
Dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna ewiden-
cja przychodów (naliczeń) oraz kosztów i dla każdej odręb-
nie kalkulowany plan. Koszty te powiązane są bezpośrednio 

z nieruchomością zamieszkiwaną, osiedlem oraz mieniem Spółdziel-
ni. Wynikają z członkostwa w Spółdzielni lub jego braku. Spółdziel-
nia musi kalkulować stawki w sposób umożliwiający spłatę zobowią-
zań wynikających z realizowanych prac, tj. pokrywających koszty i nie 
generując zysku z podstawowej działalności gospodarczej jaką jest go-
spodarka zasobami mieszkaniowymi. 

O opłacie eksploatacyjnej potocznie  
mówi się, że jest „zależna” od spółdzielni

Jest to stwierdzenie mylące o tyle, że spółdzielnia kupuje usłu-
gi związane z utrzymaniem nieruchomości. Ich ceny dyktuje rynek. 
Spółdzielnia oczywiście nie ma wpływu na wahania cen towarów  
i usług jakie musi kupować. Przez ostatnie trzy lata opłaty eksploata-
cyjne w nieruchomościach rosły nieznacznie lub utrzymywały się na 
stałym poziomie. Niestety, ostatnie wydarzenia polityczno-gospodar-
cze oraz nowo tworzone przepisy prawne, również wynikające z obo-
wiązków wspólnotowych, przynależności do systemu prawnego UE, 
zawirowań gospodarczych i politycznych, powodują wzrost cen usług, 
które kupować musi spółdzielnia dla realizacji celów statutowych. 

Zwiększa się nieustannie zakres obowiązków prawem przypisa-
nych spółdzielni, a to wpływa na wielkość ponoszonych kosztów. 

Ceny dyktuje rynek i inflacja 

W 2022 r. inflacja z prognozowanej na poziomie 4,7% osią-
gnęła poziom 16,6%. Prognoza NBP na rok 2023 wskazuje po-
ziom inflacji na 13,6%. W 2023 r. kwota minimalnego wynagro-
dzenia za pracę od 1.01.2023 r. wzrosła o 15,9%, a od 1.07.2023 r.  
o 19,6% w stosunku do roku poprzedniego. Uwzględnić należy 
również inne zobowiązania pracodawców z tego tytułu jak ZUS, 
PEFRON, odpisy, PPK. Podobnie jest w przypadku rosnących 
cen paliw, mediów, te składniki cenotwórcze przekładają się na 
wzrost kosztów, co oznacza wzrost cen towarów i usług z jakich 
korzystać musi spółdzielnia. 

Codziennie przekonujemy się, że wzrosły ceny 
zasadniczo wszystkiego, w tym utrzymania zieleni 
i porządku, konserwacji, zimowego utrzymania 
terenów itd., remontów, opłat publicznoprawnych. 

Ceny materiałów budowlanych pod koniec roku zaczęły się stabi-
lizować co nie oznacza szybkiego ich spadku.

Dokończenie na str. 2
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u Corocznie spółdzielnia 
zobowiązana jest mocą 
ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych do 
dokonania rozliczenia 
wnoszonych opłat z tytułu 
eksploatacji i utrzymania 
lokali, zwanych potocznie 
„eksploatacyjnymi” innych 
niż media. Zasada regulacji 
opłat jest podobna jak 
w przypadku rozliczania 
wody oraz energii cieplnej 
i polega na zestawieniu 
dla poszczególnych 
nieruchomości  
opłaty naliczonej  
(nie są to fizycznie 
wniesione pieniądze)  
z poniesionymi kosztami 
oraz z potrzebami planu 
gospodarczego.

Dlaczego wzrosły opłaty?
Spółdzielnia jest podmiotem gospodarczym działającym non profit. Wszystkie 

środki jakie Spółdzielnia wygeneruje in plus z pozostałej działalności gospodarczej 
zawsze trafią do właścicieli lokali i stanowią element kalkulacyjny opłaty. 
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Nie ma dnia, by media 
nie straszyły członków 
spółdzielni mieszka-

niowych rekordowymi podwyż-
kami czynszów. Tytuły artykułów 
faktycznie są zatrważające i bu-
dzące grozę. Nie ma się więc co 
dziwić, że dziś głównym tematem 
rozmów sąsiedzkich są wysoko-
ści opłat jakie wkrótce będą obo-
wiązywały. Także w naszej spół-
dzielni od kilku miesięcy pra-
cownicy służb finansowych liczą 
skrupulatnie koszty jakie wpły-
ną na wysokość opłat. W artyku-
le pt. „Dlaczego wzrosły opłaty?” 
wyjaśniono szczegółowo przy-
czyny niezbędnych podwyżek.

W porównaniu do sygnałów 
płynących z innych spółdziel-
ni, mieszkańcom „Górnika” pod-
wyżki opłaty eksploatacyjnej, 
które wraz z mediami powinny  
w większości naszych nieru-
chomości zamknąć się w kwo-
tach obowiązujących aktualnie 
w wielu spółdzielniach. Zdaję so-
bie sprawę, że starszych miesz-
kańców ta informacja całkowicie 
nie uspokoi. Nie mniej, nie da się 
uniknąć podwyżek, bo rzeczywi-
stość gospodarcza jest niesprzy-
jająca. Nikt nie lubi podwyżek. 
Trzeba mieć jednak świadomość, 
że opłaty przekładają się na utrzy-
manie dobrostanu technicznego  
i stopniowe polepszanie kom-
fortu życia w naszych blokach 
i otoczeniu, zapewnienie ciepła 
i oświetlenia, wody w kranie. 

