
Należy utrzymywać opty-
malną temperaturę w swo- 
im mieszkaniu, nie wy-

chładzać znacząco pomieszczeń 
zakręcając grzejnik, gdyż cze-
ka nas ponowne długie ogrze-
wanie pomieszczeń do zadawa-
lającej temperatury. Warto umie-
jętnie korzystać z głowic zawo-
rów termostatycznych zainsta-
lowanych przy grzejnikach do-
stosowując temperaturę panują-
cą w pomieszczeniu do swoich 
potrzeb. Obniżenie temperatury  
w pomieszczeniach o jeden lub 
dwa stopnie, to realne oszczęd-
ności. 

Regulując temperaturę 
w pomieszczeniach 
pamiętajmy o ich 
przeznaczeniu. 

W kuchni nasz komfort ciepl-
ny będzie wymagał dużo mniej 
wsparcia, niż w łazience. Pokój, 
w którym działają różne urzą-
dzenia emitujące ciepło (tj. tele-
wizor, drukarka, komputer), ma 
niewielkie, ale jednak stałe źródła 
ciepła, które pozwalają wyma-
gać mniej ogrzewania. W sypial-
ni zaś powinno być o kilka stopni 
mniej. Temperaturę na termosta-
cie można obniżyć również pod-
czas wykonywania prac fizycz-
nych czy gotowania.

Pamiętajmy aby nie 
zasłaniać grzejników 
grubymi kotarami, 
firanami czy meblami. 

Nie używać ozdobnych osłon 
grzejnikowych, zdemontować te 
elementy w okresie grzewczym. 
Wszystkie te przedmioty ogra-
niczają cyrkulację ciepła w po-

mieszczeniu. Z tego samego po-
wodu nie należy wieszać na grzej-
nikach prania. Po zmroku można 
zastosować w oknach żaluzje, ro-
lety lub krótkie zasłony, które do-

datkowo zaizolują szybę i wpły-
ną na ograniczenie strat ciepła  
w mieszkaniu. 

Należy zwrócić 
uwagę na racjonalne 
wietrzenie mieszkania. 

Korzystać z mikrouchyłu w ok- 
nach lub zainstalowanych na-
wiewników szczelinowych. Najle-
piej wietrzyć zakręcając zawór ter-
mostatyczny i otwierając na krót-

ko okna. W tym czasie nastąpi wy-
mian powietrza, która nie wychło-
dzi znacząco mieszkania. Abso-
lutnie odradzamy wietrzenie przy 
rozkręconych „na maksa” grzej-

nikach. Tym niemniej pamiętać 
trzeba, że wietrzenie jest koniecz-
ne ze względów bezpieczeństwa.

Prawidłowe wietrzenie 
pomaga utrzymać 
w pomieszczeniach 
optymalną wilgotność, 
na poziomie 40-60%. 

Wilgotność na wskazanym po-
ziomie jest optymalna dla nasze-
go zdrowia, korzystna dla ksią-

żek, ubrań, mebli czy drewnia-
nych podłóg. Im cieplej w po-
mieszczeniach tym mniej pary 
wodnej powinno się w nich znaj-
dować. Wilgotne i gorące powie-
trze sprzyja rozwojowi wirusów, 
bakterii, grzybów, roztoczy oraz 
pleśni i potrafi mieć dużo groź-
niejsze konsekwencje dla samej 
konstrukcji budynku, jaki i dla 
jego mieszkańców, niż powietrze 
nadmiernie suche. Skutki wilgo-
ci w powietrzu dla zdrowia, to: 
zawroty głowy, problemy z od-
dychaniem, infekcje błon śluzo-
wych i skóry, złe samopoczucie.

Odradzam też 
wyłączenie całkowite 
grzejników na okres 
grzewczy. 

Oprócz niesprawiedliwego 
społecznie przerzucenia kosztów 
grzania na sąsiadów (krytykowa-
nego przez Rzecznika Praw Oby-
watelskich oraz orzeczenia sądo-
we), takie „oszczędności” impli-
kują wszelkie skutki negatywne 
dla mieszkańców o jakich piszę 

wyżej. We wszystkim koniecz-
ny jest umiar. Zbytnia przesada 
w dążeniu do ograniczenia kosz-
tów ogrzewania i poprawy efek-
tywności energetycznej ma nie-
korzystny wpływ na samopoczu-
cie mieszkańców przebywających 
w „nadmiernie zanieczyszczo-
nym środowisku wewnętrznym 
w budynku”. Zbytnie uszczelnia-
nie okien i drzwi, ma znaczący 
wpływ na panujący w mieszkaniu 
mikroklimat oraz wywoływany 
tymi czynnikami tzw. „syndrom 
chorego budynku”.

Emilia Wandzik-Jasiok,
wiceprezes ds. Eksploatacji

wspólnym dachem
Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK”

www.smgornik.katowice.pl
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tel: 
570 281 495

Kupię 
mieszkanie 
za gotówkę

� sprzedaż, wynajem 
nieruchomości 
� darmowa wycena 

tel: 570 281 495

BIURO 
nieruchomości
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W pokoju dziennym, w którym spędzamy najwięcej 
czasu, ustawiamy wskazanie termostatu na wartość, któ-

ra wydaje nam się aktualnie właściwa i obniżamy ją raz 
na dobę, ale nie bardziej, niż o pół stopnia na podział-

ce. Kiedy osiągniemy stan, w którym chłód przeszkadza 
nam przez kilka godzin, zwiększamy odrobinę ogrzewa-

nie i na podstawie tego wyniku regulujemy temperaturę 
w pozostałych pomieszczeniach. 

u Koszty centralnego ogrzewania mogą być w tym sezonie wyzwaniem dla wielu z nas. Oto kilka zasad, 
które pozwolą nam nie marznąć zimą, a jednocześnie ograniczyć zużycie ciepła i koszty.

Postaw na racjonalne Postaw na racjonalne 
oszczędzanie ciepła!oszczędzanie ciepła!



Na naszą prośbę osobiście 
Interweniowała w Ministerstwie 
Klimatu i Środowiska poseł do 
Parlamentu Europejskiego  
Izabela Kloc. 

