termomodernizacji w Spółdzielni Mieszka-
niowej „Górnik” zakwalifikowano 55 budynków, nie 
uwzględniając tych, w których termomodernizacja 
została wykonana ponad 20 lat temu, a jej stan wy-
maga ponownego przeprowadzenia kapitalnego re-
montu. 

Przy obecnej wysokości opłat wnoszonych na 
termomodernizację proces ocieplenia budyn-
ków może się zakończyć po 15 latach. To zbyt dłu-
go. Dlatego właśnie niezbędne jest wprowadzenie 
wyższych opłat na Fundusz Remontowo-Termo-
modernizacyjny dla nieruchomości oczekujących 
na  remont, który znacznie podniesie standard na-
szych mieszkań.

Emilia Wandzik-Jasiok
Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji 

Zamiast wigilijnych spotkań - świąteczne prezenty dla mieszkańców! 

Kto i ile... zapłaci za termomodernizację?
u Nie milkną sygnały od naszych Mieszkańców, którzy pytają o zasady i koszty ocieplania budynków. 

Zgodnie z obietnicą daną w październikowym numerze naszej gazety, wracamy zatem do tematu. 
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OSIEDLE KOKOCINIEC
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pierniK świąteczny
poleca Janina morawiec,
Zastępca Przewodniczącego 
Rady Osiedla „Słoneczna”

SKŁaDniKi
� słoik miodu, 
� 80 dkg. mąki,
� dwie szklanki cukru, 
� przyprawa do pierników
� trzy jajka 
� jedna kostka masła
� jedna szklanka kefiru
� duża kopczasta łyżka sody.

Postawić na gaz w garnku miód z cukrem 
roztopić dodać przyprawy, dołożyć masło. Ostu-
dzić, wbić jajka, kefir oraz dowolne bakalie. Piec 
około jednej godziny w temperaturze 160 stopni

pierogi 
(z grzybami i kapustami – skład około 50 szt.) 
poleca elżbieta broja,
Sekretarz Rady Osiedla „Zadole”

SKŁaDniKi
� 3 szklanki  mąki,
� 1,5 szklanki gorącej wody ;
� 1 całe jajko oraz 1 żółtko; 
� ¼ kostki masła

przygotowanie FarSzu:
suszone grzyby 5 – 8 gramów namaczamy 
dzień wcześniej; gotujemy kapustę kiszoną do 
miękkości; dwie obrane i poszatkowane cebule 
należy zeszklić na maśle aż do momentu zaru-
mienienia się; ugotowaną kapustę i zeszkloną 
cebulę mieszamy razem, dodajemy pieprzu, 
surowe jajko oraz trochę bułki tartej, aby ła-
twiej można było formować kulki farszu. 
przygotowanie ciaSta:
mąkę zalewamy gorąca wodą i czekamy aż 
przestygnie; po przestygnięciu dodajemy po-
zostałe składniki i wyrabiamy ciasto do stanu 
kiedy przestaje się kleić; wyrobioną masę dzie-
limy na 2 lub 3 części i przykrywamy szmatką 
lnianą na około 5 do 10 minut;
Formowanie pierogÓw:
przygotowane ciasto należy rozwałkować, a 
następnie wykrawać szklanką kółka z ciasta; 
do kółek ciasta dodać kuleczki farszu, a następ-
nie zalepić; 
gotowanie:
w 5 litrowym garnku z wodą około 2 do 3 
minut od momentu wypłynięcia pierogów na 
powierzchnię gotującej się wody; 

Przepisy
świąteczne

zakład wykonuje pełny zakres usług cmentarnych i pogrzebowych:   
� duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja styp, oprawa muzyczna,
� całodobowy przewóz zwłok,
� usługi w zakresie pochówków tradycyjnych i kremacji na cmentarzach  

własnych i innych nekropoliach,
� przechowalnia zwłok całodobowa,
� możliwość korzystania z naszych Kaplic,
� załatwianie dokumentacji pogrzebowych (ZUS, USC, KRUS),
� rozliczenia bezgotówkowe na umowę,
� usługi przez internet – www.kck.katowice.pl,
� internetowa „wyszukiwarka grobów”

KatowicKie cmentarze Komunalne
centralny cmentarz Komunalny

ul. murckowska 9, 40-266 Katowice
dyżur całodobowy tel. 32 255 21 32, 32 255 15 51, kom. 607 399 321,
biuro czynne: poniedziałek-piątek 7-15, email: kck@kck.katowice.pl

cmentarz w Katowicach-ligocie 
ul. panewnicka 45, tel. 32 252 55 02, czynne: poniedziałek-piątek 8-15, 

REKLAMA

bezglutenowy barSzcz 
czerwony z biaŁą FaSolą, 
Koprem i pietruSzKą 
(4 porcje) 
poleca beata Kapica-zając, 
Sekretarz Rady Osiedla „Kokociniec”

Składniki:
� 1 kg czerwonych buraków, 600 g fasoli, 
� 2 marchewki, 1 pietruszka, 
� 2 łodygi selera naciowego, 
� 1 por, 1 cebula, 3 ząbki czosnku, 
� 5 suszonych grzybów, 
� 10 ziarenek czarnego pieprzu,
� 5 ziarenek ziela angielskiego, 
� 3 liście laurowe, 3 gałązki kopru, 
� 2 łyżki octu jabłkowego, 1 łyżeczka cukru, 
� 3 gałązki natki pietruszki, majeranek,
� sól, pieprz mielony, 1,5 l wody

Fasolę zalewamy wodą i zostawiamy na noc. 
Na drugi dzień wylewamy wodę, fasolę płucze-
my a następnie gotujemy w osolonej wodzie do 
miękkości. Do garnka wrzucamy pokrojone na 
grubsze kawałki buraki, marchewki, pietruszkę i 
seler naciowego. Dodajemy natkę pietruszki, ce-
bulę pokrojoną na kawałki, czosnek przekrojony 
na pół i białą cześć pora.

