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Podwyżki zjadają oszczędności

ozliczanie dostarczanej energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania
ciepłej wody to skomplikowana dziedzina i to od tworzenia ceny po finalne rozliczenie naszych
mieszkań. My skupmy się na pierwszym członie, czyli koszcie zakupu a w konsekwencji wysokości
naszych opłat.
Za ustalanie końcowej ceny ciepła
dla odbiorcy odpowiedzialny jest
Urząd Regulacji Energetyki. Urząd
na podstawie wniosków poszczególnych wytwórców ustala w myśl

pła jest wysoce kosztowna termomodernizacja zasobów. Ta najczęściej
kojarzona jest z ocieplaniem budynków. Musimy jednak wiedzieć, że
termomodernizacja to proces obej-

WPŁYW ZMIANY CENY CIEPŁA PRZEZ POSZCZEGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWA
CIEPŁOWNICZE NA KOSZTY UTRZYMANIA LOKALI

ZMIANA CENY CIEPŁA
PEC w Dąbrowie
Górniczej S.A.

ZMIANA CENY CIEPŁA
Elektrociepłownia
Tychy S.A.

= ZMIANA
CENY CIEPŁA
TAURON
Ciepło S.A.

ZMIANA CENY CIEPŁA
PEC Katowice S.A.

ZMIANA CENY CIEPŁA
Elektrociepłownia
EC Nowa Sp. z o.o.

ZMIANA CENY CIEPŁA
TAURON
Wytwarzanie S.A.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
/ ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI

= ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT Z
TYTUŁU UŻYTKOWANIA LOKALU
MIESZKALNEGO / UŻYTKOWEGO

przepisów taryfy dla ciepła, czyli
upraszczając stawki dla wytwórców
ciepła, tj. dla źródła, firm doprowadzających ciepło, czyli dystrybutorów etc.
Złożone mechanizmy wyliczeń
i tworzenia ceny przeciętnego śmiertelnika interesują tyle, co zeszłoroczny śnieg. Dla niego ważny jest koszt,
jaki ponosi w ostatecznym rozliczeniu po zakończonym sezonie grzewczym ze Spółdzielnią, zarządcą i zaliczki, jakie musi wnosić. Ważne dla
niego jest to, że oszczędza ciepło
i czeka na zmniejszenie wysokości
opłat. Bardzo istotnym elementem
wpływającym na oszczędzanie cie-
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mujący dziesiątki przeróżnych zadań. Darujmy sobie opisanie całego
procesu przygotowaczego – zakres
tych prac w niezbędnym minimum
przedstawiamy w tekście: Jak nowe
- patrz str. 10-11, czytaj str. 12.
W Spółdzielni termomodernizacja,
w tym szczególnie ocieplenia domów, są oczkiem w głowie władz.
W materiale: Rozliczenie zadania
termomodernizacyjnego prezentujemy bardzo ogólne założenia finansowania docieplenia wraz z przykładową symulacją kosztów. Decydując się na docieplanie oczekujemy spadku ponoszonych opłat
za zużyte ciepło.

To jednak nie jest już tak
jednoznaczne.
Nasze oczekiwania opierają się na
założeniu stałych cen i porównywaniu zużycia rok do roku, gdy tymczasem analogia rok do roku sprowadza
na manowce, bo np. sezon grzewczy
może być dłuższy, temperatury są
niższe itd., co przekłada się na zwiększenie zużycia, a jak zużycie większe
to i koszt większy.
A teraz ceny – one również nie
stoją w miejscu. W bieżącym roku
mieliśmy kilka zmian cen. Dla przykładu podamy koszt zakupu energii
cieplnej ze stycznia i grudnia br.
I tak w styczniu (uwaga wszystkie
ceny netto, tj. bez podatku VAT)
w Taryfie dla ciepła AG1 – dotyczy
przeważającej ilości nieruchomości
HGSM – płaciliśmy:
- za 1 MW mocy zamówionej
6149,52 zł, a w grudniu 6954,17 zł,
- za 1 GJ zużytego ciepła 20,51 zł,
teraz 22,12 zł,
- za nośnik 11,19 zł/m3, a obecnie
11,85 zł/m3
Uśrednienie
Kwestia kosztów zakupu komplikuje się dodatkowo, gdyż w 2012 roku spółka Tauron ciepło (wszedł do
niej m.in. PEC Katowice) dokonała
zmiany w dotychczas funkcjonującym systemie rozliczania opłat za
ciepło i wprowadziła uśrednienie do
grupy taryfowej AG1. Mechanizm
uśrednienia na koszty utrzymania
przedstawiamy w diagramie.
Co skłoniło spółkę Tauron Ciepło do zmiany? Na ile jest ona korzystna dla odbiorców zapytaliśmy
Marka Sztukę – rzecznika prasowego Tauron Ciepło Spółka Akcyjna. Po kilkudziesięciu wykonanych
do niego telefonach, wymianie korespondencji i ruszeniu „wyższych
instancji w spółce” dorwaliśmy
rzecznika, który odpowiedział nam
na zadane pytania. Czy satysfakcjonująco?
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- „Nasze Osiedle”: Jakimi przesłankami kierowano się wprowadzając uśrednienie cen i stawek opłat z tytułu mocy, ciepła
i nośnika? Co o tym zadecydowało, jakie czynniki?
- Marek Sztuka: Założeniem ujednoliconej taryfy było dostosowanie
cen i stawek opłat w taryfie dla ciepła do zmian w systemie zasilania
przez zastępujące się źródła ciepła.
Po analizie sytuacji technicznej wytypowano grupy taryfowe, które
mogły stanowić podstawę do ujednolicenia cen i stawek opłat.
W obszarze przesyłania ciepła zakupionego:
- ze względu na możliwości techniczne rezerwowania się źródeł
ciepła wytypowano 7 źródeł: EC
Katowice, EC Elcho, Ciepłownia
Siemianowice, ZEC kotłownia Wujek, EC Nowa, EL Łagisza, EC Będzin. Dla powyższych źródeł funkcjonowało 48 grup taryfowych, po
ujednoliceniu liczba zmniejszyła
się do 4 grup.
- Dlaczego nie uśredniono ich
np. w ramach jednego miasta?
- Kryteria podziału na grupy taryfowe są określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 17.
09. 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010 r. nr 194 poz. 1291) i nie
przewidują tworzenia grup taryfowych dla miast tj.:
§ 10. 1. Podział odbiorców na
grupy taryfowe jest dokonywany
w zależności od poziomu kosztów
uzasadnionych ponoszonych przez
przedsiębiorstwo
energetyczne
w związku z dostarczaniem ciepła
do tych odbiorców według następujących kryteriów:
1) rodzaju nośnika ciepła i jego
parametrów;
2) źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą;
3) sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła;

4) miejsca dostarczania ciepła;
5) zakresu usług przesyłowych
świadczonych przez przedsiębiorstwo ciepłownicze lub dystrybutora ciepła;
6) wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła;
7) wielkości zamówionej mocy
cieplnej oraz charakterystyki odbioru ciepła, w tym stopnia wykorzystania mocy cieplnej.
- Jeden z Czytelników pyta, dlaczego ma płacić za kogoś, kto
znajduje się dalej od źródła.
- Odległość od źródła ciepła nie
ma wpływu na wysokość cen i stawek opłat. Grupy taryfowe tworzy
się w oparciu o ww. regulacje.
- W myśl takiego rozliczania,
przykładowo gdy cena rośnie
w Elektrociepłowni Będzin to
tym samym mieszkańcy Katowic
płacą więcej?
- Taryfa źródła, w tym przypadku
Elektrociepłowni Będzin to jeden
z elementów, jaki tworzy całość.
Tak więc w systemie uśredniania
cen i stawek z tytułu mocy, ciepła
oraz nośnika tak to właśnie działa.
- Czy takie uśrednienie nie uderzyło w tych mieszkańców, dotychczas mniej płacących? Jakie
oni mają w świetle takiego uśrednienia korzyści?
- W wyniku ujednolicenia z 48
dotychczasowych grup taryfowych
utworzono 4 grupy różniące się
wysokością stawek za usługi przesyłowe zależne od sposobu dostarczania ciepła przy jednakowych,
uśrednionych cenach źródeł ciepła. Taki sposób ujednolicenia
skutkuje zmianami opłat dla finalnych odbiorców którego średni
wzrost dla tego obszaru wynosi
wyniósł tylko 3,73%.
- Na stronie internetowej w zakładce O cieple, w Korzyściach
czytamy: „Ceny ciepła systemowego są stabilne”. Na czym polega ta stabilizacja, skoro kilka razy w roku mamy zmianę ceny za
ciepło?