W efekcie tych działań udało się doprowadzić 
do zmiany rządowego projektu ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych 
źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku pa-
liw i uzyskać maksymalną wysokość ceny wytwa-
rzania ciepła z rekompensatą 150,95 zł/GJ netto 
dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opa-
lanych gazem ziemnym. Obecny zatem ustawo-
wy zapis wpłynie na obniżenie kosztów zużycia 
ciepła dla mieszkańców budynków przy ul. Pa-
newnickiej 335-367 i ul. Kłodnickiej 68-74. Jed-
nocześnie informujemy, że SMG prowadzi anali-
zy związane z wybudowaniem własnych kotłowni 
dla tej grupy mieszkańców.

Kolejną grupą odbiorców ciepła, którą w przy-
szłym roku dotknie wzrost kosztów wytwarzania 
ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania sta-
nowią mieszkańcy budynków zasilanych z ko-
tłowni gazowych stanowiących własność SMG 
(ul. Mikołowska 37, 39, 39a-b-c, A. Krajowej 21, 
21a-b, 25, Noskowskiego 10, Traktorzystów 30, 
Harcerska 4-4a, Bromboszcza 1,2,3,7, Piotrowic-
ka 45-49, Kijowska 2-6 ). Dwa lata temu, na ła-
mach naszej gazety, informowaliśmy, że spół-
dzielnia wybudowała na rzecz naszych miesz-
kańców kilka nowych kotłowni gazowych. Po-
dejmowane w ówczesnych realiach gospodar-
czych działania miały wymiar nie tylko ekolo-
giczny, ale i korzystny finansowo. Przejście z ko-
tłowni węglowych na kotłownie gazowe przyczy-
niło się do spadku średniego kosztu ogrzewania 
w budynkach zasilanych z naszych nowych ko-
tłowni gazowych z poziomu ok. 4,14 zł/m²/m-c 
do poziomu ok. 2,38 zł/m²/m-c. Wszystko za 

sprawą korzystnej umowy na dostawę gazu, któ-
rą Spółdzielnia zawarła na okres dwóch lat, tj. do 
31.12.2022 r. Do końca 2022 roku cena za 1 kWh 
wynosi 0,08522 zł netto. Od początku przyszłego 
roku cena ta gwałtownie wzrośnie i według ak-
tualnie obowiązującej taryfy dostawcy wynosić 
będzie: 0,20 zł netto za 1 kWh o ile ochrona ta-
ryfowa zostanie utrzymana na obecnym pozio-
mie. Spowoduje to wzrost kosztów zakupu gazu 
na potrzeby ogrzewania dla tej grupy odbiorców  
o ok. 135% netto. 

Ceny ciepła systemowego 
dostarczanego przez firmy 
Tauron Ciepło Sp. z o.o. oraz 
Dalkia Polska Energia SA rosną 
też dla pozostałych odbiorców 
końcowych. 

Wzrost ten uzależniony jest od przynależności 
do odpowiedniej grupy taryfowej i wynosi odpo-
wiednio od 11% do 63% netto.

Ponieważ średnia cena wytwarzania ciepła nie 
przekracza 103,82 zł/GJ netto wprowadzona ce-
lem ochrony odbiorców końcowych przez rząd 
ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakre-
sie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw nie obejmuje mieszkańców spół-
dzielni korzystających z ciepła systemowego.

Rosną również koszty ogrzewania mieszkań 
wyposażonych w indywidualne źródła ciepłą 
opalane paliwem stałym. W zasobach spółdziel-
ni znajduje się jeszcze kilkadziesiąt takich miesz-
kań. Ich użytkownicy otrzymali od nas informację 
o możliwości skorzystania z dodatku węglowego. 

Wciąż podkreślamy, że Spółdzielnia nie ma 
żadnego wpływu na galopujący wzrost cen ciepła. 
Przedstawiony wzrost nie jest ostateczny i bio-
rąc pod uwagę sytuację na rynku paliw należy się 
spodziewać wprowadzania dalszych podwyżek. 

Aktualna sytuacja na rynku paliw spowodowa-
na jest rosnącymi kosztami emisji CO2 wynika-
jącymi z przyjętego systemu ETS mającego czy-
sto spekulacyjny charakter i negatywnie wpływa-

jącego na kraje wytwarzające ciepło z węgla. Ko-
lejnym czynnikiem jest wpływ wojny w Ukrainie, 
m.in. na rynek energetyczny.

Do końca roku obowiązuje wprowadzona 
przez rząd tarcza antyinflacyjna, która zakła-
da obniżenie stawki VAT do 0% na gaz ziemny, 
do 5% na energię elektryczną i cieplną. Przy-
wrócenie po nowym roku obowiązującej staw-
ki VAT do poziomu 23%, nawet przy utrzyma-
niu aktualnych cen netto to kolejny znaczący 
wzrost cen.

Do końca października otrzymają 
Państwo rozliczenie kosztów 
centralnego ogrzewania  
i podgrzewu ciepłej wody  
za sezon 2021/2022. 

Tam gdzie podwyżki wprowadzono już na 
początku tego roku, rozliczenia te uwzględniają 
już wyższe koszty ogrzewania. Dla pozostałych 
mieszkańców wyższe ceny ciepła, wprowadzo-
ne w drugiej połowie tego roku i później, znaj-
dą swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu, które 
otrzymają w październiku 2023 roku za sezon 
grzewczy 2022/2023. W celu zabezpieczenia 
mieszkańców przed znaczącymi dopłatami do 
kosztów centralnego ogrzewania spółdzielnia 
zwiększy zaliczki proporcjonalnie do wprowa-
dzonych przez dostawców podwyżek cen ciepła.

Zarząd Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Górnik” 
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SALON OKIEN I DRZWI
PCV DREWNO I ALUMINIUM

ROLETY WEWNĘTRZNE

tel. 609 728 021
KONKURENCYJNE CENY

Katowice, ul. Józefowska 25
tel. 609 728 021 | 32 203 70 79

email: mariuszdzik@o2.pl
www.inter-okno.pl
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INFORMACA O WZROŚCIE CEN CIEPŁA OD 01.08.2021 DO 28.09.2022
W poniższym zestawieniu przedstawiono, niezależny od Spółdzielni, wzrost cen ciepła. Stawki w taryfach są zatwierdzone 

i ogłoszone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).W związku z poniższymi zmianami wzrosną koszty ogrzewania Państwa mieszkań.