Wszystko zalewamy zimną wodą, dodajemy 
grzyby, cukier, ocet, ziarna pieprzu, ziele angiel-
skie oraz liść laurowy i gotujemy na małym ogniu. 
Po ugotowaniu przecedzamy przez sito. Na koniec 
zupę przyprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. 
Barszcz najlepiej smakuje na drugi dzień. Na talerz 
dajemy fasolę, zalewamy barszczem, posypujemy 
koprem i odrobiną zielonej części pora.

Przepisy
świąteczne

Rada Osiedla „Rolna” podjęła się reali-
zacji inicjatywy mającej na celu ochro-
nę przed zapomnieniem wiedzy oraz 

materiałów będących świadectwami historii 
terenów dzisiejszej Administracji „Rolna” 
oraz jej okolicy. W cyklu felietonów chcemy 
Państwu przedstawić i opisać materiały po-
zyskane z Archiwów Państwowych, wydaw-
nictw, zasobów internetowych, ale przede 
wszystkim pochodzące ze zbiorów Naszych 
Mieszkańców. W związku z powyższym za-
chęcamy Państwa do przesyłania skanów oraz 

udostępniania podsiadanych pamiątek, zdjęć, 
widokówek, ale także wspomnień o naszych 
terenach. W tym celu prosimy o kontakt oso-
bisty z naszą Administracją, Rada Osiedla 
lub e-mailowy ze spółdzielnią: piotr.biernat@
smgornik.katowice.pl.

Dziś na łamach naszej gazety zamiesz-
czamy ciekawy reportaż o potomkach 
dawnych właścicieli terenów, gdzie dziś 
mieszkamy.

Mirosław Wikiera,
Członek Rady Osiedla „Rolna”

Nadszedł stosowny okres do 
przeprowadzenia pielęgna-
cyjnych i technicznych cięć w 

koronach drzew polegających na usu-
waniu pędów, gałęzi i chorych konarów, 
ograniczenie wysokości oraz poprawie-
nie statyki niektórych drzew. 

Cięcia pielęgnacyjne, które rozpoczę-
liśmy na terenie Administracji „Załęże” 
mają na celu dostosowanie istniejącego 
drzewostanu do warunków zabudo-
wy, dopuszczenie światła dziennego do 
mieszkań, ograniczenia zaśmiecania ry-
nien i rur spustowych, odpływów oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkow-
nikom tras komunikacyjnych.

Wykonawcą tych prac jest firma spe-
cjalistyczna, która prowadzi prace we-
dług wskazań zawartych w ustawie o 
ochronie przyrody i zgodnie z zasadami 
sztuki ogrodniczej.

Danuta Smolicka, 
Kierownik Administracji „Załęże”

W administracji „Słoneczna” sto-
sunkowo wcześnie,  bo już w 
październiku rozpoczęły się 

przygotowania do sezonu zimowego. Po 
przeprowadzonej jesiennej deratyzacji w 
budynkach przeprowadzono przetarg na 
utrzymanie zimowe dróg dojazdowych, 
miejsc postojowych, parkingów oraz cią-
gów pieszo-jezdnych. W wyniku konkur-
su ofert wyłoniono specjalistyczna firmę, 
która będzie odpowiedzialna za zimowe 
utrzymanie dróg.

Kolejną ważną sprawą okazało się za-
bezpieczenie gospodarzy budynków w 
odpowiednie narzędzia, piasek oraz sól. 
Konserwatorzy administracji dokonali 
przeglądów oraz oczyszczenia z liści ry-
nien, rur spustowych. Sprawdzili okienka 
na klatkach schodowych i piwniczne. Za-
bezpieczyli piony wodne w komorach zsy-

powych przed przemarzaniem. Technicy 
dokonali przeglądu oświetlenia zewnętrz-
nego i wewnętrznego, drzwi wejściowych 
do budynków, sprawdzili pomieszczenia 
wspólne w piwnicach, pralnie, suszarnie, 
byłe wózkownie, przyłącza wody, rozdziel-
nie centralnego ogrzewania, hole piwnicz-
ne. W pomieszczeniach piwnicznych znaj-
dują się wszystkie sieci wodno-kanaliza-
cyjne, gazowe i elektryczne. Bardzo ważne 
jest, aby nie składować tam przedmiotów 
łatwopalnych.

Warto także, aby każdy z mieszkańców 
popatrzył po gospodarsku wokół swoje-
go mieszkania, piwnicy, przydomowego 
ogródka. Jak przetrwamy zimę, będzie 
zależało jak się do niej właśnie teraz przy-
gotujemy.