- Na wysokość cen i stawek opłat
dla Klientów mają również wpływ
ceny wyprodukowania ciepła
w źródle. Zatem częsta zmiana cen
ciepła powodowana jest zmianami cen ciepła u jego producentów,
u których Tauron Ciepło produkt
zakupuje. Zmiany cen i stawek
opłat w taryfie Tauron Ciepło następują raz do roku.
- Jak więc rozumieć to zagadnienie, że zmiany cen i stawek
opłat w taryfie Tauron Ciepło
następuje raz do roku, skoro takich podwyżek w roku 2013 było więcej niż jedna?
- Ze strony Tauron Ciepło w roku
bieżącym była jedna podwyżka
opłat w taryfie – w drugiej połowie
roku. Inne zmiany pochodzą ze
źródeł obcych – wytwórców, producentów tego ciepła a są to podmioty
działające niezależnie od nas i jako spółka nie mamy wpływu na
ich kalkulację cen. Na podwyżki te
mają wpływ między innymi, takie
czynniki jak ceny paliw, węgla itd.
Tyle rzecznik. Odpowiedzi rodzą
kolejne pytania, obserwacje, jak chociażby argumenty dotyczące podwyżek za ciepło mające związek z rosnącymi cenami paliw – przeciętny
kierowca dostrzeże, że od dłuższego
czasu utrzymują się na mniej więcej
jednym poziomie, z węglem – mówi
się, że jest go obecnie więcej niż potrzeba... I inne. Do tego tematu wrócimy w kolejnym wydaniu „NO”.
Oszczędności są zjadane
Zapewne wielu z nas zada sobie
pytanie i po co nam termomodernizacja, po co te koszty? Miałem płacić
mniej, a tymczasem oszczędności
w zużyciu ciepła zjadają podwyżki.
Odpowiedź jest do bólu prosta:
Nikt bez skomplikowanych wyliczeń i to obarczonych sporym
marginesem błędu nie jest w stanie określić ile płaciłby za zużyte
ciepło, gdyby domu nie docieplono, instalacji nie zmodernizowano etc. I jeszcze jedno
mniejsze zużycie ciepła, to mniej
spalonego węgla, to czystsze środowisko naturalne
Piotr Sowisło
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Zamierzasz wyodrębnić mieszkanie?

Licz się z podatkiem
Zarząd Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, iż
istnieje możliwość ustanowienia
prawa odrębnej własności lokalu
mieszkalnego i przeniesienia własności lokalu na rzecz najemcy według zasad określonych w § 87 Statutu Spółdzielni przy zastosowaniu
bonifikat z tytułu przepracowanych lat w zakładzie przekazującym swe zasoby na rzecz HGSM lub
z tytułu lat zamieszkania w lokalu.
Równocześnie
w
związku
z utratą mocy przepisu art. 48
ust. 3 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz w myśl
przepisów art. 9 ust. 1, art. 10
ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy

o podatku dochodowym od osób
fizycznych najemca zobowiązany będzie do opodatkowania
w zeznaniu rocznym dochodu
uzyskanego z tytułu udzielonej
bonifikaty. Wartość podatku może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych za lokal w zależności od wartości lokalu.
W celu zapoznania się z orientacyjną wartością lokalu i wynikającą
z niej wielkością podatku osoby zainteresowane (przed złożeniem wniosku o przeniesienie prawa własności) winny zgłosić się osobiście w siedzibie Spółdzielni w Katowicach
przy ul. Gliwickiej 65, zespół członkowski pokój 7a lub telefonicznie.

U nas nie będziesz się nudzić!

„Siódemka” czeka

W Klubie „Siódemka”, wolny czas spędzać mogą nie tylko najmłodsi. Tam
nieco starsi też znajdą coś dla siebie. Można ze znajomymi przyjść na
herbatkę i pogadać.
Klub Osiedlowy „Siódemka”
osiedle ks. prof. Konstantego Michalskiego, ul. Strzelców Bytomskich 21
Zaprasza: w pn., śr., pt.
od 1500 do 1900
i oferuje: gry planszowe, zabawy zręcznościowe, kredkowanie, malowanie
na szkle, konkursy, rzeźbę w modelinie.
A w ferie?
Powie ktoś: gdzie tam jeszcze ferie? I zapewne ma rację, ale czas płynie
błyskawicznie i ani się obejrzymy jak zimowe ferie się rozpoczną. Wraz z nimi dla posiadających dzieci w wieku szkolnym pojawi się problem zagospodarowania im wolnego czasu. Już teraz informujemy rodziców, że
w nadchodzące zimowe wakacje w Klubie Osiedlowym „Siódemka”
prowadzone będą zajęcia dla dzieci. Dla nich klub będzie czynny od
1000 do 1400
W ramach akcji „Zima w mieście” pod fachowym okiem opiekunów dzieciaki będą mogły uczestniczyć w różnorakich zajęciach. W planie są: gry, zabawy, konkursy, wyjście do kina. Szczegóły na afiszach lub plakatach. pes

Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie
o miejscu zamieszkania, osiedlu?
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację
na łamach „Naszego Osiedla”?!
Napisz: nasze.osiedle@poczta.fm
Wydawca: Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowej w Katowicach.
Redakcja „Nasze Osiedle”, Redaktor naczelny: Piotr Sowisło; 40-853 Katowice, ul. Gliwicka 65, .
tel. 32 606-17-00,  e-mail: nasze.osiedle@poczta.fm Skład i łamanie: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c. .
e-mail: pirup@o2.pl; Druk: Drukarnia „Omegapress” Sosnowiec. Numer zamknięto   12 grudnia 2013 r.
Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. Redakcja nie
zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych
redakcja nie zwraca i zastrzega prawo do dokonywania skrótów w listach i nadsyłanych tekstach.
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CENTRALA TELEFONICZNA
32 606-17-00
Fax. 32 606-17-91, 32 352-09-71

Siedziba Zarządu HGSM
Katowice, ul. Gliwicka 65
Biuro Obsługi Mieszkańca............32 606-17-81, 82
Wymiana Okien...................................32 606-17-83
Sekcja ds. windykacji...................32 606-17-85, 86
Sekcja ds. członkowskich.............32 606-17-87, 88
Czynsze.........................................32 606-17-62, 63
Administracja AD1 „Szopienice”
Katowice, Strzelców Bytomskich 21
Kierownik Administracji
Katarzyna Liszka-Włosowicz . ..............32 606-17-10
Obsługa Mieszkańca.....................32 606-17-11, 12
Technik Budownictwa.........................32 606-17-13
Administracja AD2 „Baildon”
Katowice, Dąbrówki 4B
Kierownik Administracji .
Żaneta Niemiec...................................32  606-17-20
Obsługa Mieszkańca....................32 606-17- 21, 22
Technik Budownictwa.........................32 606-17-23
Administracja AD3 „Nikiszowiec”
Katowice, Pl. Wyzwolenia 4
Kierownik Administracji .
Mariusz Rogacki..................................32 606-17-30
Obsługa Mieszkańca............................32 606-17-31
Technik Budownictwa.........................32 606-17-32
Zespół ds. Technicznych
i Nadzoru
Kierownik Zespołu
inż. Roman ADAMCZYK....................... 32 606-17-80
Zespół ds. Remontów,
Inwestycji i Nadzoru
Kierownik Zespołu
Dorota MIZERACKA............................ 32 606-17-70
Samodzielne stanowisko
ds. Ochrony Środowiska i Zabytków
Specjalista  Leszek SZKLARZ............... 32 606-17-42
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji cieplnych
Specjalista mgr Jerzy ŻAK................... 32 606-17-45
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji wod-kan i gaz.
Specjalista
Krzysztof OCHMANN.................... 32 606-17-43, 46
Samodzielne stanowisko ds. sieci
i instalacji elektrycznej i dźwigowej
Specjalista
mgr inż. Jerzy WYSOCKI...................... 32 606-17-44
CAŁODOBOWE POGOTOWIE
AWARYJNE
„Instal Serwis”
Tel. 32  606-17-00 wew.4  .
32  606-17-38
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Ciepło w osiedlu „Michalskiego”

Koniec grudnia

O

przyłączeniu budynków osiedla im. ks. prof. Konstantego Michalskiego do tzw. sieci ciepłowniczej zdalaczynnej mówiło się już od kilku lat, bo funkcjonujące ekologiczne ogrzewanie gazowe – wcześniej była tam lokalna kotłownia węglowa – stało się problemem.
Zamiar, zamiarem, chęci, chęciami... ale sprawa nie była tak prosta
do załatwienia, jak mogłoby się wy-

budynków, należało najpierw sporządzić szczegółową dokumentację, w tym m.in. projekty, mapy

dawać. Podstawowym problemem
było znalezienie dostawcy ciepła
gotowego do realizacji zadania. Po
długotrwałych rozmowach udało
się sfinalizować umowę z firmą
Tauron ciepło. Starania Spółdzielni
skutecznie torpedował też jeden
z właścicieli nieruchomości, który
nie chciał wyrazić zgody na przebieg ciepłociągu przez jego teren.
Aby spółka Tauron Ciepło mogła
pociągnąć sieci ciepłownicze do

i przede wszystkim uzyskać pozwolenia właścicieli poszczególnych nieruchomości, przez które
sieci miałyby przebiegać – docelowo, by objąć zasięgiem budynki
osiedla „Michalskiego”. Działania
te zintensyfikowano od początku
2013 roku.
Na terenie osiedla robotnicy pojawili się w październiku. Od tego momentu, przez blisko trzy miesiące mogliśmy obserwować postępujące pra-

P

ce. Nie sposób było ich nie zauważyć,
gdyż niemal całe osiedle było rozkopane, po deszczach, fragmentami tonęło w błocie – ale roboty ziemne były, rzecz jasna, niezbędne i trzeba było
przecierpieć.
Według informacji Marka Sztuki
– rzecznika prasowego Tauron Ciepło, w połowie grudnia br. wykonano już większość zaplanowanych robót, włącznie z założeniem
wymienników ciepła w budynkach
przy ulicach:
- Józefa Grzegorzka,
- Strzelców Bytomskich,
- gen. Henryka Le Ronda,
do których ma trafiać „nowe” ciepło.
- Po 15 grudnia w osiedlu pojawiło się jeszcze więcej robotników
niż dotychczas, by ostatecznie dopiąć zadanie. Do wykonania pozostały jeszcze przewierty. Natomiast
pod koniec miesiąca i roku mieszkańcy będą mieli ciepło w mieszkaniach dostarczane nową siecią –
zapewnia Sztuka.
Nadchodzi zima, oby więc wszystko zadziałało na czas, bezawaryjnie.
I jak najdłużej służyło w takim stanie.
pes