Taryfa Adresy budynków SM „Górnik”

CENY (zł) 
stan na 01.08.2021

CENY (zł) 
stan na 28.09.2022

CENY 
wzrost %

 za 1 MW/m-c 
(koszty stałe)

za 1 GJ 
(koszty zmienne)

 za 1 MW/m-c 
(koszty stałe)

za 1 GJ 
(koszty zmienne)

koszty 
stałe 

koszty 
zmienne

AG1/A Adamskiego 14-14a, Brynowska, Dworska, Rochowiaka 20a-b, Lisieckiego 4, 6, 7, 9, 11, Strzelecka 11, 
13, 15, 17, 17a, 19, Wodospady 54-66 13 734,75 42,51 16 337,20 53,51 19 26

TA
UR

ON

AG1/B Kubiny 7, Lisieckiego 8, 10, 12, 14, 16, 18, 25, 25a, 27, 29, 31, 33, 33a, 35, 37, 39, Drzymały 7, Kominka 2, 
Raciborska 40 15 347,17 45,51 17 918,85 56,46 17 24

AG1/C Gawliny 2, 4, Kubiny 3, 5, Fliegera, Kominka 7, Ligocka 3a, 5, 5a, 7, 7a, 7b, Gliwicka 218-224 15 449,19 43,46 18 041,21 54,30 17 25

AG1/D

Modrzejewskiej 6, 8, W. Pola 2, 4, 10, Różana 9, Podchorążych 11, 13, Szeligiewicza 4, 8, 10, 12, 14, 
Grzyśki 1, 2, 3, 4, 4a, 5, 7, 9, 11, 13b, 14, 15, 15a, 15b, 15c, 17, Hetmańska 20, 22, 24, 36, Tomasza 6, 8, Ad-
wentowicza 17, Kredytowa 15, 17, Ligocka 88, 88a, 88b, 90, 90a, 90b, 92, Rolna 49, 49a, 49b, 51, 53, 53a, 
53b, 55, 57, 59, 61, Kołobrzeska 20, 20a, 24, Koszalińska 37, Gdanska 14, 16, 18, 20, 22, Zadole 24, 26, 37, 
44, 44a, 44b, Skrzeka 2, 2a, 4, 4a, Janasa 3a, 7a, 15a, Ondraszka 11, 19, budynki na Osiedlu „Słoneczna”

17 563,83 47,21 20 457,39 58,33 16 24

CZ6/B Płochy 4 19 783,74 58,19 27 212,09 88,90 38 53

CZ6/D Kijowska 47, 49, 51, 53, 55, Płochy 2, 5, Krucza 24, Mała 25, Radomska 9, 11 21 032,95 59,50 28 994,21 90,21 38 52

KG1 Kłodnicka 68-74 (ciepło wytwarzane w kotłowni gazowej będącej własnością dostawcy) 18 526,17 66,47 18 750,38 207,53 1 212

KM1/A Panewnicka 335-367 (ciepło wytwarzane w kotłowni gazowej będącej własnością dostawcy) 14 740,08 85,72 20 154,94 172,81 37 102

DA
LK

IA

W/1/S Leśnego Potoku 30, 32, 32a 12 461,68 48,47 13 848,85 53,78 11 11

WU/1S Gallusa 4, 5, 6, 13a-b, 14a-c, 15, Ligocka 2, 4, 4a, 6, Mikołowska 102-116, 113, 117a, 119, 125a, 129, Piękna 
9, 11, 49-64, W. Pola 9, 11, 13, 27, 29, 75-85, 87-95 10 085,99 49,94 11 485,83 57,07 14 14

+ VAT 23%
+ VAT 5%* 

* obniżony VAT obowiązuje  
do 31.12.2022r. 

W
ŁA

SN
E

SMG 
kotłownie GAZ

Mikołowska 37-39-a-b-c, A. Krajowej 21, 21-a-b, 25, Noskowskiego 10, Traktorzystów 30, Bromboszcza 
2 i 7, Bromboszcza 13 Piotrowicka 45-47-49, Harcerska 44a, Kijowska 2-4-6

0,08522 zł + 0% VAT 
za 1 kWh

0,08522 zł + 0% VAT 
za 1 kWh

od 01.01.2023  
0,2 zł + 0% VAT 

za 1 kWh 
wzrost o 135%

Najwyższe koszty ogrzewania poniosą 
mieszkańcy, dla których ciepło jest wy-
twarzane w kotłowniach gazowych sta-

nowiących własność firmy dostarczającej cie-
pło. W naszej Spółdzielni dotyczy to 315 miesz-
kań (budynki przy ul. Panewnickiej 335-367  
i ul. Kłodnickiej 68-74 ), gdzie cena wzrosła od 
grudnia ubiegłego roku nawet o ok. 200%. 

Tak drastyczny wzrost 
spowodowany jest przede 
wszystkim wysokimi cenami  
gazu, który w przypadku 
zakupu przez przedsiębiorstwa 
energetyczne nie jest objęty 
tarczą ochronną wprowadzoną 
przez rząd. 

Zarząd Spółdzielni „Górnik” intensyw-
nie zaangażował się w poszukiwanie roz-
wiązań korzystnych dla Mieszkańców do-
tkniętych tą sytuacją, zarówno na pozio-
mie prowadzenia rozmów z firmą Tauron, 
później na poziomie poszukiwania możli-
wości wprowadzenia zmian do obowiązu-
jących przepisów, które dyskryminują koń-

cowych odbiorców ciepła wytwarzanego 
w tego typu kotłowniach gazowych. Spół-
dzielnia skierowała dziesiątki pism, bez-
pośrednio lub za pośrednictwem Związku 
Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej RP do przedstawicieli polskiego rządu, 
do posłów i odpowiedzialnych za tę sytu-
ację ministerstw. 