Beata Kołosionek, 
Kierownik Administracji „Słoneczna”

Członkowie Rady Osiedla „Centrum” oraz grupa 
radnych Jednostki Pomocniczej nr 2 Załęska 
Hałda-Brynów posadziła obok budynku ADM 

„Centrum” 30 ozdobnych drzew. Wśród nich są niezwy-
kle kolorowe gatunki jarzębia szwedzkiego oraz jesiony. 
Jednym z organizatorów tej ekologicznej akcji był rad-
ny Patryk Białas. Tym samym tereny naszej Spółdzielni 
wzbogaciły się o kolejne drzewa, o które z pewnością 
troskliwie dbać będą nie tylko ci, którzy je posadzili, bo 
każdy zielony, nawet najmniejszy, fragment śląskiego 
krajobrazu jest w naszym mieście szczególnie ceniony.

Stanisław Cebula, 
Członek Rady Osiedla „Centrum”

Pod koniec września 
Rada Osiedla „Ko-
kociniec” zaprosiła 

mieszkańców osiedli: „Ko-
kociniec” i „Bema” na powi-
tanie jesieni. I okazało się, 
że jesień wcale nie musi być 
nudna. Nawet w czasie epi-
demii.

Mieszkańcy otrzymali 96 
zestawów składających się z 
podwójnych biletów do ki-
na Helios i do kin studyj-
nych oraz kart podarunko-
wych i voucherów do droge-
rii Rossmann i Hebe, do piz-
zerii Pizza Hut, na kawę i cia-
sto do Starbucks Coffee oraz 
na kręgle do MK Bowling w 
Galerii Libero.

Każdy z mieszkańców 
mógł w małym rodzinnym 
lub sąsiedzkim gronie pójść 
do kina na dowolnie wybrany seans, napić się 
wyjątkowej kawy przy pysznym kawałku cia-
sta lub po grze w kręgle zjeść pizzę z najlep-
szymi składnikami.

Ogromne zainteresowanie mieszkańców 
taką akcją podarunkową utwierdziło Ra-

dę Osiedla w przekonaniu, że do takiej for-
my spędzania wolnego czasu przez mieszkań-
ców i jednocześnie integracji będzie wracać w 
przyszłości jeszcze wiele razy.

Beata Kapica-Zając, 
Sekretarz Rady Osiedla „Kokociniec”

Drzewa przejdą jesienną pielęgnację

Nasze osiedle - wczoraj i dziś 
- czyli co tu było kiedyś?

OSIEDLE SŁONECZNA

My się zimy nie boimy

Stawiamy na zieleń Jesienią nie trzeba siedzieć w domu

OSIEDLE ZADOLE

Pomimo niedogodności zwią-
zanych z epidemią udało nam 
się zorganizować, wspólnie z 

Biurem Podróży INDEX z Katowic, 
autokarową wycieczkę krajoznaw-
czą na Dolny Śląsk, w której wzięli 
udział mieszkańcy osiedla „Zadole”.

Wyjechaliśmy w piątkowy pora-
nek. Po przyjeździe zwiedziliśmy 
ewangelicki Kościół Pokoju – bu-
dowlę będącą na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Świątynia 
została zbudowana w stylu baro-
kowym z drewna, słomy i gliny, w 
połowie XVII wieku, po zakończe-
niu Wojny Trzydziestoletniej. By-
liśmy zachwyceni wewnętrznym 
wystrojem, a w szczególności lożą 
Hochbergów, amboną i empora-
mi. Swoistą perełkę stanowił ołtarz, 
który pomimo że wykonany jest ze 
zdobionego drewna, wygląda jakby 
był marmurowy. Równie okazale 
wygląda rynek w Świdnicy. Budy-
nek miejskiego ratusza otoczony jest 
domami wybudowanymi w różnych 
stylach architektonicznych: renesan-
sowym, barokowym i eklektycznym. 

Następnie pojechaliśmy do So-
bieszowa – dzielnicy Jeleniej Góry. 

Przy padającym deszczu weszli-
śmy na górę Chojni, aby zwiedzić 
znajdujące się tam ruiny zamku. 
Twierdzę z murami obronnym, bra-
mami i wieżą zbudował w połowie 
XIV wieku książę świdnicko - ja-
worski, Bolko II - wnuk polskiego 
króla Władysława Łokietka. Trwała 

ruina robi wrażenie na odwiedzają-
cych, szczególnie dobrze zachowały 
się: wieża na górnym zamku, basz-
ta łupinowa i pręgierz na dolnym 
zamku oraz mury obronne. Trochę 
przemoczeni dotarliśmy do miejsca 
naszego zakwaterowania w Szklar-
skiej Porębie. 

Wieczorem była uroczysta ko-
lacja z doskonałą kwaśnicą, pie-

czonym prosiakiem i nalewką, a 
następnie wieczorek integracyjny 
ze wspólnymi śpiewami. Kolejnym 
etapem naszej wycieczki była Le-
śna. Znajduje się tam zamek Czo-
cha wzniesiony w XIII wieku w 
zakolu rzeki Kwisy jako warownia 
strzegąca pogranicza Łużyc i Ślą-
ska. Był wielokrotnie przebudowy-
wany i powiększany oraz należał 

do różnych rodów szlacheckich. 
Obecna bryła budowli, robiąca 
wrażenie na zwiedzających, to 
efekt przebudowy z początku XX 
wieku. Zamek ten posiada 40 taj-
nych przejść, z których do tej pory 
odkryto 18.