Jak oszczędzać…

łatności za ciepło do ogrzewania są znaczącą pozycją w kosztach utrzymania mieszkania i w domowych budżetach. Chcąc zaoszczędzić, a jednocześnie zapewnić sobie odpowiedni komfort cieplny
zastosujmy się do zaleceń specjalistów i:
- nie obawiajmy się kręcenia zaworami. Regulujmy
temperaturę wg swoich potrzeb i symboli zamieszczonych na głowicy,
- wietrzmy pokoje krótko i intensywnie, przymykając
zawór do minimum,- nie suszmy prania na grzejnikach,
- w nocy obniżmy temperaturę w pomieszczeniach
nieużywanych i w sypialni, co oprócz zdrowszego snu
da nam dodatkowe oszczędności,
- zapewnijmy swobodny dostęp powietrza do zaworów oraz grzejników. Przysłonięcie zaworu, grzejnika, firankami, meblościanką kumuluje ciepło i prowadzi do

wadliwej pracy zaworów oraz większych wskazań podzielników kosztów ogrzewania,
- w przypadku wyjazdu na kilka dni obniżmy temperaturę, lecz nie do „zera”. Ponowne dogrzanie wychłodzonych ścian, nie tylko zlikwiduje nasze „oszczędności”,
ale może spowodować znaczne zwiększenie zużycia ciepła niezbędnego do nagrzania murów, co całkowicie
przekreśli ewentualną oszczędność,
- zamykajmy drzwi pomiędzy pomieszczeniami
o znacznych różnicach temperatur,
- za grzejnikami załóżmy (można wsunąć) ekrany zagrzejnikowe, które całe ciepło skierują do wnętrza
mieszkania,
- pamiętajmy o zapewnieniu prawidłowej wentylacji.
Duża wilgoć powietrza w mieszkaniu powoduje, że grzejemy wodę i doprowadzimy do zagrzybienia ścian. pes

Nasze Osiedle

5

nr 2 /grudzień 2013

Wyjaśnienie umów

P

Rozliczenie zadania
termomodernizacyjnego

odstawą przeprowadzania prac termomodernizacyjnych na terenie budynków stanowiących
zasoby Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej są, od 2012 roku, uchwały właścicieli lokali stanowiących odrębną nieruchomość, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej. W sytuacji, gdy właściciele większością głosów zdecydowali o przeprowadzeniu prac dociepleniowych,
skutki takiej decyzji są wiążące dla wszystkich mieszkańców budynku na terenie, którego prace dociepleniowe były wykonane.
Ponieważ środki funduszy remontowych zgromadzone na kontach
poszczególnych budynków nie są
wstanie pokryć kosztów termomodernizacji, Spółdzielnia zaciąga na
ten cel kredyty długoterminowe,
o terminie spłaty rozłożonym na 20
lat. Dwudziestoletnia umowa kredytowa została uznana za optymalną ze
względu na rozłożenie płatności na
długi okres czasu, co powoduje, że
wysokość comiesięcznego obciążenia nie stanowi znaczącego wzrostu
poziomu opłat. Gdyby okres ten wynosił np. 10 lat, to stawka funduszu
remontowego musiałaby zostać podniesiona do wysokości, która kwota
nie byłaby akceptowalna przez
mieszkańców.
Kredytodawcą jest PKO Bank Polski, a stroną umowy kredytowej jest
Spółdzielnia, a nie poszczególni właściciele lokali mieszkalnych.
Koszty kredytów finansujących
termomodernizację poszczególnych
budynków były, dla prac realizowanych w 2012 roku, pomniejszone
o przyznaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego premię termomodernizacyjną. W roku 2013 BGK wydał komunikat, że nie posiada środków na ten cel.
Na koszt całkowity termomodernizacji budynku składają się koszty
rzeczowe i koszty finansowe.
Do kosztów rzeczowych można
zaliczyć m.in.:
 koszt projektów,
 audyt energetyczny, remontowy,
 koszt prac stricte dociepleniowych oraz prac towarzyszących,
 wymiana instalacji sanitarnej
i deszczowej,
 inwentaryzacja przewodów kominowych.
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 wymiana złączy kablowych,
 ekspertyza ornitologiczna.
Zakres rzeczowy jest indywidualnie dostosowany do potrzeb danego
budynku i uzgadniany z mieszkańcami.
Koszty finansowe to koszty
obsługi kredytu
– składają się na nie:
 prowizja PKO,
 prowizja BGK,
 odsetki za cały okres kredytowania.
Kwota stanowiąca odsetki za cały
okres kredytowania została ustalona
na podstawie stopy WIBOR, jest to
wysokość stopy referencyjnej, ustalana na rynku międzybankowym
i zależy od wielu czynników, m.in.
od: wysokości stóp procentowych
ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacji, podaży pieniądza,
cyklu koniunkturalnego, czy wysokości PKB. Banki natomiast wewnętrznie (np. w umowie kredytowej lub w regulaminie kredytowania) określają mechanizmy aktualizacji wybranej przez siebie stawki referencyjnej. W związku z powyższym, czynniki ekonomiczne niezależne od Spółdzielni, mogą wpływać
na wysokość opłat wnoszonych na
fundusz remontowy nieruchomości.
Podstawą rozliczeń pomiędzy
Spółdzielnią a mieszkańcami są umowy o rozliczenie zadania termomodernizacyjnego. Podstawy prawne
zapisów umowy to:
1. Kodeks cywilny z 23. 04. 1964 r.
2. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15. 12. 2000 r.
3. Ustawa o własności lokali z 24.
06. 1994 r.
4. Ustawa o ochronie konkurencji
i konsumentów z 16. 02. 2007 r.

Przedmiotem umów jest rozliczenie wykonanego już zadania, co powoduje, że umowy sporządzane są
po zakończeniu prac i ich pełnym
rozliczeniu.
Zawarcie takich umów z mieszkańcami jest konieczne ze względu
na fakt, iż stroną umowy kredytowej
dotyczącej konkretnego budynku
jest Inwestor, czyli Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, a nie
Właściciele poszczególnych lokali
w danym budynku.
Z chwilą zmiany stawki funduszu
remontowego mieszkańcy dokonując wpłat na fundusz remontowy
spłacają koszty termomodernizacji,
a tym samym część kwoty wykazanej w umowie jako koszt przypadający na lokal.
Istnieje możliwość jednorazowej wcześniejszej spłaty zobowiązania przypadającego na dany lokal. W tym celu należy złożyć
wniosek do Spółdzielni. Na jego
podstawie Dział Księgowości przygotuje wyliczenie kwoty jednorazowej spłaty zobowiązania oraz nową
wysokość stawki na fundusz remontowy. Po otrzymaniu takiego wyliczenia, decyzja o sposobie spłaty
(jednorazowa czy ratalna) należy do
Właściciela lokalu.
Stawka funduszu remontowego
została tak skalkulowana, aby pokryć
koszt miesięcznej raty termomodernizacji oraz pozwoliła na gromadzenie środków finansowych na inne
prace remontowe związane z bieżącym, prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.
Obok zaprezentowano wraz z objaśnieniami przykładowy kształt kalkulacji zadania termomodernizacyjnego.

Kredyt

Różnica środków

Przychody

Koszty

420.000,00
25.000,00
395.000,00

25.000,00

300.000,00
100.000,00
400.000,00
1,05
420.000,00

W związku z dociepleniem budynku, zakłada się, że powinien
wzrosnąć komfort cieplny w lokalach mieszkalnych, który skutkować będzie oszczędnościami z tytułu zmniejszenia zużycia ciepła,
i tak: im wyższa była dotychczasowa wartość zaliczki z tytułu centralnego ogrzewania/m2/ m-c, tym większa winna być oszczędność,
której wartość rzeczywistą będzie można stwierdzić po zakończeniu
okresu grzewczego i dokonaniu rozliczenia zużytego ciepła

2,10
4,10
0,30
14,00
14,57

3,30
1,10
51,82
53,93

1,30

Przykładowa powierzchnia
lokalu mieszkalnego

Faktyczny wzrost opłat  
za lokal/miesiąc  w związku
z termomodernizacją budynku

Okres
20 lat
Oprocentowanie
4,80
Rata miesięczna w zł
2.563,00
Wymagana stawka FR na 1m2
4,39
Stawka Funduszu Remonowego dalej FR
2,00
Obecna stawka FR na 1 m2
20%
3,67
0,73
Zakładana oszczędność
30%
4,32
na energii cieplnej w zł/m2 dla stawki:
40%
5,24
Razem stawka FR
2,73
Różnica stawka wymagana FR /osiąganej
1,66
47,27
78,38
Wzrost opłat miesięcznych z tytułu FR
w złotych na lokal o powierzchni
49,20
81,58

Koszty
Środki własne
Kredyt

Środki własne na dzień

Docieplenie
Centralne
Suma
Roboty nieprzewidziane współczynnik w %
Razem koszty

Dla przykładowej powierzchni lokalu = 49,20 m2,
w zależności od dotychczasowej stawki opłaty
z tytułu centralnego ogrzewania, różny będzie
faktyczny wzrost opłat za lokal/miesiąc  po
zakończeniu termomodernizacji budynku