W sprawie wywierania naci-
sku i lobowania za jak najlep-
szymi dla mieszkańców roz-
wiązaniami zaangażowaliśmy 
katowickich radnych, posłów  
i europosłów. Uczestniczyli-
śmy w ogólnopolskiej naradzie 
Instytutu Gospodarki Nieru-
chomościami, kontaktujemy 
się z Ministerstwami: Rozwo-
ju i Technologii, Środowiska 
i Klimatu, Finansów, wymie-
niamy doświadczenia z innymi 
spółdzielniami. Prowadzimy  
z nimi na bieżąco korespon-
dencję oraz monitorujemy na-
pływające sygnały medialne 
dotyczące finansów naszych 
członków. Nie stoimy z założo-
nymi rękami.

W połowie lutego prezydent 
Andrzej Duda podpisał nowe-
lizację ustawy wprowadzającą 
mechanizm, ograniczający pod-
wyżki cen ciepła dla odbior-
ców. Według nowych przepisów 
wzrost cen nie może przekroczyć  
40 proc. w porównaniu do stanu 
z 30 września 2022 roku.

Choć w zdecydowanej więk-
szości naszych zasobów nie wy-
stępuje sytuacja przekraczają-
ca ustawowe normy, to jeste-
śmy, jak co roku, przygotowani 
na różne rozwiązania, ponieważ 
wciąż nie ma szczegółowych in-
formacji i aktów wykonawczych 
tej ustawy. 

Daleko jeszcze do końca sezo-
nu grzewczego dlatego przypo-
minamy, że złym rozwiązaniem 
- na oszczędzanie na ogrzewaniu 
jest całkowite zakręcanie grzej-
ników. Wychłodzone mieszka-
nie „zasysa” ciepło z sąsiednich 
lokali. Innymi słowy, to sąsie-
dzi płacą za ogrzanie mieszkania 
osoby, która zakręciła grzejniki  
(a dodatkowo niska temperatu-
ra w domu zwiększa ryzyko za-
wilgocenia i rozwoju pleśni). 
Przypomnijmy, że w 2020 r. Sąd 
Najwyższy zajął ważne stanowi-
sko w tej kwestii, wskazując, że 
za korzystanie z cudzego ciepła 
też trzeba płacić. Na właściciela 
mieszkania, który się do tego nie 
stosuje, można nałożyć karę ad-
ministracyjną. Jeśli spółdzielnia 
wykryje zbyt niskie zużycie ciepła 
w lokalu, może np. doliczyć karę 
do kolejnego rachunku za ciepło. 
Jak podaje portal innpoland.pl, 
pewna „oszczędna” mieszkanka 
Gdańska zapłaciła w taki sposób 
500 zł grzywny. 

Czeka nas wyjątkowo trud-
ny czas. Już pojawiły się populi-
styczne pomysły i programy ma-
jące być receptą na podwyżki, 
drożyznę i ekonomiczną zawie-
ruchę. Bądźmy w tym wszyst-
kim mądrzy i postępujmy roz-
tropnie. Ponad stuletnia histo-
ria spółdzielczości mieszkanio-
wej w Polsce pokazała, że wspól-
nymi siłami jesteśmy w stanie 
przezwyciężyć przeciwności lo-
su i gospodarki.

Dokończenie ze str. 1

Inne przesłanki wpływające  
na zobowiązania spółdzielni to:

n Koszty gospodarki odpadami komunalnymi skalkulowane wg. 
obowiązującej opłaty oraz liczba zgłoszonych do systemu osób 
na wartość 5 167 500 zł. Niestety jest to wartość zaniżona w sto-
sunku do potrzeb z uwagi na zaniżoną liczbę osób zgłoszonych 
(średnio w spółdzielni na lokal przypada 1,6 osoby, wg oświad-
czeń mieszkańców). Im mniej osób zgłoszonych tym trudniej 
utrzymać ład i porządek, a dodatkowo należy się spodziewać 
wzrostu opłaty z uwagi na ryzyko niebilansowania się syste-
mu gospodarki odpadami. Liczba osób zgłoszonych do systemu 
gospodarowania odpadami przekłada się również na wielkość  
i częstotliwość wywozu pojemników na odpady oraz na obser-
wowane przez nas ich systematyczne przepełnienie w części na-
szych nieruchomości.

n Podatek od nieruchomości, w jakim wzrost nastąpi od 11,81% 
do 14,94%, przy czym podatek od garaży jest 10-krotnie wyższy 
niż podatek od lokali mieszkalnych.

n Cena mediów przypadająca na części wspólne - wzrost do  
15,52 zł/m3 brutto oraz wzrost opłaty abonamentowej za wodo-
mierz główny- o 14,33%.

n Wzrost kosztów energii elektrycznej o 56,62%, a przesyłu o 20%.
n Amortyzacja z tytułu zakupu systemów monitoringu, zestawów 

hydroforowych, wiat śmietnikowych, dźwigów, platform dla nie-
pełnosprawnych, realizacji parkingów, dróg dojazdowych ppoż., 
instalacji odgromowych, fotowoltaicznych,

Wzrosły koszty prac eksploatacyjnych 

To zadania, m.in. w zakresie akcji zimowego odśnieżania, od-
ladzania, zakupu piasku, utrzymania zieleni (koszenie, przycin-
ki, wycinki, nasadzanie, wywóz biomasy), dezynfekcji, deratyzacji, 
dezynsekcji, usług kominiarskich, przeglądów budowlanych, elek-
trycznych, urządzeń technicznych, suchych pionów przewidzia-
nych przepisami prawa, czyszczenie kanalizacji, pomiarów instala-
cji odgromowej, zakupu materiałów, ochrony parkingów, eksper-
tyz np. urządzeń pomiarowych i ciepłomierzy, czyszczenie rynien, 
udrażnianie rur, koszty utrzymania mienia osiedla do wspólnego 
korzystania, wywóz wielkich gabarytów nie odprowadzonych do 
PSZOK przez mieszkańców, a nie podlegających odbiorowi przez 
MPGK, utrzymanie porządku, koszty dyżurów awaryjnych, odczy-
tów urządzeń pomiarowych i podzielników. 