Józef Sołtysik,  
Przewodniczący  

Rady Osiedla „Zadole”.

Zachwyceni skarbami Dolnego Śląska! 
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– Głównym celem Katowickiej 
Karty Mieszkańca jest premio-
wanie osób, które są zameldo-
wane w Katowicach i właśnie 
tutaj odprowadzają podatki. 
Dzięki tym pieniądzom budu-
jemy m.in. nowe baseny, place 
zabaw, utrzymujemy zieleń czy 
też organizujemy szereg wyda-
rzeń kulturalnych i sportowych. 
Dlatego właśnie mieszkańcy 
Katowic muszą być traktowani 
w naszym mieście prioryteto-
wo – podkreśla prezydent Mar-
cin Krupa i wyjaśnia, że KKM 
uprawnia do szeregu zniżek, a 
także scala już istniejące pro-
gramy, takie jak „Aktywny Se-
nior”, „Babcia, dziadek i ja w 
Katowicach” czy też „Nas Tro-
je i Więcej”. – Katowicka Kar-
ta Mieszkańca ma w pierwszej 
kolejności umożliwiać miesz-
kańcom Katowic korzystanie ze 

zniżek na usługi instytucji kul-
tury, sportu i rekreacji. Przy-
kładowo w nowo wybudowa-
nych basenach katowiczanie 
dzięki KKM płacą 8 zł za go-
dzinę, a osoby spoza miasta 
16 zł. Wkrótce dwukrotnie ta-
niej będzie można zaparkować 
w Strefie Kultury. Katowicza-
nie otrzymali także zniżkę się-
gającą nawet 50% m.in. na bi-
lety do Muzeum Historii Kato-
wic, Teatru „Ateneum”, wyda-
rzenia realizowane przez Ka-
towice Miasto Ogrodów – In-
stytucję Kultury im. K. Boche-
nek, na obiekty MOSiR – siłow-
nie i kąpieliska Bugla oraz Rol-
na – dodaje prezydent. Dzisiaj 
oczywiście wiele z tych instytu-
cji nie działa z uwagi na sytu-
ację epidemiczną i ogranicze-
nia wynikające z obowiązują-
cej w całej Polsce strefy czer-
wonej, natomiast kartę moż-
na wyrobić nie wychodząc z do-
mu ściągając aplikację. Warto 
z tym nie zwlekać i korzystać z 
benefitów, których wartość tyl-
ko we wrześniu wyniosła ponad 
27 tys. zł. To oznacza, że tyle 
pieniędzy zostało w portfelach 
mieszkańców w pierwszym 
miesiącu funkcjonowania pro-
gramu. To też ważny moment 
dla osób, które nie są zameldo-
wane w Katowicach. Katowicka 
Karta Mieszkańca zachęci na 
pewno, by z tym nie zwlekać. 
A co jeśli nie możemy zamel-
dować się w Katowicach – wy-
starczy odprowadzać tu swo-
je podatki. Ważne, by zgłosić 
ten fakt – jeśli tego jeszcze nie 
zrobiliśmy – do swojego praco-
dawcy do końca grudnia. Wte-

dy w przyszłym roku uzyskamy 
uprawnienia do posiadania Ka-
towickiej Karty Mieszkańca.

KTO MOŻE 
UBIEGAĆ SIĘ 
O KARTĘ 
MIESZKAŃCA?

Każda karta jest spersona-
lizowana – imienna. Może się 
nią posługiwać wyłącznie jej 
posiadacz. Kartę mogą otrzy-
mać osoby, które spełnią co 
najmniej jeden z poniższych 
warunków:

n Są zameldowane w Kato-
wicach na pobyt stały (bez 
względu na wiek).

n Są zameldowane na pobyt 
czasowy i rozliczają w Kato-
wicach podatek dochodowy 
od osób fizycznych (dzieci do 
18. roku życia mogą otrzymać 
kartę – jeżeli choć jeden z ro-
dziców/opiekunów prawnych 
rozlicza podatek w Katowi-
cach)

n Rozliczają w Katowicach po-
datek dochodowy od osób fi-
zycznych (dzieci do 18. roku 
życia mogą otrzymać kartę – 
jeżeli choć jeden z rodziców/
opiekunów prawnych rozlicza 
podatek w Katowicach)

n Przebywają w katowickich 
placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych (do 18. roku ży-
cia), a także wychowawcy i 
dyrektorzy tych placówek.

W JAKI SPOSÓB 
MOŻNA UZYSKAĆ 
KARTĘ?

Katowicką Kartę Mieszkań-
ca można pozyskać w trzech 
różnych formach. Każda z nich 
jest jednakowo ważna i upraw-
nia do takiej samej liczby zni-
żek. Kartę mieszkańca można 
uzyskać w wersji elektronicznej 
(samodzielnie tylko osoby za-
meldowane na stałe) – poprzez 
aplikację mobilną lub stronę in-
ternetową, przypisać do posia-
danej karty bankowej (tzw. kar-
ta wirtualna), lub uzyskać kar-
tę w wersji plastikowej (na wzór 
karty kredytowej). Poniżej opi-
sujemy, w jaki sposób można 
uzyskać kartę w każdy z opisa-
nych sposobów. Można używać 
wszystkich trzech form kar-
ty jednocześnie lub korzystać 
z dowolnie wybranej przez sie-
bie formy.