Faktyczny wzrost opłat /m2/miesiąc  w związku
z termomodernizacją budynku

Wartość oszczędności w zł/m2/m-c

Wysokość miesięcznej raty
przypadającej na budynek

Okres kredytowania

Różnica pomiędzy kosztami całkowitymi prac
modernizacyjnych a stanem środków na
funduszu remontowym  równa się wielkość
kredytu, jaki musi zostać zaciągnięty przez
spółdzielnię na pokrycie kosztów prac przeprowadzonych w danym budynku

Stan środków zgromadzonych na funduszu
remontowym termomodernizowanego budynku

W trakcie realizacji  inwestycji mogą pojawić się
nieprzewidziane okoliczności, które będą miały
wpływ na ostateczny koszt przedsięwzięcia

Zakładany koszt wymiany / założenia instalacji
centralnego ogrzewania

Zakładany koszt robót termomodernizacyjnych

Symulacja kosztów termomoderniacji budynku przypadająca na lokal nr 1
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Remonty konieczne, potrzebne

W

minionych sześciu miesiącach 2013 roku zrealizowano, co najmniej kilka istotnych zadań remontowych w zasobach spółdzielczych lub zarządzanych przez Spółdzielnię w dzielnicach „Nikiszowiec” i „Szopienice”. Na uwagę zasługują chociażby: odnowione kolejne klatki schodowe, wymiana stolarki okiennej w klatkach schodowych i pomieszczeniach wspólnego użytkowania, remonty
bram przejazdowych czy wreszcie docieplony budynek przy ulicy Grodowej 26A-D. Ale to nie wszystko.

Plan Remontów 2013
realizowany punkt po punkcie
W harmonogramie robót na 2013
rok założono szereg prac mających
poprawić komfort zamieszkania.
I tak w tym celu systematycznie od-

Odrębnym zagadnieniem jest wymiana lub naprawa stolarki okiennej
i drzwiowej w budynkach. Nowe
okna w klatkach schodowych
i w pomieszczeniach wspólnego
użytku, zamontowano przy takich

te zostaną w budynkach przy ulicach: Antoniego Czechowa 5, Odrowążów 16, Janowskiej 5. Spółdzielnia ubiega się również o pozwolenie od konserwatora zabytków
oraz Wydziału Budownictwa Urzędu

Roboty ziemne, wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - Plac 3
nawiane są kolejne klatki
Miasta w Katowicach na wyschodowe w budynkach.
mianę stolarki okiennej
W ostatnich sześciu miesiąw kolejnych budynkach pocach tego roku takie roboty
łożonych przy: Janowskiej
podjęto w domach przy uli2, 8, 10, Świętej Anny 2, 4, 6
cach: Antoniego Czechooraz Bernarda Krawczyka
wa 3, 5, Odrowążów 16,
4, 6. W najbliższych tygoa także Lwowskiej 16
dniach zapadnie decyzja
(2 klatki), 30 (1 klatka). Wyw tej sprawie. Jeśli będzie tarównano i pomalowano tynka zgoda, w przyszłym roku
ki, odnowiono powłoki manowe okna w klatkach scholarskie, odświeżono schody
dowych i w pomieszcze(malowanie + naprawa),
niach wspólnego użytkowaa także balustrady. Właścinia pojawią się być może
Odnowiona klatka schodowa - A. Czechowa 3 w sumie w 11 budynkach.
wie zakończona jest również klatka schodowa przy Lwow- adresach jak: Świętej Anny 8, AnGwoli uzupełnienia warto wsposkiej 18 – czeka na odbiór technicz- toniego Czechowa 2 i 4, Szopie- mnieć jeszcze o wymianie okienek
ny, zaś w budynku przy ulicy A. Cze- nickiej 50, 52 oraz Janowskiej 4, 6 piwnicznych we wszystkich piwnichowa 3 trwa jeszcze wymiana po- – to wspólnoty. Będzie cieplej.
cach Placu 7 – zrealizowane i Plachwytu drewnianego balustrady, co
Wiadomo już także, gdzie nowe cu 8 (w trakcie prac) – oraz naprajest ostatnim akordem tego zakresu okna w klatkach i pustostanach zało- wie stolarki drzwiowej budynku
robót. We wspomnianych klatkach żone zostaną w przyszłym roku. przy ulicy Szopienickiej 52 (jedna
wymieniono również instalację elek- W I kwartale 2014 roku, zakładając klatka, po dewastacji).
tryczną i dokonano wszelkich in- oczywiście, że warunki atmosferyczWażnym elementem zaplanowanych drobnych napraw.
ne na to pozwolą, takie prace podję- nych wcześniej robót były remonty
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przed jego przeprowadzeniem, zamieszczane są stronie internetowej
Spółdzielni: www.hgsm.pl oraz na
tablicach ogłoszeń w siedzibie Zarządu przy ul. Gliwickiej 65 i w poszczególnych administracjach oraz
w lokalnej prasie.
W zapowiedziach tych podane są
także podstawowe dane o lokalach,
tj. miejscu ich położenia, metrażu,
wartości rynkowej i terminie prze-

Co należy
wiedzieć?
Przystąpienie do przetargu odbywa się poprzez zgłoszenie udziału
na podstawie:
- wypełnionego wniosku – jest dostępny w siedzibie HGSM w dziale
członkowskim pokój nr 7a, w każdej
Administracji HGSM i na stronie internetowej Spółdzielni – i złożenia
go w dziale członkowskim,

- wpłacenia w określonym terminie wadium (zależne od wartości lokalu) – z reguły do kilku dni przed
przetargiem, wadium przepada, gdy
osoba, która wygrała przetarg uchyla
się od podpisania umowy,
- zapoznania się z „Regulaminem
ustalania pierwszeństwa w zawarciu
umowy przyznającej prawo do lokalu
mieszkalnego w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej”
– jest dostępny w dziale członkowskim i na stronie internetowej HGSM,
Postąpienie w przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu
mieszkalnego, tj. kolejna wyższa
zgłaszana kwota w licytacji nie może
wynosić mniej niż 1.000 złotych.
Szczegółowe informacje o organizowanych
przetargach
udzielane są w dziale członkowskim HGSM, tel. 32 606-17-87, 88

bram przejazdowych. Od czerwca br.,
prace podjęto i zakończono przy jedenastu adresach: Garbarskiej 1/Odrowążów 2, Odrowążów 2-4, Odrowążów 10-16, Świętej Anny 1-3,
Świętej Anny 1-2, Świętej Anny 19/
Giszowskiej 2, Świętej Anny 10-12,
Placu Wyzwolenia 15-16, Szopienickiej 46-44, A. Czechowa 10-12.
Całkiem sporo w ostatnim półroczu wykonano robót dekarskich. Latem wyremontowano kominy powyżej poszycia dachu, takich budynków jak: Świętej Anny 12, 14, Plac
Wyzwolenia 1, 2, 3, ks. Alojzego
Ficka 3, 4, 5 oraz Rymarskiej 1, 3,
5, gdzie remontu wymagały tylko
niektóre kominy.
Kapitalny remont dachu wraz z remontem kominów, zgodnie z przyjętym wcześniej Planem Remontów,
przeprowadzony został z kolei na budynku przy ulicy Oswobodzenia 65.
Ponadto, na wielu budynkach, tam
gdzie pojawiła się taka konieczność,
dokonano doraźnych napraw dachu,
rynien oraz rur spustowych.

Jedno z najważniejszych i zarazem
największych zadań do wykonania
w mijającym roku dotyczyło termomodernizacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi przy ulicy
Grodowej 26A-D. Oprócz docieplenia i pomalowania elewacji, wymieniono tam również instalację
centralnego ogrzewania z montażem nowego wymiennika, przyłącze
kanalizacji deszczowej, wykonano
przyłącze sieci centralnego ogrzewania wysokich parametrów oraz
rozebrano budynek starej wymiennikowni. W tej chwili przy Grodowej 26A-D trwa jeszcze wymiana
pionów i poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej.
W ostatnim półroczu przy Grodowej, tyle że pod numerem„30A-C”
zamontowano wymiennik ciepła
oraz wyremontowano pomieszczenie, w którym się znajduje.
To tylko najważniejsze zadania, jakie zrealizowano od lipca w dzielnicach „Nikiszowiec” i „Szopienice”.
Wszelkie awarie, jakie pojawiały się

w budynkach, służby techniczne administracji starały się usuwać na bieżąco. Podsumowując, w zasadzie
wszystkie ujęte w Planie Remontów
na 2013 rok roboty zostały zrealizowane bądź zbliżają się ku końcowi.
Aktualnie w „Nikiszowcu” prowadzona jest jeszcze wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej –
tym jednak nie zajmuje się bezpośrednio Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, ale że dotyczy to jej mieszkańców i zasobów
wiec sygnalizujemy zgadnienie. Takie roboty trwają przy Placu 3 – skupisku ulic: Rymarskiej, Zofii Nałkowskiej i Placu Wyzwolenia.
W tym roku zrealizowano już
wcześniej takie roboty przy Placu 6,
tj. ulicach: ks. A. Ficka 1-5, A. Czechowa 10-12, Odrowążów 1-3-57, oraz Garbarskiej. W 2014 roku
planuje się wymianę tych sieci od
Placu 9 – skupisko ulic: A. Czechowa 9-11-13-15, ks. A. Ficka 6-9,
Giszowieckiej 5-8, Odrowążów
9-11-13-15.
pes

Informacje o lokalach mieszkalnych przekazywanych do przetargu,
w terminie minimum na 14 dni

P

targu, w tym w rozbiciu na godziny
w przypadkach, gdy lokali wystawionych na przetarg jest kilka.

