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Współczesne potrawy Wielkanocne nawią-
zują do tradycji  staropolskiej, która nakazywa-
ła suto zastawić stół

Święta Wielkiej Nocy to swoisty festiwal 
kulinarny, który po długim okresie postu, 
napełnia nas wszystkich radością i nadzieją. 
Przedświąteczna krzątanina często nie sprzyja 
refleksji nad symbolami świąt oraz tradycją, z 
której się wywodzą. Zasiadając jednak do Wiel-
kanocnego śniadania, warto zastanowić się nad 
tym, jak dawniej było  przygotowywane. Pol-
skie tradycje są tu bowiem niezwykle bogate i 
ciekawe. 

Współczesne potrawy nawiązują do zwy-
czajów staropolskich, które nakazywały suto 
zastawić stół, aby niczego, szczególnie alkoholu, 
nie brakowało. Świąteczne przysmaki przygo-
towywane były tradycyjnie w Wielki Czwartek 
i Piątek. Najważniesze miejsce na stole zajmo-
wały mięsiwa. W drugiej połowie XVII wieku 
i w pierwszej połowie XVIII wieku w domach 
szlacheckich jadano 12 gatunków kiełbas, a w 
magnackich - 24. Każdy z nich przyrządzany 
był oczywiście w inny sposób. Obok wędlin 
obowiązkowo podawano także głowiznę, czyli 
pieczoną w całości lub faszerowaną głowę świ-
ni albo dzika.

Na stole musiały również znaleźć się 
poświecone w Wielką Sobotę pokarmy.  
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa świę-
cono jedynie baranka ofiarnego. Później zwy-
czaj ten rozszerzono na sery, masło, olej, miód, 
mleko, chleb, ciasta, jajka, ryby, a nawet piwo 
i wino. Święcono także przyprawy: sól, pieprz, 
chrzan, zioła, czosnek. Śląską specyfiką było 
wkładanie do świątecznego koszyka pasztetu 
z królika, strucli z makiem, kołoczu śląskiego 
i cukrowych jajek. Staropolska tradycja naka-
zywała, żeby potraw w koszyku było siedem. 
To liczba powszechnie uznawana za symbol 
boskości i doskonałości. Tak więc tradycyjna 
święconka powinna składać się z jaj (symbolu 
nowego życia, zwycięstwa nad śmiercią), chle-
ba (symbolizującego ciało Chrystusa), wędlin 
(zwłaszcza wieprzowych, uważanych za symbol 
płodności i dobrobytu), sera (symbolu więzi 
między człowiekiem a siłami przyrody), ciasta 
(wyrazu radości), soli (sedna istnienia, ozna-
ki oczyszczenia) oraz chrzanu (symbolu siły). 
Dodatkowo do koszyka wkładano mleko, które 
uważane było za pokarm boski, symbol czystej 
ofiary oraz miód, symbolizujący miłość, obfi-
tość i szczęście.

Dekoracje stołu nie zawsze przypominały 
współczesne polskie ozdoby. Choć najczęściej 

Przy świątecznym stole używamy białego obrusu, to i inne kolory mają 
swoje uzasadnienie w tradycji. Błękit – naj-
częstszy kolor szat Maryi i Jezusa, jest koja-
rzony z niebem, wyraża uduchowienie, łagod-
ność i przemyślany sposób bycia. Dlatego i ta 
barwa może znaleźć się na świątecznym stole. 
Nierzadko pojawiają się w naszych domach 
ozdoby koloru żółtego, który uchodzi między 
innymi za symbol światła i majestatu. Trady-
cyjnie kojarzoną jako symbol nadziei zielenią 
również często dekorujemy wielkanocny stół. 
Jest to barwa uspokajająca, odświeżająca, ko-
lor kontemplacji i oczekiwania na Zmartwych-
wstanie. Prócz tak powszechnie używanych 
barw, tradycja dopuszcza także ozdoby w ko-
lorach mniej kojarzonych z Wielkanocą, lecz 
równie mocno nawiązujących do niej symbo-
liką. I tak na przykład kolor czerwony w sztuce 
chrześcijańskiej jest kolorem krwi Chrystusa 
oraz płomieni, pod postacią których ukazywał 
się Duch Święty w Zielone Świątki. 

Ludowe mądrości obfitują jednak nie tyl-
ko w porady dotyczące przygotowania trady-
cyjnych potraw i dekoracji, ale również w re-
ceptury zapobiegające niepożądanym efektom 
przejedzenia. I tak, aby uchronić się przed 
zgagą, radzono zjeść na czczo święcony chrzan 
i chuchnąć trzy razy do komina. Można było 
też zjeść przed śniadaniem usmażone na maśle 
pokrzywy. Warto, by pamiętali o tym zwłaszcza 
Ci, którzy zamierzają w sposób szczególny po-
folgować sobie przy tegorocznym Wielkanoc-
nym stole.