1. APLIKACJA MOBILNA – to 
najwygodniejszy i najszyb-
szy sposób na pozyskanie 
Katowickiej Karty Mieszkań-
ca. Jeżeli jesteś zameldowa-
ny na stałe w Katowicach, 
taką kartę możesz sobie wy-
robić sam w dowolnej po-
rze, bez wychodzenia z do-
mu! System automatycz-
nie po wprowadzeniu danych 
sprawdzi, czy znajdujesz się 
w bazie meldunkowej w Ka-
towicach. Jeśli tak będzie – 
od razu otrzymasz Katowic-
ką Kartę Mieszkańca. Aby 
uzyskać kartę w ten spo-
sób, należy pobrać bezpłat-
ną aplikację z Google Play 
(smartfony z system Andro-
id) lub App Store (smartfony 
z systemem IOS), uruchomić 

ją, a następnie postępować 
zgodnie z instrukcjami. Do-
datkowym atutem aplikacji 
jest także możliwość uzyski-
wania informacji o nowych 
zniżkach itp.

n Jeżeli nie jesteś zameldowa-
ny w Katowicach – ale odpro-
wadzasz tutaj podatek, poza 
opisaną powyżej czynnością 
– będziesz musiał dostarczyć 
do Urzędu (do Biura Obsługi 
Klienta) pierwszą stronę de-
klaracji podatkowej. Po jej 
zatwierdzeniu przez urzęd-
ników – KKM zostanie akty-
wowana. 

n Przypisanie do posiadanej 
karty bankowej (karta wirtu-
alna) – osoby zameldowane 
na stałe w Katowicach mogą 
zażyczyć sobie „zakodowa-
nia” Katowickiej Karty Miesz-
kańca w swojej karcie ban-
kowej w dowolnym punkcie 
honorującym zniżki – np. w 
nowo wybudowanych kato-
wickich basenach (pełna li-
sta punktów dostępna jest 
na stronie kkm.katowice.eu). 
Osoby nieposiadające stałe-
go meldunku, ale odprowa-
dzające podatek w Katowi-
cach – by przypisać KKM do 
karty płatniczej, muszą udać 
się do Biura Obsługi Klienta 
KKM przy ul. Pocztowej 5.

2. WERSJA PLASTIKOWA – aby 
ją otrzymać, należy udać się 
do Urzędu Miasta Katowi-
ce – do Biura Obsługi Klien-
ta KKM przy ul. Pocztowej 5. 
Można także wcześniej wy-
pełnić wniosek dostępny pod 
adresem: 

www.kkm.katowice.eu

Katowicka Karta Mieszkańca
Wdrożenie Katowickiej Karty Mieszkańca (KKM) było jednym z głównym zobowiązań wyborczych 
prezydenta Marcina Krupy z 2018 roku. Prace nad jej uruchomieniem rozpoczęły się od razu po wyborach  
i dobiegły końca w sierpniu tego roku, a od września mieszkańcy mogą korzystać z jej benefitów. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Osiedle „Rolna” ul. Wodospady, piętrowy dom, tutaj mieszkają potomkowie właścicieli większości terenów dzisiejszego 
osiedla „Rolna”. Ligota była pierwotnie małą wsią położoną na krańcach Powiatu Pszczyńskiego. Mieszkało tu niewiele 
osób. Jednak wraz z rozwojem przemysłu oraz z powodu położenia w pobliżu rozrastających się Katowic, w drugiej poło-

wie XIX wieku wieś zaczęła się przekształcać w osadę przemysłową. Zaczęły powstawać tu pierwsze domy wielorodzinne (obecne 
ulice Hetmańska i Kredytowa), a nieco później osiedle domków dla pracowników kopalni (okolice obecnej ulicy Wozaków). 
Jednak obecny teren naszego osiedla zachował charakter wiejski aż do połowy lat 60-tych XX wieku.

Ostatnia mapa bez osiedla i ostatnie zdjęcia zabudowań dawnego gospodarstwa pochodzą z 1967 roku. Potem rozpoczęła się 
budowa dzisiejszego osiedla. Kilku pozostałych właścicieli pól i gospodarstw zostało przymusowo wywłaszczonych (w Ligocie 
większych gospodarstw było około 10-ciu, a kilka z nich położonych w okolicach naszego osiedla - stąd też pochodzi nazwa ulicy 
– „Rolna”). Rekompensata jaką otrzymywali właściciele była znikoma, a cena 1 metra wynosiła tyle, ile kosztowała wówczas pacz-
ka papierosów. Kto się nie godził na wywłaszczenie, dostawał jeszcze mniej. Dawne władze oferowały też niewielkie mieszkania 
w nowo budowanych blokach.

Do tej operacji przygotowywano 
się od 2016 roku, gdy Spółdziel-
nia uzyskała wyrok sądowy na-

kazujący kopalni Wujek sfinansowanie 
szkód górniczych powodujących znacz-
ne i niebezpieczne odchylenia ścian bu-
dynku.

Prace nad jego pionizowaniem roz-
poczęły się 5 listopada. Najpierw-przy 
zachowaniu obostrzeń epidemicznych 
- prostowana była części bloku od stro-
ny południowej (z wejściem głównym).
Wcześniej wszyscy mieszkańcy zosta-
li poinformowani o konieczności zacho-
wania specjalnych środków ostrożności. 
Niektórzy na czas prac woleli opuściła 
swe mieszkania.