Mieszkania do wzięcia

raktycznie nie ma miesiąca, w którym w Hutniczo-Górniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej nie przeprowadzono by przetargu
ustnego na zawarcie umowy przyznającej prawo do lokalu mieszkalnego w zasobach HGSM. Z reguły są to mieszkania o dobrym
standardzie i położone w ciekawych lokalizacjach.

Chcesz poruszyć jakieś zagadnienie o miejscu zamieszkania, osiedlu?
Masz propozycję na dotyczącą ogółu publikację
na łamach „Naszego Osiedla”?!

Napisz: nasze.osiedle@poczta.fm
Nasze Osiedle

9

nr 2 /grudzień 2013

Po i w trakcie termomodernizacji

Jak nowe

10

Czytaj str. 12

ul. Błękitna 12

ul. Widok 37

ul. Ratuszowa 1

ul. Józefa Grzegorzka 14

ul. Bednarska 35A, C

ul. Strzelców Bytomskich 21A-E

ul. Błękitna 6

ul. Widok 35
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ul. gen. Józefa Hallera 30E, H

ul. Grodowa 26A-D

ul. Fryderyka Szopena 28A, B - Mysłowice

ul. Bronisławy 17, 17A, 17B

ul. Józefa Grzegorzka 18

ul. 18. sierpnia 1, 1A

ul. Gustawa Morcinka 3, 3A - Mysłowice

ul. Błękitna 10
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O

Jak nowe

Zdjęcia - patrz
str. 10 i 11

gromnego impetu nabrały w bieżącym roku prace termomodernizacyjne w nieruchomościach
znajdujących się w zasobach Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej bądź zarządzanych
przez Spółdzielnię. Łącznie w br. ocieplono 24 budynki.
Podkreślić w tym miejscu należy, nieczność wykonywania prac zgod- - docieplanie elewacji oraz dachów
i stropodachów,
że przeprowadzenie tych robót to nie z jego zaleceniami i pod jego
- remonty kominów,
całościowo żmudny i czasochłonny nadzorem.
Chociaż skupiliśmy się na pracach - wykonanie opasek wokół budynproces wymagający podjęcia setek
ków,
czynności zanim przy domu pojawią dociepleniowych zaznaczyć musi- remonty balkonów
się rusztowania, a na nich roBudynki docieplane
z wymianą balustrad,
botnicy, których zadaniem
w 2013 r.
remonty chodników,
będzie zaizolowanie ścian.
- ul. Bednarska 35A-C,
- remonty schodów
Jego początkiem jest wola
- ul. Józefa Grzegorzka 14A-D,
zewnętrznych.
zamieszkałych, którzy na
- ul. Józefa Grzegorzka 18 A-D
Analizując tych kilka punkpodstawie przedstawionych
– prace do zakończenia w roku 2014,
tów
stwierdzić można, że
kalkulacji muszą podjąć de- ul. gen. Józefa Hallera 30E-H,
domy po takim kompleksocyzję czy chcą by dom był
- ul. Gustawa Morcinka 3, 3A (Mysłowice),
wym remoncie są de facto
ocieplany czy nie – czytaj
- ul. Strzelców Bytomskich 21 A-E
jak nowe.
str. 4. Zgoda mieszkańców,
– nie zakończone,
Mieszkańcom życzyć tylko
chociaż to warunek podsta- ul. Fryderyka Szopena 26, 26A, 26B
należy, by nowe elewacje
wowy, jest jednak dopiero
– zakończenie grudzień br. (Mysłowice),
jak najdłużej oparły się dewstępem do dalszych dzia- ul. Fryderyka Szopena 28A, 28B (Mysłowice),
wastacjom i by przystopołań. Po niej następuje za- ul. Ratuszowa 1,
wały ceny energii cieplnej
pewnienie finansowania za- ul. Widok 27, 35, 37,
tak by mogli zauważyć, że
dania – a potrzebne środki
- ul. Dobra 8, 10, 12, 14,
wykonane kosztowne roboniejednokrotnie idą w setki
- ul. Błękitna 6, 10, 12,
ty przełożyły się na wymiertysięcy złotych. Dalej są, pro- ul. 18. Sierpnia 1, 1A,
ne efekty. Chociaż zaznajekty, uzgodnienia, eksperty- ul. Gabriela Narutowicza 9, 9A,
czyć należy, że fakt utrzymazy w tym ornitologiczna, czy
- ul. Bronisławy 17, 17A, 17B,
nia swojej dotychczasowej
wybór wykonawcy – czytaj
- ul. Grodowa 26A-D.
płatności za zużyte ciepło
organizacja przetargu. Później nieco uciążliwości związanych my, że roboty przy budynkach nie też jest wymiernym efektem. Po proz pracami – często rozkopany teren ograniczają się wyłącznie do „obło- stu nie wydajemy więcej, a to też
wokół domów, rusztowania, wierce- żenia” ścian styropianem w meto- oszczędność.
Na zdjęciach, strony 8 – 9, prezennia itd. Na końcu zaś widoczny go- dzie lekko-mokrej.
łym okiem efekt, czyli pyszniąca się - W wielu przypadkach zakres prac tujemy budynki docieplone, bądź
– mówi Dorota Mizeracka, kie- jeszcze docieplane w tym roku przez
kolorami odnowiona elewacja będąrownik Zespołu ds. Remontów, In- HGSM. Przy wielu z nich wykonano
ca widomym znakiem, że dany budywestycji i Nadzoru HGSM – jest szereg dodatkowych prac. Niezależnek został ocieplony a więc, a to jest
znacznie większy niż klasycznie nie od nich w osiedlu im. ks. prof.
najważniejsze, zmniejszy się jego zapojmowane ocieplanie ścian bu- Konstantego Michalskiego trwają
potrzebowanie na ciepło potrzebne
roboty przyłączeniowe budynków
dynków.
do celów grzewczych. W wielu przyJakiego rodzaju roboty były m.in. do sieci ciepłowniczej zdalaczynnej.
padkach dodatkowym problemem
Ciepło systemowe ma popłynąć pod
jest to, że domy ze względu na swój realizowane:
wiek wpisane są do rejestru zabyt- - osuszanie, docieplanie ścian funda- koniec grudnia. W wielu miejscach
mentów wraz z położeniem izola- krajobraz był wręcz księżycowy
ków i są objęte opieką Konserwato- czytaj więcej str. 5. Piotr Sowisło
cji przeciwwilgociowej,
ra zabytków, co przekłada się na ko-

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji

TY też płacisz!!!
12

Nasze Osiedle

nr 2 /grudzień 2013

- 1.454,51 zł (brutto) w gospodarstwie jednoosobowym, - 1038,94 zł (brutto) w gospodarstwie wieloosobowym.

Pamiętaj o dodatku mieszkaniowego
Dodatek jest przyznawany na normatywną powierzchnię mieszkaniową i przysługuje osobom, których
średni miesięczny DOCHÓD BRUTTO
(Z PODATKIEM) na jednego członka
gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o przyznanie świadczenia nie
przekracza od 1. 03. 2013 r.:
- 1.454,51 zł (brutto) w gospodarstwie jednoosobowym,
- 1038,94 zł (brutto) w gospodarstwie wieloosobowym.
Dochód gospodarstwa domowego
oblicza się, dodając wszystkie DOCHO-

DY BRUTTO osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Do
podstawy obliczenia dodatku przyjmuje
się 90% wydatków ponoszonych
w związku z korzystaniem z mieszkania.
Przypominamy, że kwota brutto to kwota bez składki: emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Kryteriów określających szczegółowe warunki uzyskania dodatku jest więcej i każdą sprawę
rozpatruje się indywidualnie.
Szczegółowe informacje o wszelkich kryteriach przyznawania dodatku zainteresowani uzyskają w:

Mysłowiczanie w UM przy
ul. Powstańców 1, a Katowiczanie we właściwym dla miejsca
zamieszkania Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej. Wykaz
TPPS w osiedlowych Administracjach.
PAMIĘTAJMY: dodatek przyznawany jest od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek
złożymy np. do końca grudnia, to po
jego pozytywnym rozpatrzeniu przyznane świadczenie otrzymamy od
1 stycznia.

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się mimo zadłużenia.
Zniżki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

„NAS TROJE i WIĘCEJ” – tańsze śmieci o 20%

Od

2011 roku Katowice prowadzą program „NAS TROJE i WIĘCEJ”. Jego celem jest uhonorowanie rodzin wielodzietnych lub określonych w założeniach programu i wspieranie ich poprzez zniżki udzielane przez partnerów programu, tj. instytucje lub firmy, które zadeklarowały uczestnictwo w programie, a jest ich już sporo.
Warunkiem skorzystania ze zniżek jest posiadanie karty programu „NAS TROJE i WIĘCEJ”. Kartę uzyskać można na podstawie wniosku o wydanie – można go odebrać osobiście w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów przy ul. Warszawskiej 6 pokój numer 117
(w godzinach pracy urzędu) lub ściągnąć ze strony
https://www.sekap.pl/katalog.seam?cid=6691
(platforma: www.sekap.pl katalog usług „Zdrowie
i sprawy społeczne” podkatalog „Pomoc społeczna,
świadczenia rodzinne, zasiłki”).
26 czerwca br. Rada Miasta Katowice dla uczestników
programu „NAS TROJE i WIĘCEJ” wprowadziła możliwość skorzystania z 20% zniżki od obowiązującej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto,
Rada przyjęła zapis umożliwiający tym rodzinom zakup
biletów wstępu z 50% ulgą na płatne zajęcia oraz imprezy kulturalne i sportowe organizowane przez miejskie
jednostki organizacyjne kultury i sportu, w zakresie,
w którym włączyły się w realizację Programu.
My przypomnijmy, że w Katowicach stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
• 14 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość w przypadku segregowania odpadów,
• 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość w przypadku niesegregowania odpadów.