Komu i ile wzrosną 
u Od początku roku Spółdzielnia otrzymuje informacje o wprowadzanych 

systematycznie podwyżkach cen energii cieplnej. W zależności od źródła 
jej wytwarzania wzrosty cen kształtują się na różnych poziomach, skalę 
wzrostu obrazuje zamieszczona niżej tabela.

ceny ciepła
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KALEJDOSKOP OSIEDLOWY CO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH OSIEDLACH
OSIEDLE ROLNAOSIEDLE CENTRUM

OSIEDLE ZADOLE

OSIEDLE KOKOCINIEC

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

Zorganizowany już po raz 
trzeci, tym razem powaka-
cyjny - wrześniowy, rajd ro-

werowy Rady Osiedla Centrum we 
współpracy z Radą Dzielnicy nr 2 
Załęska Hałda-Brynów część za-
chodnia, podobnie jak w latach po-
przednich cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
Aura, wbrew wszelkim wcześniej-
szym prognozom, okazała się bar-
dzo łaskawa dla uczestników impre-
zy. Tegoroczny rajd doskonale wpi-
sał się w obchody 157-lecia urodzin 
Miasta Katowice oraz 100-lecia przy-
łączenie Górnego Śląska do Polski.

Rozpoczęcie blisko dwudziestopię-
ciokilometrowej, trzygodzinnej tra-
sy nastąpiło o godz. 10:00 spod Wie-
ży Spadochronowej w Parku Kościusz-
ki. Na starcie uczestników przywita-
li komandor rajdu - Przewodnik Tu-
rystyki Kolarskiej PTTK Józef Sołty-

sik oraz przewodniczący Rady Osiedla 
Centrum Marcin Tatoj. Współkoordy-
natorem rajdu była Sylwia Bacia. Tra-
sa wiodła terenami zielonymi i zabu-
dowanymi - dzielnicami Katowic: Bry-
nów-Osiedle Zgrzebnioka, Piotrowi-
ce-Ochojec, Giszowiec, Janów-Niki-
szowiec, Osiedle Paderewskiego-Mu-
chowiec. Komandor rajdu - znawca 
Katowice, w tym ich historii i zabyt-
ków - zadbał nie tylko o walory spor-
towo-rekreacyjne na trasie rajdu, ale 
także poznawcze.

Na mecie rajdu - na lotnisku Mu-
chowiec w Barze „Śmigło”- na uczest-
ników czekał piknik z bogatą grillo-
wą biesiadą i quizem z wiedzy ogólnej,  
w tym dotyczącej Katowic, przeprowa-
dzony przez komandora rajdu. Wszy-
scy uczestnicy rajdu otrzymali pamiąt-
kowe medale, najmłodsi pluszowe za-
bawki, rozdano też pamiątkowe statu-
etki, w tym dla zwycięzców quizu oraz 

dyplomy. Biesiadę uświetnił występ ar-
tystyczny Bożeny Mielnik z zespołem. 
W tegorocznej edycji rajdu gościn-
nie uczestniczyli radni Katowic: Beata 
Bala i Borys Pronobis, radni dzielni-
cy: Jolanta Mendera-Wójcik, Jadwiga 
Wilk i Przemysław Pietrzyk, a z ramie-
nia Spółdzielni Zastępca Prezesa Ka-
tarzyna Szeniec, Kierownik Admini-
stracji Centrum Piotr Działa oraz kil-
ku członków Rady Nadzorczej i człon-
kowie Rady Osiedla Centrum, wśród 
których prym wiódł, jak zawsze moc-
no zaangażowany w tego rodzaju spół-
dzielcze inicjatywy, Stanisław Cebula.

Rajd rowerowy wpisał się już na sta-
łe w kalendarz ciekawych śródrocz-
nych spółdzielczych imprez, które po-
zwalają nie tylko przyjemnie i aktywne 
spędzić czas, ale również poznać osie-
dlowych sąsiadów, 

Marcin Tatoj - przewodniczący  
Rady Osiedla Centrum

Rada Osiedla Rolna zorganizowała wrześnio-
we grzybobranie. Mieszkańcy skorzystali ze zor-
ganizowanego wyjazdu na grzyby w okolice Ko-

ziegłów, które są znane z rozległych lasów obfitujących  
w grzyby. Szczęście nam sprzyjało. Każdy z uczestników 
wycieczki mógł się pochwalić pokaźnymi zbiorami.

Nasz wyjazd to przede wszystkim okazja do aktywnego 
wypoczynku na łonie natury, ale również możliwości szero-
kiej integracji mieszkańców osiedli, wymiana doświadczeń 
oraz spostrzeżeń. Na koniec naszego wyjazdu podsumowu-
jąc zbiory uczestnicy mieli okazję degustacji swojskich wy-
robów.

Mirosław Wikiera - sekretarz Rady Osiedla Rolna

F undacja Przystanek Schro-
nisko z okazji dziesięciole-
cia zorganizowała piknik  

w Miejskim Schronisku dla Bezdom-
nych Zwierząt w Katowicach przy 
ulicy Milowickiej 1B. Gościli na nim 
przewodnicząca Rady Osiedla Koko-
ciniec - Beata Kapica-Zając oraz Se-
kretarz Rady Osiedla Kokociniec - 
Roman Bromboszcz.

Kiedy w kwietniu 2021 roku Be-
ata Kapica-Zając oraz Roman Brom-
boszcz rozpoczynali akcję zbierania 
nakrętek oraz współpracę z Fundacją 
Przystanek Schronisko na rzecz zwie-
rząt przebywających w schronisku nie 
przypuszczali, że akcja: Nakręceni na 
pomaganie ze Spółdzielnią Mieszka-
niową „Górnik” wyjdzie poza osiedle 
Kokociniec i obejmie swym zasięgiem 
prawie całe Katowice.

Nakrętki zbierane są już 
wszędzie. Następnie tra-
fiają do Fundacji, a środ-
ki uzyskane z ich sprzeda-
ży zasilają jej konto, która 
wspiera swoimi działania-
mi katowickie schronisko.