Przez trzy dni podniesiono przekrzy-
wiony budynek o 32 cm. Możliwe było 
to dzięki zamontowaniu w specjalnych 
wcięciach w fundamentach 123 siłowni-
ków hydraulicznych o udżwigu 100 ton 
każdy. Siłowniki sterowane przez kompu-
ter, w którym zapisano odpowiednie pa-
rametry docelowe, milimetr po milime-
trze prostowały tę część wieżowca. Prze-
strzeń między fundamentami a podnie-

sionym i wyprostowanym blokiem zosta-
nie docelowo zabetonowana. Dwa tygo-
dnie później prostowano północny seg-
ment bloku. Tym razem wystarczyło za-
montować tylko 82 siłowniki, bo też od-
chylenie tu było mniejsze. Koszt przed-
sięwzięcia oszacowano na ok.4,5 mln zł.

Nie było jednak innej rady, bo jak 
stwierdzili eksperci pod całym tym te-
renem przez wiele lat na potęgę fedro-
wała kopalnia Wujek. Stąd przechy-
lone wieżowce przy ulicach Ligoc-
kiej, W. Pola i Brynowskiej. Pod ty-
mi ulicami wydobycie było częścio-
wo prowadzone na podsadzkę, czę-
ściowo na zawał. Przez eksploata-
cję na zawał następowały odkształce-
nia górotworu, co odbijało się na bu-
dynkach na powierzchni. Dodatkowym 
niesprzyjającym elementem był fakt, że 
bloki znajdują się w rejonie aktywnego 
uskoku, który cały czas pracuje i ma ten-
dencję do ciągłego przemieszczania w 
pionie i poziomie.

Po tym jak blok przy ulicy Brynowskiej 
43 odzyska całkowitą równowagę, zapla-
nowano jego kompleksową termomoder-

nizację i remont tak, by mógł stać się wi-
zytówką Spółdzielni podobnie jak pięć 
wcześniej wyprostowanych wieżowców 
przy ulicach Ligockiej i Wincentego Pola. 

Tymczasem na prostowanie czekają już 
kolejne budynki przy ulicy Ligockiej 4, a 
potem po sądowym rozstrzygnięciu pro-
stować trzeba będzie pochylający się bu-
dynek przy ulicy Brynowskiej 45.

Piotr Biernat

Wyprostowano kolejny nasz wieżowiec
u W końcu listopada zakończyło się prostowanie 12 piętrowego wieżowca przy 

ulicy Brynowskiej 43 z 94 mieszkaniami i prawie pół tysiącem mieszkańców.

Ponad 80-letnia Teresa żyje tu nadal z rodziną. Niewiele osób wie, 
że jest jedną z potomków największego właściciela terenów, na 
których stoi dziś kilkanaście domów Osiedla Rolna.

Z wizytą u potomków właścicieli 
terenóW osieDla „rolna”

Potomkowie największych właścicieli - Juchów zostali w budynku otoczonym przez wieżowce. Resztę gospodarstwa zlikwido-
wano. Do wieżowców sprowadzili się ludzie z całej Polski. Dziś z tamtych czasów pozostały pożółkłe fotografie, stare mapy i za-
cierające się wspomnienia. Obecnie oprócz potomków Michała Juchy żyją Dziubkowie, Wolni i Wyleżoły. Jedyną stałą pamiątką, 
która pozostała z tamtych lat to kapliczka na ulicy Wozaków, która stoi do dziś.

W ramach cyklu „Osiedle Rolna wczoraj i dziś” Rada Osiedla „Rolna” podjęła się realizacji inicjatywy mającej na celu ochronę 
przed zapomnieniem wiedzy oraz materiałów będących świadectwami historii terenów dzisiejszej Administracji „Rolna” oraz jej 
okolicy. Wizyta u byłych właścicieli terenów, na których stoją dziś wieżowce, jest właśnie częścią tej akcji. Jej organizatorzy z Rady 
Osiedla proszą o kontakt wszystkich, którzy mogą się włączyć w odkrywanie kart historii tych miejsc lub ludzkich życiorysów.

Mirosław Wikiera, Członek Rady Osiedla „Rolna”



Wieloletnie obserwa-
cje poczynione przez 
Spółdzielnię, na pod-

stawie wyników rozliczeń central-
nego ogrzewania, prowadzą do 
konkluzji, że opieranie systemu 
rozliczeń na podzielnikach kosz-
tów centralnego ogrzewania może 
być krzywdzące dla części miesz-
kańców, która nie może sobie po-
zwolić na nadmierne ogranicza-
nie temperatury utrzymywanej w 
mieszkaniu i zakręcanie kalory-
ferów. Mylą się też ci, którzy nie 
ogrzewają swoich mieszkań licząc 
na mniejsze rachunki.

Im większa jest różnica tem-
peratur pomiędzy sąsiadującymi 
(przez ściany lub stropy) mieszka-
niami, tym więcej energii cieplnej 
przepływa z mieszkania cieplejsze-
go do mieszkania chłodniejszego. 