Koszty administracji 

Na nie składają się: płace z narzutami, koszty BHP, amortyzacja, 
szkolenia i materiały biurowe oraz wyposażenie biur, koszty komuni-
kacji z mieszkańcami, koszty Rad Osiedli, koszty utrzymania porząd-
ku, energia elektryczna, wywóz odpadów, c.o., podatek od nieruchomo-
ści. Koszty administrowania średnio o 18% przy czym planowany jed-
nostkowy koszt wzrasta w zależności od osiedla od 0,07 do 0,16 gr/m2.

Fundusz remontowy 

W celu realizacji remontów niezbędne jest gromadzenie środków 
poprzez odpisy do adekwatnych potrzeb remontowych nieruchomo-
ści na fundusz remontowy, który jest jedynym źródłem finansowania 
remontów i jako fundusz własny spółdzielni nie może wykazywać 
wartości ujemnych. Ze względu na odmienne potrzeby remontowe  
i specyfikę samych nieruchomości wzrost opłat na fundusz remonto-
wy na poszczególnych nieruchomościach jest zróżnicowany. Wpro-

wadzony wzrost opłaty uwzględnia potrzebę rozliczenia z mieszkań-
cami robót już zrealizowanych, które nie znalazły pokrycia w zgro-
madzonych środkach na funduszu remontowym nieruchomości,  
a ich rozliczenie zgodnie z zapisami statutowymi powinno nastąpić  
w okresie następnych 8 lat.

I tak miesięczny wzrost funduszu remontowego, 
czyli podwyżki z tego tytułu wynoszą: 

n na Osiedlu Centrum: nie objęły 1 nieruchomości, w pozostałych 
nieruchomościach wynoszą od 0,18 do 2,00 zł/m2,

n na Osiedlu Kokociniec: w 9 nieruchomościach wyniosły  
0,50 zł/m2, w 1 nieruchomości 0,80 zł/m2, a w 2 nieruchomo-
ściach 1,00 zł/m2,

n na Osiedlu Słoneczna: w 3 nieruchomościach wyniosły  
0,50 zł/m2, w kolejnych 3 nieruchomościach od 0,70-0,90 zł/m2,  
a w 6 nieruchomościach 1,00 zł/m2,

n na Osiedlu Rolna: podwyżki na funduszu remontowym nie ob-
jęły 2 nieruchomości, wzrost o 0,50-0,70 zł/m2 dotyczy 4 nieru-
chomości, 10 nieruchomości dotyczy wzrost opłaty na poziomie 
1,00 zł/m2,

n na Osiedlu Zadole: podwyżki na funduszu remontowym nie ob-
jęły 2 nieruchomości, wzrost o 0,25-0,80 zł/m2 dotyczy 12 nieru-

chomości, 6 nieruchomości dotyczy wzrost opłaty na poziomie 
od 1,00 do 1,13 zł/m2,

n na Osiedlu Załęże: w 2 nieruchomościach wyniosły 0,30 zł/m2,  
w 2 nieruchomości 1,00 zł/m2.

Koszty zarządu 

Składają się na nie płace i świadczenia pracownicze, w tym ZFŚS  
i FR, amortyzacja, podatek od nieruchomości, odpis na Fundusz 
Remontowy, delegacje służbowe, koszty samochodowe, kosz-
ty BHP, koszty szkoleń i prasy fachowej, koszty obsługi bankowej, 
koszty obsługi prawnej, wynagrodzenia Rady Nadzorczej, badanie 
bilansu, koszty ubezpieczeń i składek, prace eksploatacyjne, i kon-
serwacyjne, koszty korespondencji, wywóz odpadów, organizacja 
Walnego Zgromadzenia wzrosną wg planu o 16%.

Zestawienie wszystkich kosztów poniesionych, przychodów w po-
szczególny nieruchomościach oraz uwzględnienie nadwyżki bilan-
sowej spowodowało konieczność podniesienia opłat od 1 czerw- 
ca 2023 r. Specyfikację opłat indywidulanych obowiązujących od 
01.06.2023 r. przekazano indywidualnie mieszkańcom pod koniec  
lutego.

Katarzyna Szeniec
Zastępca Prezesa ds. Ekonomicznych

Emilia Wandzik-Jasiok 
Zastępca Prezesa ds. Eksploatacyjnych

W sprawie lobowania za jak najlepszymi dla mieszkańców 
rozwiązaniami zaangażowaliśmy katowickich radnych, po-
słów i europosłów uczestniczyliśmy w ogólnopolskiej nara-
dzie Instytutu Gospodarki Nieruchomościami, kontaktujemy 
się z Ministerstwami - Rozwoju i Technologii, Środowiska  
i Klimatu, Finansów, wymieniamy doświadczenia z innymi 
spółdzielniami. Prowadzimy z nimi na bieżąco korespondencję 
oraz monitorujemy napływające sygnały medialne dotyczące 
finansów naszych członków. Nie stoimy z założonymi rękami.

Spółdzielnie i spółdzielcy 
W ERZE PODWYŻEK

MARIUSZ NAWROCKI 
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” 

Dlaczego wzrosły opłaty?

Mimo wielu nowych regulacji prawnych, 
mających na celu ochronę budżetów do-
mowych polskich rodzin, wyraźnie od-

czuwamy już skutki kryzysu energetycznego wywo-
łanego napaścią Rosji na Ukrainę i sankcjami go-
spodarczymi nałożonymi na agresora przez 
kraje demokratyczne. 

Szczególnie niepokoją ceny energii ciepl-
nej dostarczanej przez firmy ciepłowni-
cze dla potrzeb centralnego ogrzewania. Po-
móc miała Ustawa z 15 września 2022 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źró-
deł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, któ-
ra miała chronić, m.in. spółdzielnie mieszkaniowe 
przed nadmiernymi wzrostami opłat za ciepło. Nie-
stety, limity maksymalnych cen ciepła zostały usta-
lone na zbyt wysokim pułapie (tj. dla źródeł ciepła 
zasilanych przez gaz i olej opałowy - 150,95 zł/GJ 
netto, a dla pozostałych źródeł - 103,82 zł/GJ net-
to) sprawiły, że dla wielu rodzin rachunki za ogrze-
wanie mieszkań i podgrzanie wody wzrosły na prze-
strzeni ostatniego roku. 