Przedstawiciele Rady 
Osiedla Kokociniec dzię-
kują wszystkim miesz-
kańcom Osiedla Kokoci-
niec za wspieranie tej ak-
cji i systematyczne zbiera-
nie nakrętek, a Aleksan-
drze Molnar - Prezes Za-
rządu Fundacji Przysta-

nek Schronisko za docenienie ponad 
rocznych działań na rzecz schroniska.

Przez 17 miesięcy zebraliśmy wspól-
nie 3 tony nakrętek.

Beata Kapica-Zając 
- przewodnicząca  

Rady Osiedla Kokociniec

R ada Osiedla Zado-
le we współpracy  
z MDK Ligota i Fun-

dacją Index do Przyszłości  
w sobotę 3 września zorgani-
zowały dla mieszkańcy Osie-
dla Zadole festyn rodzinny. 
Impreza odbyła się w ramach 

Inicjatywy Lokalnej Miasta 
Katowice. 

Nie bez znaczenia była po-
moc ze strony Rady Dzielnicy 
Ligota - Panewniki. Nasz pa-
tron medialny, Radio „Silesia”, 
zaproponował występ czterech 
grup muzycznych śpiewających 

piosenki śląskie, biesiadne oraz 
międzynarodowe hity. Nowo-
czesny scenariusz oraz spraw-
ne prowadzenie festynu przez 
konferansjera z Radia „Silesia” 
sprzyjały dobrej zabawie. Wy-
stępy poszczególnych artystów 
przeplatane były konkursami: 

dla dzieci, poświęcone znajo-
mości bajek oraz sprawnościo-
wymi prowadzonymi przez 
grupę KLB, dla dorosłych te-
matycznie związanymi z hi-
storią naszego regionu, wiedzy  
o Radiu „Silesia”. 

Każde dziecko biorące 
udział w konkursie otrzymało 
nagrodę. Ponadto dzieci miały 
do dyspozycji dmuchane zjeż-
dżalnie i trampoliny, malowa-
nie buziek wykonywane przez 
profesjonalnych artystów 
oraz sposobność malowania  
w plenerze. Dorośli uczestni-
cy festynu mogli zapoznać się 
z historią procesu przyłącze-
nia Górnego Śląska do Polski 
przedstawioną za pomocą 
posterów wraz z opisami 
oraz uczestniczyć w warsz-
tatach rękodzieła prowa-
dzonych przez Twierdzę 
Seniora. Panie z RO Zadole  
i wolontariuszki przygotowały 

dla uczestników festynu śląski 
kołocz oraz owoce, które cie-
szyły się dużą popularnością. 
O catering zadbała firma BAR 
Okrąglak oferująca w swoim 
menu grillowaną kiełbasę, gro-
chówkę oraz napoje. 

Występ każdej z 4 grup mu-
zycznych został bardzo gorą-

cy przyjęty przez publiczność. 
Uczestnicy festynu brawami 
nagradzali występujących arty-
stów: grupę Trawers, Bogusławę 
Piechurę, grupę To My oraz Bo-
żenę Mielnik. 

Józef Sołtysik  
- przewodniczący  

Rady Osiedla Zadole

R ada Osiedla Załę-
że zaprosiła miesz-
kańców na wyciecz-

kę „Rejs po Kanale Gliwic-
kim - zwiedzanie Głogówka  
i Mochowa”.

Wypłynęliśmy z stoczni 
DAMEN. W czasie 2,5 godzin-
nego rejsu zwiedziliśmy Port 
Koźle, Kanał Gliwicki następ-
nie śluzowanie na Kłodnicy 
i starorzecze Odry w Janusz-
kowicach. Wszyscy uczestni-
cy zostali poczęstowani dobrą 
kawą i kiełbasą z grilla. Po za-
kończeni rejsu pojechaliśmy 
do Głogówka, gdzie z miejsco-
wym przewodnikiem poznali-
śmy ciekawe miejsca Głogów-
ka i Mochowa .

Jerzy Wydra - sekretarz  
Rady Osiedla Załęże

V SPOTKANIA Z HISTORIĄ NA OSIEDLU ZADOLE
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OSIEDLE ZAŁĘŻE

REJS DLA MIESZKAŃCÓW

PIKNIK WŚRÓD ZWIERZĄT

Dzięki Urzędowi 
Miasta Katowi-
ce oraz Stowa-

rzyszeniu Forum Kato-
wic pod koniec sierpnia 
seniorzy z Osiedla Rolna 
mieli okazję zwiedzić naj-
ciekawsze miejsca stolicy 
województwa. 

Przygotowany przez orga-
nizatora harmonogram wy-
darzenia obejmował: zwie-
dzanie z przewodnikiem Ni-
kiszowca i Giszowca oraz 
muzeum Szopienic, a tak-

że „rejs” po stawie Morawa. 
Zwieńczeniem wydarzenia 
był poczęstunek przy grillu 
oraz wspólne śpiewanie ślą-
skich piosenek.

Uczestnicy oraz Rada 
Osiedla Rolna bardzo dzię-
kuje urzędowi oraz Bory-
sowi Pronobisowi, katowic-
kiemu radnemu za umożli-

wienie uczestnictwa w cie-
kawym wydarzeniu i już za-
pisujemy się na następne.

Mirosław Wikiera -  
sekretarz Rady Osiedla Rolna

TRADYCYJNE GRZYBOBRANIE

SENIORZY ZWIEDZILI 
NAJCIEKAWSZE MIEJSCA KATOWIC



- Okrzepł już pan po wyborze na 
przewodniczącego Rady Nadzorczej 
jednej z największych w Katowicach 
spółdzielni mieszkaniowych? Czy 
udało się już panu coś konkretnego 
zrobić? 

- Przejęcie funkcji przewodniczą-
cego nie było trudne, ponieważ w la-
tach 2013-2019 byłem członkiem Ra-
dy Nadzorczej i pracowałem w Komi-
sji Technicznej, która w każdej kaden-
cji musi zmierzyć się z wieloma pro-
blemami. Ponadto członkowie obecnej 
RN to ludzie posiadający wiedzę kie-
runkową, dobrze przygotowani do peł-
nienia swoich funkcji co ułatwia kiero-
wanie jej pracami. Nie licząc posiedze-
nia czerwcowego, na którym dokona-
liśmy podziału naszych funkcji i za-
kresu odpowiedzialności, do tej po-
ry odbyliśmy trzy posiedzenia, na któ-
rych przegłosowaliśmy 9 uchwał ko-
niecznych do prawidłowego funkcjo-
nowania spółdzielni. Aktualnie trwa-
ją ustalenia i dyskusja dotyczące przy-
jęcia planu finansowo-gospodarczego 
na rok 2023.