Szczegółowe informacje o programie „NAS TROJE
i WIĘCEJ” oraz w sprawie uzyskania zniżki są dostępne
na stronach Urzędu Miasta i w biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów tel. 32 206-80-10.
Dla kogo program, dla kogo zniżki
Program adresowany jest do zamieszkałych na terenie
Katowic:
- rodzin wielodzietnych składających się z rodziców
(jednego rodzica) posiadających na utrzymaniu troje lub
więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku
życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,
przy założeniu, że co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem wspólnym,
- rodzin zastępczych tj. sprawujących opiekę nad
dzieckiem całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodzicielskiej w rozumieniu przepisów ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),
- rodzin korzystających z pomocy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach czyli rodzin, składających się z rodziców (jednego rodzica) z co
najmniej jednym dzieckiem w wieku do 18 roku życia
lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się
lub studiuje, korzystającej ze świadczeń na podstawie
ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182).

Informacje o partnerach programu oraz zniżkach, jakich udzielają znajdziesz na stronie:
http://www.katowice.eu/nastroje
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Chodniki, parkingi, drogi...

Trwa remont chodnika, ul. Gabriela Narutowicza 9, 9A

ul. Dobra 10 chodnik już jest, a przy Dobrej 8, obok budynku,
właśnie powstaje

Nowe dojście do klatki schodowej
ul. Bronisławy 17
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Dojście do jednej z klatek
- Mysłowice, ul. Gustawa
Morcinka 3-3A

Nowy chodnik
- ul. Lwowska 30
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Chodniki, parkingi, drogi...

odsumowując rok 2013 w pod względem wykonanych chodników, miejsc postojowych i dróg trzeba podkreślić, że sporo działo się i dzieje w tej materii. Będzie tak praktycznie do ostatnich dni bieżącego roku. Miesiące pracy, przygotowywania planów, uzgodnienia, pozwolenia i wreszcie kładzenie
setek metrów kwadratowych kostki brukowej i... efekty. W wielu częściach zasobów Hutniczo-Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy wyremontowany jakiś nowy kawałek chodnika, drogę albo wygospodarowane kolejne, tak potrzebne miejsca postojowe. Konkrety?

AD 1 „Szopienice”
Najwięcej zadań w tym zakresie
robót miała do zrealizowania, zgodnie z ustalonym wcześniej Planem
Remontów, Administracja Domów 1
„Szopienice”, gospodarująca nieruchomościami w Szopienicach, Osiedlu im. księdza profesora Konstantego
Michalskiego,
Śródmieściu
i w Mysłowicach. Sporo uwagi poświęcono zwiększeniu ilości miejsc
parkingowych w poszczególnych
osiedlach. Bądźmy jednak szczerzy –
ile by ich nie powstało, to i tak będzie to mało, gdyż aut przybywa lawinowo.
Zaczynając od Mysłowic – tam
przy budynku Fryderyka Szopena
28A, B wyremontowano chodnik
wraz z dojściami do klatek i lokali
użytkowych oraz przy ulicy Gustawa Morcinka 3 i 3A – gdzie są wybrukowane dojścia do obu klatek
schodowych. Przy tym drugim budynku do wyremontowania pozostał
jeszcze chodnik. Na przełomie
2013/2014 roku zaplanowano z kolei wykonanie chodników w rejonie
budynku przy Fryderyka Szopena
26A, B. Prace tam już są w toku.
W katowickim „Śródmieściu” nowe
chodniki (w podwórzu) oraz dojścia
do klatek powstały przy Henryka
Dąbrowskiego19/Józefa Lompy 7.
W innej części Katowic, przy ulicy
Bednarskiej 35A-C, w tym roku
podjęto dużą inwestycję: stopniowo
oddawano do użytku remontowaną

drogę osiedlową, chodnik wzdłuż
budynku czy w końcu miejsca parkingowe dla kilkunastu samochodów, w tym dwa wytyczone z myślą
o osobach niepełnosprawnych. To
zadanie zrealizowano w pierwszej
połowie bieżącego roku.
Niemniejsze roboty prowadzono
przy ulicy Janusza Korczaka 29,
31, 33, 35, 37. Tu również wyremontowano drogę, chodniki oraz utwardzono teren pod miejsca postojowe
– w sumie dla kilkunastu samochodów. Zlikwidowano też osadniki.
Jako robotę towarzyszącą przy
okazji termomodernizacji budynku
przy ulicy gen. Józefa Hallera 30E,
F, G, H potraktowano wykonanie
dojść do czterech klatek tego domu.
Solidne prace podjęto również
w osiedlu im. ks. prof. Konstantego Michalskiego. W bieżącym roku zagospodarowano tam kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Roboty te
wykonano w rejonie budynków
przy ulicach: Józefa Grzegorzka
14A-D, 18A-D oraz Strzelców Bytomskich 23A-C. To kolejny krok
w kierunku zminimalizowania problemu parkowania w osiedlu.
AD 2 „Baildon”
Z kolei w „dwójce” sporo uwagi
poświęcono w br. termomodernizacji budynków a w związku z tym
i robotom towarzyszącym. Obejmowały one między innymi remont
chodników wzdłuż budynków
i dojść do poszczególnych klatek

schodowych. Znaczne zmiany widać w osiedlu „Ducha”. Docieplone
budynki a zarazem wyremontowane
chodniki mamy przy takich adresach jak m.in.: Dobra 8, 10, 14, Błękitna 6, 10, 12 oraz Widok 37.
Także przy dwóch ulicach „Załęża” wyremontowano w minionym
czasie chodniki – są to: 18. Sierpnia 1-1A oraz Gabriela Narutowicza 9-9A. Jeszcze w tym roku przy
tym drugim adresie wykonany zostanie chodnik z tyłu budynku.
Całkiem niedawno – już w grudniu – dzięki sprzyjającym warunkom
atmosferycznym, udało się zakończyć prace związane z odnowieniem chodnika i dojść do klatek
schodowych budynku przy ulicy
Bronisławy 17.
Sprawa najświeższa. Powoli dobiega końca remont ciągu pieszo-jezdnego przy ulicy Zielonogórskiej 7-11.
Jeśli zima nie zaskoczy, niebawem i to
zadanie zostanie odhaczone.
AD 3 „Wieczorek”
W tym roku większość środków finansowych przeznaczonych było na
inne zadania remontowo-budowlane, o których szerzej piszemy w innym miejscu „NO”. Plan Remontów
na 2013 rok zakładał wykonanie remontu chodnika wokół budynku
przy ulicy Lwowskiej 30A, B. Wybrukowano w sumie kilkadziesiąt
metrów kwadratowych chodnika.
Co założono na przełomie 2012/13
roku, zrealizowano w 100%.
pes

Oszczędzajmy ciepło z głową i obowiązkowo pamiętajmy o zapewnieniu
prawidłowej wentylacji pomieszczeń.
Jej brak to początek zagrzybienia mieszkania.
Koszt odgrzybiania może „zjeść” kilkuletnie oszczędności „na cieple”
Nasze Osiedle
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Zwyczaje wigilijne
– znane, mniej znane, zapomniane