W naszej Spółdzielni, 
dobrym przykładem będzie 
grupa taryfowa AG1

Według niej Tauron Ciepło dostarcza energię do 
większości naszych budynków. Od 1 lipca 2022 do 
13 stycznia 2023 cena za moc zamówioną wzrosła 
dla tej grupy o 53%, a cena ciepła o 74%. W przy-
padku tej taryfy zadziałał mechanizm limitu ceny 
(tzw. cena wytwarzania ciepła z rekompensatą), jed-
nak na sutek przywrócenia 23%-owej stawki VAT, 
pomiędzy 31 grudnia 2022 r. a 8 stycznia 2023 r. ce-
na brutto (czyli cena, za którą kupujemy ciepło i któ-
rą Spółdzielnia rozlicza z mieszkańcami) wzrosła 
dla mocy zamówionej o ponad 38% (z 14 031,49 do  
19 383,11 zł/MW/m-c a dla dostarczonego ciepła  
o prawie 50% (z 53,16 do 79,70 zł/GJ). 

Oprócz taryf z grupy AG1 mechanizm 
limitu ceny zadziałał także  
w przypadku taryf KG1 oraz KM1/A

obejmujących niektóre nasze budynki, zaopa-
trywane w ciepło z kotłowni gazowych będących 
własnością Tauronu Ciepło - oraz dla taryf W/1/S  
i Wu/1/S przedsiębiorstwa DALKIA. 

Zmiany cen w pozostałych taryfach kształtują 
się różnie. Wszystkie one odnoszą jednak podob-
ne skutki z punktu widzenia naszych mieszkańców 
- jest drożej. 

Aktualnie rząd wprowadza „wzmocniony me-
chanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła”, któ-
ry obejmie okres od 1 października 2022 roku do  
31 grudnia 2023 roku. Polega on na tym, że wzrost 
cen ciepła systemowego dla odbiorcy, łącznie  

z opłatami i stawkami, nie może być większy niż 
40% w stosunku do cen netto obowiązujących  
30 września 2022 roku. 

Ograniczenie wzrostu cen ciepła przez dostawców 
nie w każdym wypadki wpłynie na ograniczenie 

indywidualnych kosztów ponoszonych 
przez mieszkańców. Należy pamiętać, że na 

indywidualne koszty centralnego ogrzewania 
mają znaczący wpływ zachowania użytkowników 
mieszkań oraz warunki atmosferyczne panujące 

w sezonie grzewczym. 

Nieco inaczej ma się sprawa 
kosztów ciepła wytwarzanego  
w kotłowniach gazowych będących 
własnością naszej Spółdzielni. 

W tym wypadku skok ceny będzie znaczący, po-
nieważ do 31 grudnia 2022 r. płaciliśmy za gaz około 
0,085 zł/kWh brutto, w tym VAT wynosił 0%, nato-
miast od stycznia 2023 r. kupujemy za 0,246 zł/kWh 
brutto, w tym VAT 23%. Przekłada się to na wzrost 
ceny brutto o 189%. Trzeba tu jednak wyjaśnić, że 
cena 0,085 zł netto za kWh, za którą Spółdzielnia ku-
powała gaz w latach 2021 i 2022 była wynikiem bar-
dzo korzystnej umowy zawartej z PGNiG w 2020 ro-
ku. W 2022 roku inni nabywcy uprawnieni do korzy-
stania z rządowej tarczy energetycznej kupowali gaz 
po 0,20 zł netto za kWh. Dla nich zmiana ceny od-
czuwalna z początkiem 2023 roku wyniesie jedynie 
23% i będzie wynikiem przywrócenia pełnej staw-
ki podatku VAT, który dla gazu do końca ubiegłe-
go roku wynosił 0%. Wprawdzie wprowadzony przez 
dostawcę wzrost ceny zakupu paliwa gazowego jest  
w wypadku SM „Górnik” znaczący, jednak według 
naszych szacunków koszty ogrzewania zbliżą się do 
tych, które ponoszą mieszkańcy budynków ogrzewa-
nych tzw. ciepłem systemowym, a więc ciepłem do-
starczanym przez TAURON czy firmę DALKIA.

Na naszej stronie internetowej 
www.smgornik.katowice.pl 

w zakładce Mieszkańcy zamieściliśmy tabele  
ze szczegółowymi danymi o zmianach cen  

w poszczególnych taryfach. 

Koszty ogrzewania 
NADAL ROSNĄ

Wszyscy z niepokojem śledzimy pojawiające się w mediach doniesienia o niebotycznych 
cenach energii cieplnej, gazu i energii elektrycznej, a także wszystkich rodzajów paliw 
powszechnie używanych do ogrzewania mieszkań i domów. 



4 POD WSPÓLNYM DACHEM marzec 2023 r. 5POD WSPÓLNYM DACHEMmarzec 2023 r.

KALEJDOSKOP OSIEDLOWY CO SIĘ DZIEJE NA NASZYCH OSIEDLACH
OSIEDLE ROLNA

OSIEDLE CENTRUM

OSIEDLE ZADOLE OSIEDLE KOKOCINIEC

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

OSIEDLE ZAŁĘŻE

Mówią, że najlepsze imprezy to te spontaniczne  
i nieplanowane. Na imprezy jest wiele ciekawych 
pomysłów jednak ciekawy pomysł to za mało. Bo 

udana impreza jest jak system naczyń połączonych.
Tylko właściwe współdziałanie wszystkich elemen-

tów jest gwarantem powodzenia i tym samym pozy-
tywnych opinii uczestników imprezy.