- Jaki pana zdaniem jest obec-
nie wizerunek Spółdzielni „Górnik  
w oczach jej mieszkańców? 

- Jeśli porównamy opinie człon-
ków spółdzielni z okresu mojej pierw-
szej kadencji w RN w latach 2013-2016 
do okresu obecnego, to można stwier-
dzić, że sytuacja znacznie się poprawi-
ła. Jest zdecydowanie mniej negatyw-
nych opinii. Ważne jest, aby reagować 
na nieuzasadnione negatywne opinie, 
które czasami pojawiają się na por-
talach internetowych. Dam przykład  
z własnego podwórka. Na moim osie-
dlu Zadole wykonano wiele robót in-
westycyjnych związanych z budo-
wą nowych miejsc postojowych w ra-
mach kilku edycji Budżetu Obywatel-
skiego naszego miasta. Kilku miesz-
kańców napisało na lokalnym porta-
lu, że SMG zamiast wykonywać prace 
remontowe w naszych budynkach wy-
konuje drugorzędne inwestycje. Od-
powiedziałem na ich zarzuty, opisując 
jak sytuacja rzeczywiście wygląda i kto 
płaci za nowe miejsca postojowe. Ży-
jemy w czasach mediów elektronicz-
nych i musimy śledzić portale społecz-
nościowe. Nie możemy zapomnieć, że 
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to 
jak nas oceniają.

- Czy stojąc na czele Rady Nadzor-
czej może pan powiedzieć, że miesz-
kańcy naszych osiedli chcą działać  
w spółdzielni, angażować się, być ak-
tywnymi jej członkami? 

- To pytanie powinno być skiero-
wane do Członków, ale odpowiem na 
nie jako długoletni przewodniczący  
RO Zadole. Najlepszym sposobem 
motywowania mieszkańców do za-
angażowania się w życie Spółdzielni 

jest własny przykład, który oddziału-
je lepiej niż 1000 słów. Moim zdaniem 
również duży wpływ na zaangażowa-
nie się mieszkańców w popieranie ini-
cjatyw wewnątrz osiedlowych ma per-
spektywa zmian wyglądu naszych bu-
dynków i ich otoczenia oraz wykony-
wane w nich remonty. Tym niemniej, 
nie wolno nam spoczywać na lau-
rach. Jestem przekonany, że do reali-
zacji każdej inicjatywy mającej na celu 
poprawę jakości życia dołączą miesz-
kańcy i woluntariusze. Najlepszym te-
go przykładem są organizowane na na-
szych osiedlach festyny.

- Teraz zewsząd słychać, że nad-
chodzą trudne czasy, że ceny ener-
gii znacznie wzrosną, że nie wszędzie 
będzie wystarczająco ciepło itp. Do 
tego dojdą rosnące ceny za remonty 
i inne prace. Czy nasza Spółdzielnia 
to wytrzyma? 

- Jako Rada Nadzorcza zdajemy so-
bie sprawę z tego sprawę. Temat wzro-
stu cen za energię elektryczną, gaz  
i c.o. omawiany był już na naszych po-

siedzeniach. Jedna z podjętych uchwał 
dotyczyła: „Jednorazowego odstęp-
stwa od regulaminu zużycia energii 
cieplnej w budynkach SMG” tak, aby 
uniknąć drastycznych dopłat za c.o. po 
rozliczeniu obecnego okresu grzew-
czego w budynkach podłączonych do 
kotłowni należących do zewnętrznych 
dostawców energii cieplnej. Ponadto 
zobowiązaliśmy Zarząd SMG do syste-
matycznego informowania mieszkań-
ców o podwyżkach opłat czynników 
wpływających na wysokość naszego 
czynszu, a niezależnych od Spółdziel-
ni. Osobnym tematem jest podniesie-

nie cen za wykonywane w naszych za-
sobach remonty. Na ich wysokość du-
ży wpływ mają wzrost cen nośników 
energii oraz koszt materiałów remon-
towych. Ich wzrost jest znacznie wyż-
szy od podawanego przez rząd wskaź-
nika inflacji. Bazując na sprawozda-
niach finansowych pionu ekonomicz-
nego naszej spółdzielni, które są syste-
matycznie weryfikowane przez Komi-
sję Rewizyjną można powiedzieć, że 

obecnie sytuacja ekonomiczna w Spół-
dzielni jest stabilna, natomiast nikt nie 
jest w stanie przewidzieć co przynie-
sie nam przyszłość, dlatego wymaga-
ne jest prowadzenie bardzo rozważnej 
polityki remontowej.

- Kiedy zaczepiają pana nasi miesz-
kańcy na ulicy i pytają co będzie dalej 
i dlaczego muszą płacić więcej, to co 
pan im mówi? 

- Ten temat będzie często podno-
szony przez mieszkańców. Członko-
wie RN oraz RO muszą być dobrze 
przygotowani do tego rodzaju rozmów 

tak, aby móc klarownie wyjaśnić ja-
kie podwyżki czynszu są niezależne od  
SM „Górnik”, a zależą jedynie od cen 
dyktowanych przez rynek lub usta-
lanych odgórnie oraz co przyczyni-
ło się do podniesienia opłat na fundu-
szach: eksploatacji, remontowym i ter-
mo. Ważna będzie znajomość trendów 
zmian cen rynkowych czynników ma-
jących zasadniczy wpływ na wysokość 
czynszu lokatorskiego. 

- Znów pojawiają się w mediach 
głosy o koniecznych reformach  
w spółdzielniach mieszkaniowych. 
Wciąż panuje opinia o spółdziel-
niach jako siedliskach wszelkiego 
zła. Nie obawia się pan, że to może 
zagrozić naszej Spółdzielni?