astanówmy się, jak wyglądałyby Święta Bożego Narodzenia bez wigilijnych zwyczajów – bez karpia
na stole, opłatka i życzeń, kolorowej choinki i innych znakomicie nam znanych, tak oczywistych?
Bez tych wszystkich zakorzenionych głęboko w naszej kulturze symboli, jakie tworzą klimat wyjątkowości każdych Świąt... Trudno sobie to jakoś wyobrazić. Wydaje się, że będą one wieczne, lecz nie pielęgnowane mogą się po drodze, w przyszłości, gdzieś po prostu zatracić. Tego byśmy nie chcieli.
W różnych regionach naszego kraju, na przełomie
dziesięcioleci kultywowano szereg zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, które z punktu widzenia dzisiejszego, przeciętnego człowieka mogą się
wydawać nawet dziwne, ale tak było. Dla naszych ojców, dziadków często były one tak oczywiste, jak dla nas
strojenie choinki w bombki, łańcuchy i migoczące na
dziesięć sposobów lampki. Niekiedy obyczaj taki kultywowany był wyłącznie w danym regionie – na Górnym
Śląsku, Mazurach, w kieleckiem, na kresach – czasem
przez jedną tylko społeczność, gminę, wieś.
Z czasem... szybka urbanizacja, zmiany w gospodarowaniu na roli, uprzemysłowienie, migracje ludności,
unifikacja czy wreszcie rosnące tempo życia spowodowały, że część tych zwyczajów zaniknęła. Być może
zachowały się jeszcze (na
pewno!) w pamięci starszych mieszkańców, jednak
są już bardzo rzadko praktykowane. Wiele się zmieniło.
Dzisiaj coraz częściej Wigilia nierzadko sprowadza się
do pospiesznej uczty i wyczekiwania prezentów. Zatraca się gdzieś ta magia Świąt. Magia, którą budują właśnie
zwyczaje zakorzenione w naszej kulturze, podtrzymywane przez daną rodzinę.
Czy pamiętamy, że Wieczerza powinna składać się wyłącznie z potraw przyrządzanych z wszystkiego, co w polu, lesie, ogrodzie, sadzie i wodzie? Czy podajemy potrawy wigilijne w jednej misce dla wszystkich obecnych na
znak zgody więzi między domownikami? Kładziemy
sianko pod obrus? Jeżeli tak, to bardzo dobrze.
Jakie zwyczaje wigilijne kultywowano lub kultywuje
się jeszcze, poza tymi najpowszechniejszymi?
- Nie należało wstawać od stołu dopóki wszyscy
nie skończyli jedzenia, aby nie gubiły się kury.
- By zapewnić sobie zdrowie i dostatek jadła w nadchodzącym roku aż do zakończenia wieczerzy nie wolno było kłaść łyżek na stole.
- Pod stół kładziono coś żelaznego, aby potrzymać na nich nogi – będą wtedy zdrowe i silne.
- Obserwowano pogodę w ciągu 12 dni po wigilii,
przewidując, jaka będzie w kolejnych miesiącach roku,
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bo miało to istotne znaczenie dla przebiegu prac rolniczych i także dla efektu tych prac.
- Każdej potrawy wigilijnej należało przynajmniej spróbować, by zapewnić sobie obfitość jedzenia w nadchodzącym roku i aby skorzystać ze
wszystkich przyjemności i radości, jakie rok ten
może ze sobą przynieść.
- Aby ustrzec się pożarów, w Wigilię nie wolno było
wchodzić do chlewa, stajni ze światłem. Dlatego starano
się nakarmić i napoić bydło przed zapadnięciem mroku.
- Zwyczaj obmywania
się w rzece czy potoku
w noc wigilijną. Wierzono, że to uchroni człowieka przed chorobą,
nieszczęściem, złą dolą.
- Nogi stołu, na którym wyłożone były potrawy wigilijne opasano łańcuchem, często pod stół kładziono siekierę, żelazne części pługa
itd. – miało to zapewnić bezpieczeństwo zagrodzie i dobytkowi w nadchodzącym
roku, a ludziom i bydłu siłę.
- Łańcuch symbolizował zgodę w domu, umieszczano go po to, aby dostatek i chleb trzymały się
domu tak jak łańcuch stołu, a owce i bydło na halach pasły się razem i nie rozbiegały po pastwisku.
- Kiedy będziemy zasiadać do stołu, dmuchnijmy na
krzesło, aby broń Boże, nie przysiąść ducha przodków,
który przybył do nas w goście.
- Zasiadać do wieczerzy powinna parzysta ilość
osób, a spożywać ją należy w ciszy.
- Podczas Wigilii zwaśnieni z sobą godzą się, a znakiem
chęci do zgody jest to, że jeden z nich pośle do drugiego
kogoś z prośbą o przybycie na wieczerzę.
- Wigilia jest dla wielu osób chwilą podejmowania szlachetnych postanowień – rzucenia palenia
papierosów, niepicia alkoholu.
- Po wieczerzy każdy dbał o swój dobytek. Gospodarz dzielił się opłatkiem z bydłem w oborze, aby je pobłogosławić.
- W Wigilię przygotowuje się placek dla krów.
W nim muszą być wszystkie zboża z pola gospodarza. Mąkę miele się w żarnach na opak, zaś sam
placek zakrapia się święconą wodą. Bronił ponoć
krowy od czarownic.
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- Mniej więcej na wysokość głowy domowników wbi- chodziła od stołu, to przez następny rok kury nie
jano w ścianę gwoździa po to, by wszystkich mieszkań- będą chciały wysiadywać jajek.
- Przystrajano ramy obrazów sztucznymi kwiatami, któców uchronić przez cały rok od bólu zębów.
- Przestrzeganie punktualności było w tym dniu re przybierały kształt girland. Najczęściej ustrajano nimi
obraz Matki Boskiej Częstoaż przesadne.
chowskiej.
- Dziewczęta starały się
- Wszyscy domownicy
w wigilię uprząść chociaż
(oprócz chorych) musieli
kawałek nitki, żeby mieć
Przy wigilijnym stole
iść na Pasterkę.
w przyszłości pracowitego
Łamiąc
opłatek
święty,
- Gospodynie dają kawałek
męża.
Pomnijcie, że dzień ten radosny
czosnku psu do pyska, aby
- Miejsce za stołem zajW miłości jest poczęty;
cały rok dobrze szczekał.
mowano według star- Gąsiorowi dawano
szeństwa.
Że,
jako
mówi
wam
wszystkim
wódkę z pieprzem, by był
- W Wigilię Bożego NaroDawne, odwieczne orędzie,
krzykliwy.
dzenia dobrze jest, po skońZ pierwszą na niebie gwiazdą
- Dawniej zarówno przed
czonej wieczerzy, wyjść
Bóg w waszym domu zasiędzie.
wieczerzą wigilijną, jak i po
z chałupy i liczyć gwiazdy
niej, aż do północy młodzież
na niebie, bo im więcej się
na Śląsku strzelała ze strzelb.
ich porachuje, tym kury bęSercem go przyjąć gorącym,
- Lud śląski przestrzedą lepiej nieść.
Na ścieżaj otworzyć wrota
gał,
aby podczas wiecze- W Wigilię przed świtaOto, co czynić wam każe
rzy w izbie nie było ani
niem, matki wiążą dzieMiłość, największa cnota.
kota, ani psa. Rodzinie
ciom w serwety strucelki,
dawało to zapewnienie
pierniki, jabłka, orzechy,
A twórczych pozbawił się ogni,
zgody na cały rok.
elementarz, różne zabawSromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
- Przez całą noc wigilijną
ki i potężną rózgę, którą
Kto z bratem żyje w niezgodzie,
świeca ma się świecić w chaim śpiącym ostrożnie
Depcąc orędzie najświętsze.
cie, wszystkie zamki muszą
pod poduszki podkładabyć pootwierane. Lud boją, a z rana się zapytują:
Wzajemne przebaczyć winy,
wiem mniema, że żaden złoco im Dzieciątko Jezus
Koniec położyć usterce,
dziej tej nocy nie idzie kraść,
przyniosło.
A z walki wyjdzie zwycięsko
gdyż nie śmie, czyli nie ma si- Zanim wszyscy poczęstuWalczące narodu serce.
ły. Gdyby zamki były zają się opłatkiem, następuje
Jan Kasprowicz
mknięte, to przed złodziewspólna, głośna modlitwa –
jem same się otwierają.
„Ojcze Nasz”, „Zdrowaś Ma- Przed Pasterką nie udajemy się na spoczynek,
rio”, „Wierzę w Boga Ojca” i na koniec „Pod Twoją Obronę”, którą prowadzi Dziadek przy zapalonej jednej świecz- aby nie drzemać przez cały rok przy każdej
ce. Dopiero po tej uroczystej chwili dzielimy się opłat- robocie.
Opłatek w polskiej tradycji
kiem i składamy życzenia, począwszy od najstarszej osoSą w Polsce zwyczaje świąteczne, które wydawać by
by. Przyjęło się, że zawsze odbywa się to na stojąco.
- Na Śląsku i Mazurach wierzono, że odrobina się mogło, że są od wieków kultywowane, jednak ich traopłatka wigilijnego, noszonego w kolbie strzelby, dycja wcale nie sięga tak daleko, jak się wydaje. Jednym
z nich jest zwyczaj dzielenie się opłatkiem podczas wiezapewnia myśliwemu trafienie do celu.
- Do dzisiaj w wielu domach wypatruje się Pierwszej czerzy. Czy było tak od samego początku?
Początków tradycji łamania się opłatkiem należy szuGwiazdki.
- Nie zapomnijmy przykryć stołu śnieżnobiałym kać już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Nie miaobrusem i postawić na nim świece. Świece uchro- ła ona jednakże wówczas związku ze Świętami Bożego
nią nas przed nieszczęściem, biel sprawi, że za- Narodzenia. Był to symbol komunii duchowej członków
wspólnoty. Wierni przynosili do świątyni chleby i przed
goszczą w nas dobre myśli i uczucia.
- Ubranie odwiedzającego (w Wigilię) winno być w do- mszą kładli je na ołtarzu. Część z nich, już podczas mszy
brym stanie, bez widocznych dziur. W przeciwnym razie ca- świętej biskup przemieniał w Ciało Pańskie, zaś resztę
błogosławił po nabożeństwie. Wówczas chleb błogosłały rok będzie dziurawy, to znaczy pełen niepowodzeń itd.
- Wszystkie potrawy wieczerzy musiały znaleźć wiony spożywali ci wierni, którzy nie przystąpili do kosię na stole od razu. Gospodyni nie mogła wstawać munii świętej lub nie mogli pojawić się na mszy świętej.
i dokładać kolejnych. Istniało bowiem przekona- Z czasem przynoszony już na wigilijną mszę chleb błonie, że jeśli gospodyni będzie w czasie kolacji odciąg dalszy na str. 18 

Przy wigilijnym stole
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O

rkan Ksawery, jaki rozpanoszył się nad Europą dotarł nad Polskę w dniach Jarmarku na Nikiszowcu. Chociaż to, co
nam tu zaserwował było niczym
w porównaniu ze szkodami, jakie
wyrządził w innych krajach i innych częściach
naszej ojczyzny, to i tak
wystarczyło, by pokrzyżował szyki organizatorom. Siła wiatru była na
tyle duża, że 7 grudnia do
południa, nie pozwoliła
– bezpieczeństwo przede
wszystkim – na rozłożenie
sztandów (stoisk).
Mimo tych przeciwności
losu Jarmark, w tym uroczym i magicznym miejscu,
tradycyjnie
cieszył
się
ogromnym powodzeniem i przez
dwa dni jego trwania przez plac Wy-

zwolenia przewinęło się kilka tysięcy osób.