Rada Osiedla Kokociniec zorganizowała w ostat-
nich latach kilka imprez cieszących się dużym zainte-
resowaniem (pikniki, wycieczki, konkursy, ognisko są-
siedzkie) i dlatego wiemy, że udanej imprezy nie przy-
gotowuje się w jeden wieczór.

Planowanie imprezy trwa często nie dzień, nie dwa, 
ale nawet kilka tygodni czy miesięcy. Tak długi okres 
przygotowań to najlepsza gwarancja tego, że impreza 
będzie nie tylko dobrze zorganizowana, lecz także po-
mysłowa i oryginalna.

Na 2023 rok Rada Osiedla Kokociniec zaplanowała 
3-dniową wycieczkę dla mieszkańców oraz świąteczną 
akcją prezentową dla najmłodszych.

Zawsze bowiem staramy się brać pod uwagę głosy 
mieszkańców i przeprowadzamy „rekonesans” wśród 
upodobań uczestników organizowanych przez nas im-
prez.

Dużym zainteresowaniem w ubiegłym roku cieszyło 
się zorganizowane po raz pierwszy przez Radę Osiedla 
ognisko sąsiedzkie.

Dlatego z jeszcze większym entuzjazmem złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie tej imprezy ze środków pu-
blicznych w ramach Inicjatywy Lokalnej Miasta Kato-
wice. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany otrzy-
mując tym samym dofinansowanie. Cieszymy się, że  
w tym roku będziemy mogli zorganizować dla Miesz-
kańców ognisko sąsiedzkie w podwójnej odsłonie: wio-
sennej i jesiennej z licznymi, ale różnymi atrakcjami.

Już dziś zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa 
w organizowanych przez nas imprezach. Szczegółowe 
informacje pojawią się w odpowiednim czasie na pla-
katach i w mediach społecznościowych.

Beata Kapica-Zając
Przewodnicząca Rady Osiedla

Na osiedlu Słonecz-
na pomimo okre-
su zimowego pra-

ce termomodernizacyjne trwa-
ją w pełni. Obecnie dwa budyn-
ki 11 kondygnacyjne Słoneczna 
65 i 67 są poddawane procesowi 
termomodernizacji. 

Należy jednak zaznaczyć, że 
w tym samym czasie uaktywni-
li się domokrążcy, którzy zaczę-
li się podawać za przedstawicie-
li firm realizujących termomo-
dernizację budynków i próbo-
wali wyłudzić od mieszkańców 
zarówno pieniądze, jak też da-
ne wrażliwe, ale dzięki szyb-
kiej reakcji Rady Osiedla i ad-
ministracji na wszystkich bu-
dynkach pojawiła się informa-

cja przestrzegająca o tym pro-
cederze.

W styczniu osiedle Słonecz-
na zostało podłączone do zmo-
dernizowanego odcinka sieci cie-
płowniczej. Nowy odcinek za-
silający centralne ogrzewanie 
w budynkach podlega znacznie 
mniejszym stratom przesyłowym 
ciepła i awaryjności.

Na drodze dojazdowej do nie-
ruchomości Ściegiennego 49b, 
49d zamontowano szlaban co 
niewątpliwie poprawia dostęp-
ność miejsc parkingowych dla 
mieszkańców z tych bloków.

W najbliższym czasie będzie 
kontynuowany proces remon-
tu elewacji na budynku Złota 5a, 
przetarg na powyższe prace zo-

stał przeprowadzony, a wyko-
nawca wyłoniony.

Z pewnością rok 2023 przy-
niesie wiele zmian na terenach 
zarządzanych przez Administra-
cję Osiedla Słoneczna zgodnie  
z zatwierdzonym planem re-

montów, które w znacznym 
stopniu wpłyną pozytywnie na 
komfort życia i wygląd naszego 
miejsca zamieszkania.

Piotr Kordaszewski
Sekretarz Rady Osiedla 

Słoneczna

Przed wybraną w 2022 
roku Radą Osiedla sto-
ją nowe wyzwania. Na 

posiedzeniach Rady w stycz-
niu i lutym opracowaliśmy 
plan działania na bieżący rok. 
Braliśmy przede wszystkim 
pod uwagę opinie naszych 
mieszkańców. 

Na początku lutego dokona-
liśmy przeglądu terenów zielo-
nych naszego osiedla i doszli-
śmy do wniosku, że koniecz-
ne jest wykonanie prac rekulty-
wacyjnych miejsc, które zostały 
rozryte przez migrujące dziki. 
Zrobimy to w marcu we współ-
pracy z administracją osiedlo-
wą oraz samorządem naszej 
dzielnicy. 

W zeszłym roku w czerw-
cu zorganizowaliśmy Rajd Ro-
werowy RO Zadole po Lasach 
Panewnickich, który cieszył 
się dużą popularnością wśród 
mieszkańców naszego osie-
dla. Uczestniczyli w nim rów-
nież rowerzyści z osiedla Koko-
ciniec. Na mecie rajdu w Parku 
Zadole odbyły się konkursy dla 
dzieci i dorosłych. W tym roku 
imprezę tą chcemy zorganizo-
wać 13 maja.

Na 3 czerwca planujemy 
„Pierwszy Zadolański Dzień 
Dziecka”, który będzie częściowo 
finansowany z grantu otrzyma-
nego z UM Katowice w ramach 
Inicjatywy Lokalnej. Jest to efekt 
naszego wniosku, który złożyli-
śmy w październiku. Już rozpo-
częliśmy działania przygotowu-
jące do organizacji tego święta. 