- Oczywiście są spółdzielnie, w któ-
rych stwierdzono działania niezgod-
ne z polskim prawem. Ale nie można 
generalizować. Nie znalazłem w Inter-
necie negatywnej opinii o naszej spół-
dzielni, która dotyczyłaby okresu po 
odbytych w czerwcu br. Cząstkowych 
Walnych Zgromadzeniach. Ponadto 
ze sprawozdania niezależnego biegłe-
go rewidenta możemy wyczytać, że sy-
tuacja ekonomiczna Spółdzielni jest 
stabilna i nie grożą jej żadne wstrzą-
sy. Wielu prawników, którzy wyraża-
li opinie na portalach internetowych, 
jest zdania, że nie ma sensu reaktywa-
cja projektu ustawy senator Lidii Sta-
roń zmierzający de facto do likwida-
cji spółdzielni mieszkaniowych, na-
tomiast konieczna jest wprowadzenie 
zmian, a w szczególności dotyczących 
organizacji walnych zgromadzeń.

- Co trzeba zrobić, żeby w „Górni-
ku” ludziom żyło się jeszcze lepiej, 
żeby poczuli się, że są gospodarzami 
własnych domów, a tym samym waż-
ną częścią całej spółdzielni? 

- Wsłuchiwanie się w propozycje  
i wnioski mieszkańców oraz ich reali-
zacja w miarę możliwości finansowych 
i w zgodzie z przyjętymi strategiami 
przez Walne Zgromadzenie, transpa-
rentność działań oraz zaangażowa-
nie członków RN i RO w wykonywa-
nie swoich obowiązków pozytywnie 
wpłynie na to jak odbierają nas miesz-
kańcy i zachęci coraz większą grupę do 
wspólnego działania. Razem jesteśmy 
silniejsi i zajdziemy dalej. 

Rozmawiał: Piotr Biernat
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Przede wszystkim opiniu-
jemy strategiczne przed-
sięwzięcia w zakresie go-

spodarki remontowej i inwesty-
cyjnej Spółdzielni. Nadzoruje-
my wykonanie zatwierdzonego 
planu remontów oraz czynnie 
uczestniczymy w organizowa-
nych przez Spółdzielnię prze-
targach. 

Z uwagi na duże potrzeby re-
montowe istniejące w naszych 
zasobach oraz ograniczony bu-

dżet na ten cel często człon-
kowie Komisji stoją przed du-
żym dylematem właściwej pod 
względem technicznym reko-
mendacji rozdysponowania po-
siadanych środków na planowa-
ne remonty. Niezmiernie ważna 
kwestia dla członków Komisji 
oraz całej Rady Nadzorczej jest 
termomodernizacja naszych 
budynków. Niewątpliwie wpły-
wa ona nie tylko na oszczęd-
ności w zakresie zużycia ener-

gii, ale również podnosi walory 
estetyczne zasobów w których 
mieszkamy. Pomimo pozyski-
wania zewnętrznych źródeł fi-
nansowania termomoderniza-
cji potrzeby są znacznie większe 
niż posiadane środki. Mając na 
uwadze z jednej strony koniecz-
ność prowadzenia prac, staramy 
się jak najmniej obciążyć kosz-
tami naszych mieszkańców. 

Coraz częściej więc organi-
zowane są spotkania z mieszań-

cami budynków, w których pla-
nowy jest remont o znacznej 
wartości. To sami mieszkańcy 
decydują o przyjęciu zwiększo-
nej stawki czynszu na ten cel,  
a co za tym idzie przeprowa-
dzeniu remontu. To dzięki tej 
ścisłej współpracy z mieszkań-
cami udaje się podjąć trudne 
decyzje, szczególnie finansowe. 

Mirosław Wikiera  
- przewodniczący  

Komisji Technicznej RN

Komisja Rewizyjna działa  
w składzie trzyosobowym, 
a członkiem Komisji Rewi-

zyjne może być wyłącznie członek 
Rady Nadzorczej. Trzeba jasno za-
znaczyć, że na barkach Komisji Re-
wizyjnej spoczywa bardzo duża od-
powiedzialność za nadzór finanso-
wy Spółdzielni. Ogólnie rzecz ujmu-
jąc Komisja Rewizyjna ocenia, opi-
niuje, kontroluje działania zarzą-
du w obszarze finansów, a następ-
nie swoje spostrzeżenia przekazuje 
Radzie Nadzorczej. Wśród najważ-
niejszych zadań Komisji Rewizyjnej 
można wymienić, m.in. zaopiniowa-
nie corocznego bilansu, kontrola re-
alizacji planów gospodarczo-finan-
sowych, kontrola rachunków banko-
wych, kontrola sprawozdań finanso-
wych, inwentaryzacja, dyscyplina za-
trudnienia i funduszu płac czy spo-
sobu zabezpieczenia majątku. 

Warto nadmienić, że niektóre kon-
trole są prowadzone co miesiąc jak 
np. wskaźnika zadłużenia, informacji 
Głównej Księgowej o zamknięciu ksiąg 
rachunkowych czy informacji o nie 

wpisaniu przez KNF na Listę Ostrze-
żeń Publicznych banków, w których 
Spółdzielnia posiada środki finansowe. 
Inne natomiast kontrole są wykonywa-
ne kwartalnie bądź półrocznie czy jak 
w przypadku bilansu rocznie. 

Obecna kondycja finansowa SM jest 
adekwatna do latami wypracowanych 
i wdrożonych procedur finansowych, 
co w szczególności miało potwierdze-
nie w ostatnim protokole polustracyj-
nym. Krótko mówiąc jest ona dobra co 

znajduje odzwierciedlenie, m.in. w co-
rocznym podziale nadwyżki bilanso-
wej przez Walne Zgromadzenie. 

Jako Komisja Rewizyjna obserwu-
jemy i analizujemy działania i pomy-
sły na rzecz oszczędzania kosztów po-

dejmowane w innych spółdzielniach 
mieszkaniowych w Polsce, ale również 
w innych, bardziej zamożnych kra-
jach, jak np. Szwajcaria. Wraz z rozwi-
jającą się sytuacją będziemy rekomen-
dowali odpowiednie działania broniąc 
się niejako przed drastycznymi kosz-
tami np. poprzez obniżenie tempera-
tury w częściach wspólnych, tj. kory-
tarzach.