Jarmark
na Nikiszu

Powodzeniem – co stało się standardem – cieszyła się karuzela wie-

deńska. Dopisali też oferujący wszelakie smakołyki w tym i świąteczne
potrawy oraz inne dobra. Zaopatrzyć
można się było w rzeźby, ceramikę,
koronki czy świąteczne ozdoby. Wykonawców prezentujących szerokie
spektrum muzyczne też nie
brakowało. Goście Jarmarku
nie mieli więc powodów do
narzekania. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W programie Jarmarku były m.in.
występy zespołów młodzieżowych, orkiestry dętej kopalni Wieczorek. Odbył się,
w kościele św. Anny, koncert muzyki klasycznej. Dzięki licznej rzeszy sponsorów
– była wśród nich HGSM –
bawiono się, że hej. Dziwić
tym samym nikogo nie mogły pożegnania z tradycyjnym:
Do zobaczenia za rok.
pes

Zwyczaje wigilijne…
ciąg dalszy ze str. 17 
gosławiono i dzielono się nim na miejscu lub zanoszono
chorym i potrzebującym.
Opłatek jako cienki prostokąt przaśnego chleba znany
był w Polsce w XV wieku. Pierwotnie ich wypiekaniem
trudnili się zakonnicy, ale
z biegiem lat i w gospodarstwach kościelnych podjęto
się tej czynności. Jednak
sam zwyczaj dzielenia się
opłatkiem przyjął się w Polsce
właściwie
dopiero
w XVIII wieku i od razu był
włączony w tradycję bożonarodzeniową. Niegdyś łamanie opłatkiem inicjował
ojciec, matka lub osoba najstarsza w rodzinie. Przy dzieleniu się opłatkiem należało
swoich rodziców i dziadków ucałować w rękę. Samo
przełamanie się opłatkiem
symbolizuje gest pojednania, miłości i przyjaźni, a jego spożycie ma zapewnić
nam pomyślność.
Nazwa „opłatek” wywodzi
się od słowa „oblatum”. Ma formę półprzezroczystego
płatka upieczonego z mąki pszennej i wody. Z jednej
strony jest gładki, z drugiej – przedstawione są sceny
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z życia Jezusa Chrystusa, najczęściej związane z jego narodzeniem. Z wypieków najpiękniejszych opłatków słynęli Benedyktyni.
W naszym kraju przyjęło się dzielenie białym opłatkiem
przy stole wigilijnym. Kolorowe opłatki – bo takowe również w naszej tradycji spotykamy – przeznaczone były dla
zwierząt hodowanych w danym gospodarstwie. Na znak
jedności zielone opłatki, barwione żytem dodawano do
karmy dla bydła. Żółte podawano krowom, by dawały dobre mleko. Konie dostawały
czerwone opłatki, by uchronić je przed zołzami i rzucaniem uroku.
Do dziś wierzy się, że opłatek w domu przynosi pokój
i błogosławieństwo Boże.
Nierzadko przechowuje się
opłatek pozostawiony po
wieczerzy wigilijnej aż do następnej Wigilii po to, by niósł
szczęście przez cały rok.
Przykłady zwyczajów zaczerpnięto
z książki „Wigilie niewoli i wolności”
Jana Chmielewskiego, wydanej w 2009 roku. O opłatku posiłkowano się
informacjami z publikacji „Tradycje wigilijne” Renaty Wróbel i Magdaleny
Grzegorczyk, jaka ukazała się w 2003 roku.
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Zawitał Mikołaj

współorganizowanym ze Stowarzyszeniem „Lepsze Jutro”.
Były paczki, wspólne zabawy, słodkości i mnóstwo dobrego humoru.

Wigilia u św. Anny

Potrzebna
inicjatywa

23
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Ponad 70 dzieciaków bawiło się na imprezach mikołajkowych w Klubie Osiedlowym HGSM „Siódemka”, szopienickim klubie na Bagnie oraz podczas spotkania z Mikołajem

grudnia br. w domu
katechetycznym Parafii pw. św. Anny w Nikiszowcu po raz kolejny odbędzie się
Wigilia dla osób bezdomnych
i ubogich.
Ta zacna inicjatywa zrodziła się
w roku 1991 z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej, działającego przy
tej parafii. Pierwotnie zakładano, że
przy wspólnym wigilijnym stole pojawią się jedynie osoby samotne. Na
I Wigilii było 17 osób. Z czasem ustalono, że na Wigilii spotykać się będą
osoby bezdomne, ubodzy, bezrobotni, słowem - najbardziej potrzebujący.
Tegoroczne spotkanie wigilijne
przeznaczone będzie dla ok. 110
osób. Parafia św. Anny postara się, by
ten wyjątkowy wieczór na długo
utkwił w pamięci zgromadzonym. Będzie nastrojowo, symbolicznie. Nie zabraknie choinki, kolędowania... będą
tradycyjne potrawy, takie jak: barszcz,
kapusta z grzybami, karp itd. Zebrani
obdarowani zostaną paczkami żywnościowymi. Będzie świątecznie...
Wigilię u św. Anny zawsze wspierają lokalne firmy i instytucje. Swoją
„cegiełkę” regularnie dokłada między innymi Hutniczo-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Zima przed nami, a już wszelkie media donoszą o śmiertelnych zatruciach tlenkiem węgla. Również w naszej
Spółdzielni doszło do zatrucia. Na szczęście poszkodowany został uratowany. Apelujemy: nie liczmy na szczęście.
Większości zatruć można uniknąć, gdyby użytkownicy przestrzegali zasad prawidłowej wentylacji pomieszczeń
i posługiwania się ogniem. Gdyby... no właśnie. Poczytajmy i weźmy sobie do serca podane zalecenia.
CO TO JEST TLENEK WĘGLA?
Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym silnie trującym
gazem. Dostaje się do organizmu przez układ oddechowy,
a następnie jest wchłaniany do krwiobiegu. Uniemożliwia
prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i może powodować
uszkodzenia mózgu oraz innych narządów. Jeśli używasz
węgla i drewna, dokonuj okresowych przeglądów nie rzadziej
niż raz na trzy miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku.
Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku.

JAK RATOWAĆ ZACZADZONEGO?
Należy zapewnić mu dopływ świeżego powietrza:
• natychmiast otwórz okna i drzwi, by z pomieszczenia usunąć
truciznę
• jak najszybciej wynieś go na świeże powietrze
• rozluźnij mu ubranie – rozepnij pasek, guziki, ale nie rozbieraj
go, gdyż nie można doprowadzić do przemarznięcia.
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie
oddycha, niezwłocznie przystąp do wykonania sztucznego
oddychania i masażu serca.
Wezwij służby ratownicze: pogotowie ratunkowe
– tel. 999, straż pożarną – tel. 998 lub 112.

JAKIE SĄ OBJAWY ZATRUCIA
TLENKIEM WĘGLA?
•
•
•
•
•
•

ból głowy
ogólne zmęczenie
duszności
trudności z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
senność
nudności

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, a także zaburzenia
orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on
całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia
trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu
z pomocą – umiera.

CO ZROBIĆ, ABY BYĆ BEZPIECZNYM?
zapewnij prawidłową wentylację pomieszczeń,
stosuj mikrowentylację okien i drzwi,
nigdy nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych,
z pomocą fachowców dokonuj okresowych przeglądów
komina, urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej,
• nie spalaj niczego w zamkniętych pomieszczeniach, jeśli nie
są wentylowane,
• zainstaluj czujki tlenku węgla w tej części domu, w której
sypia twoja rodzina – to bardzo skuteczne urządzenia, które
uratowały już niejedno życie.
•
•
•
•

Tylko czujka pozwoli Ci stwierdzić obecność tlenku węgla.
W sprzedaży oprócz czujek tlenku węgla są także urządzenia
wykrywające jednocześnie tlenek węgla i inne groźne
substancje.

NIE DLA CZADU!

MIEJSCE POWSTAWANIA TLENKU WĘGLA

• TRUJĄCY
• BEZWONNY
• BEZBARWNY
USZKODZONY
LUB ZATKANY KOMIN

BRAK WENTYLACJI

SZCZELNIE ZAMKNIĘTE
OKNA I DRZWI
(BRAK MIKROWENTYLACJI)

NIEWŁAŚCIWY MONTAŻ
PODGRZEWACZA

NIEWŁAŚCIWIE WENTYLOWANE
KOMINKI NA GAZ I DREWNO.
NIEDROŻNA KRATKA
WENTYLACYJNA

UŻYWANIE URZĄDZEŃ I POJAZDÓW
NAPĘDZANYCH BENZYNĄ
W ZAMKNIĘTYCH POMIESZCZENIACH
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Wydział Informacji i Promocji, Warszawa 2012