W pierwszy weekend wrze-
śnia we współpracy z MDK Li-
gota-Panewniki oraz Radą Dziel-

nicy Ligota-Panewniki zorgani-
zujemy naszą imprezę sztanda-
rową czyli „VI Spotkania z histo-
rią na osiedlu Zadole”. W tym ro-
ku tematem będzie „Tradycja ja-
ko element integrujący”. Impreza 
zostanie sfinansowana z Budże-
tu Obywatelskiego naszego mia-
sta. W zeszłym roku RO Zadole 
złożyła wniosek do IX Edycji BO, 
który zyskał poparcie naszych 
mieszkańców we wrześniowym 
głosowaniu. 

Dwudniową wycieczkę kra-
joznawczą do Sandomierza  
i Kazimierza nad Wisłą planu-
jemy na ostatni weekend wrze-
śnia lub pierwszy weekend paź-
dziernika. Miejscowości te są 
urokliwe pod względem ar-
chitektonicznym, ponadto jest 
tam wiele zabytków historycz-
nych ściśle związanych z histo-
rią Polski. 

Na koniec listopada zaplano-
waliśmy Wieczór Andrzejko-
wy. Natomiast na grudzień, je-
żeli nasze finanse na to pozwo-
lą, zorganizujemy Wieczór Wi-
gilijny. Nie zapomnimy rów-
nież zgłosić naszych wniosków 
do X Edycji Budżetu Obywatel-
skiego oraz kolejnej edycji Ini-
cjatywy Lokalnej naszego mia-
sta. Otrzymane granty pienięż-
ne umożliwiają przedstawienie 
szerszej oferty realizowanych 
imprez. 

Przy realizacji naszych za-
mierzeń liczymy na współpra-
cę naszych mieszkańców. Jeste-
śmy otwarci na nowe pomysły 
jak i na konstruktywną krytykę.

Józef Sołtysik
Przewodniczący  

Rady Osiedla Zadole 

Dla wybranej w czerwcu Rady Osie-
dla Centrum druga połowa 2022 
roku była dobrze wykorzystanym 

czasem aktywności na rzecz osiedla i jego 
mieszkańców. 

Wszystkie planowane działania o charakte-
rze społeczno-kulturalno-oświatowym, dzię-
ki zaangażowaniu i entuzjazmowi całego sied-
mioosobowego składu Rady, zostały zrealizo-
wane. Najważniejszymi wydarzeniami minio-
nego roku były: 
n wrześniowy III Rajd Rowerowy, dla ponad 

100 osób, z blisko 25-kilometrową trasą 
wiodącą terenami kilku dzielnic Katowic,  
z metą na lotnisku Muchowiec w barze 
„Śmigło”, grillową biesiadą i występem ar-
tystycznym Bożeny Mielnik,

n III edycja letniego Konkursu Fotograficz-
nego na zdjęcie najładniejszego balkonu, 
ogródka przyblokowego lub terenu wo-
kół nieruchomości, z nagrodami w postaci 
kart podarunkowych na zakupy ogrodowe 
o wartości 400, 300 i 200 złotych,

n grudniowe IV Spotkanie Świąteczne Miesz-
kańców w restauracji „Anna Maria” w Ka-
towicach-Kostuchnie, dla ponad 100 osób, 
z występem artystycznym Joanny Bartel.
Warto dodać, że działania członków Rady 

Osiedla nie ograniczają się do realizacji po-
wyższych inicjatyw. Członkowie Rady uczest-

niczą w przetargach na roboty budowlane, do-
stawy i usługi na rzecz osiedla oraz odbiorach 
robót budowlanych, na bieżąco współpracują 
z kierownictwem administracji i spółdzielni, 
utrzymują stały kontakt z Radą Dzielnicy nr 2 
Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, bio-
rą udział w regularnie organizowanych posie-
dzeniach roboczych, a przede wszystkim sta-
rają się jak najlepiej pomagać mieszkańcom 
w rozwiązywaniu różnego typu zgłaszanych 
spraw, problemów i inicjatyw oraz opiniowa-
niu ich wniosków.

Ponadto, we wrześniu minionego roku Ra-
da Osiedla patronowała i aktywnie wspiera-
ła inicjatywę lokalną zgłoszoną przez radne-
go Borysa Pronobisa w ramach IX edycji miej-
skiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Moder-
nizacja i budowa nowych miejsc postojowych 

na ulicy Ligockiej”, która uzyskała 1366 gło-
sów i będzie realizowana.

W bieżącym 2023 roku Rada Osiedla Cen-
trum planuje kontynuację wymienionych po-
wyżej działań o charakterze społeczno-kul-
turalno-oświatowym na rzecz osiedla i jego 
mieszkańców. Ponadto od marca planowa-
ne jest rozpoczęcie działań na rzecz seniorów, 
polegających na organizacji regularnych spo-
tkań, prelekcji oraz wyjść i wyjazdów. 

Bardzo dziękujemy mieszkańcom za 
udział we wszelkich realizowanych inicjaty-
wach oraz zgłaszanie konstruktywnych uwag 
i wniosków w minionym roku. Serdecz-
nie zapraszamy i zachęcamy do aktywności  
w roku bieżącym.

Marcin Tatoj
Przewodniczący Rady Osiedla Centrum

Mieszkańcy Osiedla Załęże 
2022 rok zakończyli bar-
dzo udanym spotkaniem 

integracyjnym w restauracji „Chata 
Drwala”, na którym Rada Osiedla  
i kierowniczka administracji Załęże 

przedstawili plany i zamierzenia na 
przyszły 2023 rok. 

W czasie rozmów mogliśmy usłyszeć 
od obecnych na spotkaniu mieszkań-
ców o wielu problemach i oczekiwa-
niach w swoich miejscach zamieszka-
nia, a także o sprawach, które pozytyw-
nie udało się załatwić na naszych osie-
dlach. Następnie przy dobry poczę-
stunku, muzyce i tańcach uczestnicy 
spotkania spędzili kilka miłych godzin. 
Na swoim styczniowym, pierwszym 
w 2023 roku spotkaniu, Rada Osiedla 
Załęże omówiła bieżące sprawy osie-
dla Załęże - czekające nas przetargi na 
prace remontowe w naszych zasobach 
mieszkaniowych, a także plany na br.  
w zakresie działalności społeczno-kul-
turalno-oświatowej.