Chciałbym zdecydowanie podkre-
ślić, że Komisja Rewizyjna przede 
wszystkim działa w oparciu o prze-
pisy prawa mając na uwadze dobro 
mieszkańców. Dziś jeszcze bardziej 
chcemy się wsłuchać w głos członków 
Spółdzielni, gdyż rozumiemy frustra-
cję mieszkańców co do niepewności 
na temat kosztów czynszów, w tym 
przede wszystkim kosztów ogrzewa-
nia, troski o już napięte finanse bu-
dżetu domowego. Dlatego jesteśmy 
otwarci na wszelkie sugestie z Pań-
stwa strony i pozostajemy do Państwa 
dyspozycji. 

dr hab. Michał Kucia - 
przewodniczący  

Komisji Rewizyjnej RN

Razem jesteśmy silniejsi
Rozmowa z JÓZEFEM SOŁTYSIKIEM, przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik”

Komisja Techniczna
Została powołana przez Radę Nadzorczą SM „Górnik” w Katowicach w celu 
efektywniejszego wykonywania jej zadań statutowych w zakresie technicznej 
działalności Spółdzielni. Członkami Komisji w kadencji Rady Nadzorczej  
w latach 2022-2025 są: Stanisław Cebula, Łukasz Hankus, Karol Kasztalski,  
Piotr Kordaszewski, Mirosław Wikiera oraz Jerzy Wydra. 

Komisja Rewizyjna
u W naszej Spółdzielni w ramach Rady Nadzorczej funkcjonują trzy komisje: Komisja Rewizyjna, 

Komisja Techniczna oraz Komisja Organizacyjno-Samorządowa. Dziś prezentujemy dwie  
z nich, których działalność wpływa znacząco na jakość życia mieszkańców.
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PODPOD

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
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WYTNIJ I ZACHOWAJ
ADMINISTRACJA „CENTRUM”

Tel. do Administracji: 32/2519 415, 32/2516 849
Pogotowie wod-kan-gaz-c.o. - ul. W. Pola, Ligocka, 
Gallusa, Piękna, Mikołowska, Dworska, Brynowska, 
Modrzejewskiej: 32/281 20 33, 691 691 863
pozostałe ulice: 32/204 10 03, 690 890 684
Pogotowie elektryczne: 662 699 062
Pogotowie dźwigowe: 602 114 742
Galusa 4, 5, 6; Drzymały 7; Fliegera 12, 14, 16,18:
pozostałe ulice: 607 248 895

ADMINISTRACJA „ZADOLE”
Tel. do Administracji: 32/2525 400
Pogotowie dźwigowe: 607 248 895
Pogotowie wod-kan-gaz-c.o.: 668 665 583
Pogotowie elektryczne: 662 699 062

ADMINISTRACJA „KOKOCINIEC”
Tel. do Administracji: 32/252 19 13, 32/252 79 57
Pogotowie dźwigowe: 607 248 895
Pogotowie wod-kan-gaz-c.o.: 668 665 583
Pogotowie elektryczne: 662 699 062

ADMINISTRACJA „ROLNA”
Tel. do Administracji: 32/2524 095
Pogotowie dźwigowe: 607 248 895
Pogotowie wod-kan-gaz-c.o.: 32/281 20 33
 691 691 863
Pogotowie elektryczne: 662 699 062

ADMINISTRACJA „SŁONECZNA”
Tel. do Administracji: 32/757 96 20
Pogotowie dźwigowe: 
ul. Słoneczna 71, 77, 65, 67, 78 32/2513 332
 515 268 660
ul. Słoneczna 73, 75, 74, 76, 
Ściegiennego 49b, 49d 607 248 895, 
ul. Słoneczna 69 600 364 417 
Pogotowie wod-kan-gaz-c.o.: 32/204 10 03
 690 890 684
Pogotowie elektryczne 662 699 062

ADMINISTRACJA „ZAŁĘŻE”
Tel. do Administracji 32/2540 597
Pogotowie dźwigowe:
ul. Janasa 3A 600 364 417
pozostałe ulice 607 248 895
Pogotowie wod-kan-gaz-c.o.: 32/204 10 03
 690 890 684
Pogotowie elektryczne: 662 699 062

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” zachęca do zapoznania się 
z ofertą naszych lokali użytkowych do wynajęcia pod działalność 
gospodarczą. Lokale zlokalizowane są w zasobach Spółdzielni  
w centrach naszych osiedli. Lokale mają bardzo zróżnicowaną po-
wierzchnie, są to lokale o powierzchni od ok. 20 m2 do 200 m2. 

Pełna oferta lokali znajduje się na stronie Spółdzielni 

pod adresem: www.smgornik.katowice.pl 

Równocześnie informujemy, że istnieje możliwość wynajęcia 
pomieszczeń zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych, które 
można przeznaczyć jako dodatkowe pomieszczenie na cele miesz-
kalne (np. do przechowywania sprzętu sportowego itp.).

Najem takich powierzchni jest na podstawie umowy najmu,  
a czynsz z tego tytułu jest płatny wraz z opłatą za mieszkanie. 

TEL. 32 251 96 71-3 WEW. 212; 
32 251 42 95 WEW. 212

Dlatego wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na „Białą sobotę”, która 
odbędzie się 22 października 2022 r. na terenie naszej placówki w Katowicach 
przy ul. Ks. Ściegiennego 49 c w godzinach od 9:00 do 14:00. 

Podczas spotkania będzie można BEZPŁATNIE skorzystać m.in. z:
• badania pomiaru ciśnienia krwi,
• badania poziomu glukozy we krwi
• porady naszego personelu medycznego

„Biała Sobota” na Osiedlu Słoneczna„Biała Sobota” na Osiedlu Słoneczna
Pod starym adresem, ale w nowej odsłonie w Katowicach przy ul. Ściegiennego 
49c działa odnowiona przychodnia lekarska SILESIA MEDICAL (dawna MEDINA). 