W niektórych mieszkaniach ka-
loryfery nigdy nie są włączane, nie-
zależnie od temperatury zewnętrz-
nej! Gdyby więc opierać się tyl-
ko na wskazaniach podzielników, 
użytkownicy tych mieszkań nie 
płaciliby w ogóle za ich ogrzewa-

nie. Ponosiliby jedynie przypadają-
cą na ich lokal (w proporcji do po-
wierzchni) część kosztów wynika-
jących z opłaty za moc zamówio-
ną od dostawcy ciepła – czyli za go-
towość dostawcy do dostarczenia 
energii o określonej mocy. 

A przecież po pierwsze, ogrze-
wają ich nieopomiarowane ele-
menty instalacji CO w budynku, 
czyli grzejniki łazienkowe, insta-
lacja pionowa oraz kaloryfery na 
klatkach schodowych, w suszar-
niach, itp. 

Po drugie zaś, ogrzewają ich 
sąsiedzi, którzy płacą z tego ty-
tułu wysokie rachunki za energię 
cieplną. 

Aby uwzględnić nieopomiaro-
wane elementy instalacji, zarząd-
cy budynków i firmy rozliczeniowe 
przyjęły praktykę, że pewna – okre-
ślona procentowo – część kosztów 
zużytej energii cieplnej (czyli część 
opłaty zmiennej ponoszonej na 
rzecz dostawcy) również rozlicza-
na jest w proporcji do powierzchni 
mieszkania. Tej części kosztów nikt 
nie może uniknąć. 

W naszej Spółdzielni, na ba-
zie kalkulacji ustalono, że gdy-
by wszystkie grzejniki w mieszka-
niach działały z maksymalną mocą 
to wskaźnik ten wynosiłby w prak-
tyce nie mniej niż 40%. Ponieważ 
jednak odkręcamy zawory kalory-
ferów z dużym umiarem, w rzeczy-
wistości wynosi on znacznie więcej 
- w skrajnych przypadkach – nawet 
ponad 90%. 

Ustawodawca nie przewiduje 
stosowania jednej spójnej metody 
rozliczeniowej, pozostawiając jej 
opracowanie zarządzającym nie-
ruchomościami. A oni stosują róż-
ne metody rozliczenia kosztów dą-
żąc do rozwiązań sprawiedliwych i 
proekologicznych (czyli zachęcają-
cych do ograniczania ilości zuży-
wanego ciepła dla potrzeb central-
nego ogrzewania). 

Z uwagi na rosnące kosz-
ty ogrzewania naszych mieszkań, 
skutkujące oszczędzaniem ciepła, 
w regulaminach coraz częściej zna-
leźć można mechanizmy ograni-
czające niepożądane skutki nad-
miernego oszczędzania. To, że nad-
mierne oszczędzanie skutkujące 
ograniczeniem zużycia ciepła na 
opomiarowanych grzejnikach do 
zera jest zjawiskiem nagannym - 
świadczy opublikowane na ten te-
mat orzecznictwo sądowe. 

Doskonałym przykładem jest tu-
taj wyrok sądu okręgowego. Pewna 
wspólnota mieszkaniowa podjęła 
uchwałę, w której zobowiązała wła-
ścicieli do poniesienia kosztów cen-
tralnego ogrzewania stanowiących 

równowartość minimum 10 GJ na 
lokal za sezon grzewczy, plus kosz-
ty stałe. Jedna z właścicielek zapro-
testowała, argumentując, że ogrze-
wała swoje mieszkanie oszczęd-
nie. Poza tym ma podwójne drzwi 
i nowe okna, co pozwala jej oszczę-
dzać energią i sprawia, że tempera-
tura w jej mieszkaniu nie spada po-
niżej 18° C. Sąd orzekł jednak, że 
właściciel lokalu, tak jak ci, którzy 
zakręcają kaloryfery i nie ogrze-
wając dostatecznie swoich miesz-
kań liczą na niższe rachunki. Dlate-
go (zdaniem sądu) wspólnota mo-
że podjąć uchwałę ograniczającą ta-
kie praktyki.

Sąd Najwyższy wypowiedział 
się w podobnej sprawie, wytoczo-
nej przeciwko spółdzielni miesz-
kaniowej przez pewnego łodziani-
na. W swoim pozwie wskazał on, że 
korzystał tylko z grzejnika w kuch-
ni i utrzymywał niską, ale akcep-
towalną temperaturę, mimo nie-
używania grzejników w pokojach. 
Tymczasem odczyt ciepła na po-
dzielnikach wskazywał 2–3 kreski, 
co nie mogło być wynikiem zuży-
cia ciepła przez niego, lecz efek-
tem tzw. zimnego odparowania, za 
co nie chciał płacić. Żądał zwrotu 
1600 zł za ostatnich 5 lat. Sąd uznał 
skargę za bezzasadną stwierdzając, 
że zakręcenie zaworów termosta-
tycznych przez lokatora nie zmie-
nia faktu, że jego lokal jest ogrze-
wany z sąsiednich lokali, za co wi-
nien uiszczać opłaty.

Prostych rozwiązań nie ma. 
Skomplikowane algorytmy są kosz-

towne w stosowaniu, a bardzo 
istotne jest przecież, aby stosowana 
metodologia nie podwyższała nad-
miernie kosztów wykonania rozli-
czenia, bo one także mają wpływ 
na łączny koszt ogrzewania uwi-
doczniony w rozliczeniu. 