Jerzy Wydra
Sekretarz Rady Osiedla Załęże 

Z inicjatywy radnego Borysa 
Pronobisa oraz członków Rady 
Osiedla Rolna 12 stycznia pre-

zydent Katowic Marcin Krupa spotkał 
się z mieszkańcami oraz działaczami 
osiedlowymi, którzy zaprezentowali 
mu najpilniejsze do załatwienia sprawy.

Chodziło, m.in. o zagospodarowa-
nie boiska przy ul. Kossak-Szczuckiej, 
parkingu samochodowego przy ul. Rol-
nej 43 oraz przebudowy punktu zbiórki 
śmieci przy ul. Grzyśki, a także kilku in-

nych lokalnych problemów na co dzień 
utrudniających życie mieszkańcom. 
Oprócz członków Rady Osiedla Rolna  
w wizycie uczestniczył prezes SM „Gór-
nik” Mariusz Nawrocki. Po spotkaniu 
prezydent Katowic obiecał rozpatrzyć 
każdą interwencję osobno i odpowie-
dzieć na wnioski naszych mieszkańców. 
Z kolei zarówno radny Borys Pronobis, 
jak i szefowa Rady Osiedla Rolna Geno-
wefa Smolka obiecali sobie, że na słowach 
i obietnicach się to nie skończy.  (PB)

Liczymy na realizację naszych 
wszystkich zamierzeń

OSIEDLE SŁONECZNA

Żeby nam się 
lepiej mieszkało

Działamy na rzecz osiedla i jego mieszkańców
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Imprezowe plany Rady Osiedla

Znane są plany i oczekiwania

Zabawa Karnawałowa
Na początku lutego, w ra-

mach cyklicznych im-
prez aktywizujących  

i integrujących lokalną społeczność 
Rada Osiedla Rolna wspólnie z Bory-
sem Pronobisem - radnym Katowic 
zorganizowała zabawę karnawałową 
dla mieszkańców.

Tym razem impreza była kierowana 
nie tylko do seniorów Osiedla Rolna, ale 
również i całej dzielnicy. Seniorzy jak 
zwykle nie zawiedli, a zainteresowanie 
wydarzeniem oraz sama frekwencja na 

zabawie zaskoczyła samych organizato-
rów.

Dzięki dobrej muzyce oraz wspaniałej 
oprawie wodzireja parkiet był oblegany, 
a w naszych seniorach ożył niewyobra-
żalny potencjał taneczny. Nie zabrakło 
również konkursu z nagrodami na naj-
piękniejsze nakrycie głowy.

Dziękujemy naszym seniorom za cie-
kawie spędzony czas oraz zapraszamy 
wszystkich na kolejne imprezy.

Mirosław Wikiera
Sekretarz Rady Osiedla Rolna

Robocza wizyta 
prezydenta Katowic



Wprawdzie paragraf 5 ust 3. Regula-
minu porządku domowego naka-
zuje dbanie o utrzymanie porządku 

tam, gdzie się mieszka i nakłada na wszystkich 
obowiązek utrzymywania w czystości wspólnie 
użytkowanych części spółdzielczego otoczenia, 
to praktyka pokazuje, że mało kto się tym regu-
laminem przejmuje. Jeśli więc sami mieszkańcy, 
wsparci autorytetem swoich przedstawicieli w ra-
dach osiedlowych, nie będą zabiegali o to jak wy-
glądają korytarze, wiaty śmietnikowe i trawniki, 
to ich dewastacja będzie szybko postępować.

Te działania nie powinny ograniczać się tyl-
ko do fotografowania i zgłaszają do ADM poroz-
rzucanych śmieci, mebli, wystawianego gdziekol-
wiek sprzętu AGD. Nie wolno doprowadzać do 

tego, aby tereny zewnętrzne wokół nieruchomo-
ści i klatek schodowych zamieniały się w śmietni-
ki. Każdy chce ładnie mieszkać ale poczucie es-
tetyki nie powinno ograniczać się do progu wła-

snego mieszkania. Nie pomoże w poprawianiu  
i polepszaniu komfortu mieszkania żaden remont 
czy rewitalizacja zieleni, jeśli wszechobecny bę-
dzie brud, bałagan i dewastacja.

Udokumentowany, na zdjęciach, widok tere-
nów przy ulicach: Raciborskiej, Strzeleckiego, 
Kubiny i Lisieckiego pełnych rozwalonych i prze-
pełnionych śmietników, bałaganu, sterty śmieci 
razem z resztkami jedzenia wokół otoczenia do-
mów oraz wiat na odpady zapchanych nie tym co 
trzeba, to przecież nie działania jakiś krasnolud-
ków, które upatrzyły sobie akurat osiedle Cen-
trum.

Podobne zdjęcia otrzymaliśmy z osiedla Rol-
na. Tu przykłady zachowań lokatorów na kory-

tarzu w tym samym domu przy ul. Kredytowej. 
Jedni zatem rozumieją potrzebę dbania i czysto-
ści na wspólnie użytkowanym korytarzu, a innym 
jest to obojętne. Zapychają więc przejścia czym-
kolwiek popadnie. Pomijając zagrożenie pożaro-
we wynikające z blokowania ciągów komunika-
cyjnych, to po prostu jest to nie w porządku wo-
bec najbliższych nawet sąsiadów.

Wraz z członkami rad osiedli wspieranych przez 
pracowników administracji powiedzmy wreszcie 
takim działaniom stop. Zwłaszcza, że nadchodzą-
ca wiosna sprzyja generalnym porządkom i stwo-
rzeniu nowych zasad. Nie zadowolmy się tylko 
jednorazowym pozamiataniem śmieci.  (PB)
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SKŁADNIKI:
- 10 średnich ziemniaków,
- 2 solone śledzie (średnio wymoczyć),
- 1 cebula,
- 25 ml oliwy z oliwek,
- 1 jajko,
- sól, pieprz, liść laurowy, ziele angielskie,
- 2 łyżki mąki.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
Ziemniaki obrać i wydrążyć z nich miąższ, aby 

powstał pojemnik na farsz, dno ziemniaka wyrów-
nać tak aby stał. Miąższ z ziemniaków i śledzia zmie-
lić wraz z cebulą przez maszynkę na średnim sitku, 
dodać jajko surowe oraz całość doprawić do smaku. 
Do farszu dodać dwie łyżki mąki i wymieszać, na-
faszerowanego ziemniaka ustawić pionowo w szero-
kim garnku. Tak ułożone w garnku ziemniaki zalać 

wodą z dodatkiem oliwy oraz liścia i ziela do wyso-
kości ziemniaków, całość gotować na małym ogniu 
przez 30 min.

Smacznego życzy Genowefa Smolka  
Przewodnicząca Rady Osiedla Rolna

REKLAMA

Z Kuchni Pani Gieni
Faszerowane ziemniaki śledziem po ukraińsku

JAK DBASZ TAK MASZ
- nowa akcja w naszej Spółdzielni

Osiedle Rolna

Osiedle Centrum

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

REKLAMA

Rady Osiedli wraz z administracjami 
rozpoczęły wśród mieszkańców specjalną 
akcję edukacyjno-informacyjną mającą 
na celu zwiększenie dbałości o to jak 
wyglądają wspólne tereny i otoczenia 
naszych domów.
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- Ile wolnych lokali użytko-
wych przeznaczonych na małe 
osiedlowe sklepy albo punkty 
usługowe ma nasza Spółdziel-
nia? 

- Ogółem Spółdzielnia po-
siada 159 lokali użytkowych. 
Obecnie wolnych jest 20 lokali, 
które mogą zostać przeznaczone 
na małe osiedlowe sklepy, punk-
ty usługowe lub działalność biu-
rową. Zlokalizowane są one  
w pawilonach handlowych oraz 
w budynkach mieszkalnych. Je-
den z tych lokali wynajmowany 
jest „na godziny” z przeznacze-
niem np. na zebrania, szkolenia 
lub zajęcia językowe, taneczne 
itp. Jest on również dostosowany 
do organizacji przyjęć okolicz-
nościowych. Powierzchnia lokali 
jest zróżnicowana - są to zarów-
no małe o powierzchni kilkuna-
stu m2 jak i lokale o powierzchni 
przekraczającej 200 m2.

- Gdzie można dowiedzieć 
się o ich stanie i lokalizacji?

- Pełny opis lokali użytkowych 
znajduje się na naszej stronie in-

ternetowej www.smgornik. 
katowice.pl w zakładce Współ-
praca - lokale użytkowe - ofer-
ty najmu. Zamieszczone są tam 
ogłoszenia dotyczące lokali, któ-
re aktualnie są przeznaczone do 
wynajęcia, z dokładnym opisem 
ich lokalizacji, powierzchni, wy-
posażenia, liczby pomieszczeń, 
instalacji, itp. Zachęcamy jed-
nak osoby zainteresowane naj-
mem do nawiązania kontak-
tu z administracjami, pod nu-
merami telefonów wskazanymi 
w ogłoszeniach, aby osobiście 
sprawdzić czy dany lokal speł-
nia oczekiwania i nadaje się do 
prowadzenia w nim planowanej 
działalności. 

- W jaki sposób można stać 
się najemcą tych lokali?

- Jeżeli jesteśmy po „oględzi-
nach” lokalu i mamy własną wi-
zję jak go urządzić, czy dostoso-
wać do potrzeb planowanej dzia-
łalności, umawiamy się na spotka-
nie w Spółdzielni na negocjacje 
warunków najmu, czyli wysoko-
ści czynszu, możliwości i warun-

ków adaptacji oraz ewentualnych 
ulg w opłatach, jeżeli lokal wy-
maga dużego nakładu na remont  
i/lub adaptację.

- Czy uruchomienie punktu 
usługowego lub sklepiku osie-
dlowego to duże koszty i ry-
zyko, że może się interes nie 
udać?

- Oczywiście rozpoczę-
cie każdej działalności wią-
że się z nakładami finansowy-
mi. Na wstępie, przy zawiera-
niu umowy najmu, wymaga-
na jest wpłata kaucji zabezpie-
czającej, w wysokości trzykrot-
ności wynegocjowanego czyn-
szu najmu (wraz z mediami). 
Poza umową ze Spółdzielnią 
obowiązkowo należy zawrzeć 
umowę na wywóz nieczystości 
oraz dostawę energii elektrycz-
nej do lokalu. 

- W jaki sposób można się 
reklamować i informować 
mieszkańców o swojej działal-
ności?

- Każdy najemca, po uprzed-
nim zgłoszeniu i uzyskaniu 
zgody Spółdzielni, ma moż-
liwość odpłatnego wywiesze-
nia na ścianie budynku w obrę-
bie lokalu, szyldu, reklamy lub 
neonu. 

Dodatkowo, na łamach naszej 
gazety „Pod wspólnym dachem” 
można odpłatnie zamieścić re-
klamę lub ogłoszenie. Spółdziel-
nia umożliwia również odpłatne 
wywieszanie plakatów reklamo-
wych na klatkach schodowych 
oraz kolportaż ulotek do skrzy-
nek pocztowych naszych miesz-
kańców. 
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Bliższych informacji udziela w tych sprawach 
Zespół ds. gospodarki lokalami użytkowymi 

(tel. 32 251 96 71 - 73, wew. 212).

Mamy wolne lokale
Rozmowa z AGNIESZKĄ KURZEJĄ, 

Specjalistką z Zespołu ds. Gospodarki Lokalami