Przypomnę jeszcze jedną istot-
ną informację. Podzielniki kosz-
tów nie są urządzeniami pomia-
rowymi. Nie mierzą konkretnej 
wielkości fizycznej wyrażanej w 
znanych jednostkach miary. Po-
dzielniki różnych producentów 
inaczej naliczają jednostki i ich 
wskazań nie można ze sobą po-
równywać lub sumować, w ża-

den sposób! Podzielniki umożli-
wiają jedynie podział kosztów cen-
tralnego ogrzewania pomiędzy po-
szczególne lokale, pod warunkiem, 
że cały budynek ma takie same po-
dzielniki. Jeśli ktoś ma stare po-
dzielniki, to tak jakby nie miał ich 
w ogóle – musi zostać rozliczony 
przez uprawnionego projektanta, 
metodą przyjętą dla „odszkodo-
wania”, które nie jest karą! To okre-
ślenie, oznaczające opłatę naliczo-
ną w oparciu o zapisy art. 45a ust. 
11a Ustawy „Prawo energetyczne”. 

Grzegorz Kopernok 
Zastępca Kierownika  
Działu Technicznego
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Jak zwykle pod koniec roku otrzymujecie Pań-
stwo wiele dokumentów, rozliczeń i informa-
cji związanych, m.in. z kosztami centralnego 

ogrzewania, zużycia wody zimnej, opłatami za wy-
mianę podzielników kosztów centralnego ogrze-
wania, a dla niektórych budynków i mieszkań, tak-
że – kosztów energii cieplnej zużytej do podgrza-
nia wody. Te kwestie naturalne budzą wiele pytań.

Ponieważ z powodów obostrzeń sanitar-
nych bezpośredni kontakt z pracownikami 
Spółdzielni jest utrudniony, wprowadzili-
śmy specjalną zakładkę na stronie interneto-
wej Spółdzielni: www.smgornik.katowice.pl, 
w której znajdą Państwo odpowiedzi na naj-
częściej zadawane pytania. Dziś publikujemy 
fragmenty tej zakładki zapraszając do nad-
syłania kolejnych pytań na adres mailowy:  
sekretariat@smgornik.katowice.pl.

PYTANIE: Zwracam się z prośbą o wyja-
śnienie skąd pochodzi opłata za demontaż 
podzielników?

OdPOWIEdź: Opłata za „demontaż po-
dzielników” jest w istocie opłatą za usługę po-

legającą na demontażu starych podzielników 
oraz montażu nowych podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania. Opłata ta zawiera w 
sobie również koszt nowych podzielników.

PYTANIE: Podzielniki były wymieniane 
około rok temu. dlaczego dopiero teraz pła-
cimy za ich wymianę?

OdPOWIEdź: Proces wymiany wszystkich 
(około 30 tysięcy sztuk) podzielników kosztów 
CO w całych zasobach Spółdzielni jest procesem 
długotrwałym (trwającym przez wiele miesięcy). 
Ze względów organizacyjnych, umowę z firmą 
wykonującą tę usługę oraz rozwiązania finanso-
wo-księgowe ukształtowano (w ramach dopusz-
czalnych przez obwiązujące przepisy) w taki spo-
sób aby wszyscy użytkownicy lokali mieszkal-
nych wnosili opłatę w tym samym okresie, tj. w 
miesiącu, w którym po raz pierwszy w oparciu o 
nowe podzielniki rozliczane są koszty centralne-
go ogrzewania, poniesione w zakończonym se-
zonie grzewczym. Podobne rozwiązanie zasto-
sowane było po poprzedniej wymianie podziel-
ników, z tą różnicą, że opłata za podzielniki po-

dzielona była na 10 rat, doliczanych do corocz-
nego rozliczenia kosztów CO...

PYTANIE: Czy opłata za zainstalowanie 
podzielników będzie podbierana z nadpła-
ty na moim koncie, czy trzeba ją zapłacić od-
dzielnie?

OdPOWIEdź: Opłatę za usługę wymiany 
podzielników należy odrębnie wnieść na rachu-
nek wskazany w doręczonej do skrzynki pocz-
towej informacji. Nie będzie ona „automatycz-
nie” (domyślenie) potrącana z nadwyżki na ra-
chunku opłat dla danego lokalu. Ta niedogod-
ność wynika z obowiązujących przepisów po-
datkowych i księgowych. Opłatę należy wnieść 
na rachunek bankowy Spółdzielni o numerze 44 
1020 2313 0000 3302 0019 6444 W tytule prze-
lewu prosimy dodatkowo przepisać tytuł wpła-
ty, widoczny w górnej części przesłanej infor-
macji, w postaci symbolu, np: S/09999/22**U-
waga: podany tutaj symbol jest tylko przykła-
dem, a przepisać należy symbol ze swojego wy-
druku. W przypadku nadpłaty nalezy pisemnie 
złozyć deklarację o jej przeksięgowaniu

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

MIESZKAŃCY�PYTAJą - EKSPERCI ODPOWIADAJĄ

Za zakręcone kaloryfery 
i tak trzeba będzie zapłacić
u Rysunek�symbolizujący�budynek�wielorodzinny��
obrazuje�rzeczywiste�wyniki�rozliczenia�otrzymane,��
w�jednym�z�budynków�naszej�Spółdzielni.

Czerwone strzałki wskazują kierunki największej utraty ciepła na 
rzecz sąsiadów, którzy nie ogrzewają swoich mieszkań.

średni koszt ogrzewania 2,25 zł/m2/m-c