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Tysiąclecia

W przededniu Świąt Wielkiejnocy pragniemy złożyć 
wszystkim najlepsze życzenia. Niech te Święta będą 

pełne ciepła, radości i refleksji, a także niezapozmnia-
nych chwil w rodzinnym gronie. Życzenia składają:

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszka-
niowej „Piast”
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„Nowy Zarząd SM „Piast” pracuje 

na miano poważnego i odpowiedzial-

nego partnera”. O zmianach na naszym 

osiedlu i w naszym mieście rozmawia-

my z Prezydentem Miasta Katowice, 

Panem Piotrem Uszokiem.

Panie Prezydencie, jakie najważniejsze 
zmiany czy procesy, mające wpływ na ży-
cie mieszkańców miasta, zachodzą obecnie  
w Katowicach? 

- Katowice są najdynamiczniej rozwijającą 
się polską metropolią. Miasto od ponad dekady 
zmienia swoje oblicze, by stać się pełnopraw-
nym podmiotem na mapie samorządowej Eu-
ropy. Mieszkając tutaj często nie zauważamy 
tego, co dla przyjeżdżających jest oczywiste: 
że Katowice są atrakcyjnym punktem dla biz-
nesmenów, artystów, a także przedstawicieli 
świata nauki. Doceńmy więc wreszcie własne 
atuty, jak choćby dobre skomunikowane ze 
światem, świetną kondycję lokalnej gospodar-
ki, czy doskonałe położenie na skrzyżowaniu 
głównych traktów kontynentu. To są elemen-
ty decydujące o tym, że możemy uczestniczyć 
w dynamicznym procesie rozwojowym, czego 
odzwierciedleniem są liczne inwestycje, obej-
mujące zarówno sferę biznesową, jak i publiczną.  
Procesy? - mówmy raczej o totalnej jakościowej 
zmianie, której odzwierciedleniem są coraz bo-
gatsza sieć usług, dynamicznie rozwijająca się 
oferta edukacyjna, czy też ewolucja na rynku 
pracy, który potrzebuje dziś ludzi wykształco-
nych, energicznych i nowocześnie myślących. 
Patrząc z perspektywy ostatnich dwudziestu lat 
śmiało możemy powiedzieć, że w Katowicach 

dokonała się prawdziwa rewolucja, której 
tempo i skala przypomina boom gospo-
darczy, jaki miał miejsce na przełomie 
XIX i XX wieku. 

Co jest dla Pana Prezydenta  
w dniu dzisiejszym najwięk-
szym wyzwaniem? 

- Nie stracić dotychczaso-
wego tempa rozwoju miasta, 
czyli znaleźć takie rozwiązania, 
które pozwolą  nam uniknąć 
negatywnych skutków, wynika-
jących z chwilowego zamiesza-
nia na światowych rynkach fi-
nansowych. Jeśli nam się to uda, to 
Katowiczanie będą dowiadywać się  
o kryzysie gospodarczym, ale jedynie 
ze środków przekazu, nie zaś ze swoich 
własnych doświadczeń.

 Wiele się ostatnio mówi i pisze o zmia-
nach koncepcji przebudowy centrum Kato-
wic. Jakie są perspektywy tego projektu?

- Owszem, wiele się mówi i pisze, ale tak 
naprawdę niewiele ma to wspólnego z isto-
tą problemu. Mamy bowiem do czynienia  
    z poważnym biznesem, a ten wymaga zim-
nej kalkulacji, nie zaś zamieszania w świe-
tle jupiterów. Ze względu na fazę, w której 
znajduje się projekt mogę tylko zapewnić, 
że nasza determinacja w jego sfinalizowa-
niu nie słabnie, choć zdajemy sobie sprawę  
z faktu, że podjęliśmy się gigantycznego 
wyzwania finansowym oraz organizacyj-
nego. Powiem wprost: stajemy przed prak-

tycznie największym 
przedsięwzięciem pu-
bl iczno-prywatnym  
w Katowicach od cza-
su międzywojnia.  
W tym świetle skupia-
nie się na szczegółach 
koncepcji jest jedynie 
tematem zastępczym, 
bowiem prawdziwym 
wyzwaniem pozostaje 
przekonanie ogrom-
nego, międzynarodo-
wego kapitału do zain-
westowania w naszym 
mieście. 

M ó -
wiąc - „Ty-

siąclecie”, o czym 
w pierwszej chwili myśli Pan Prezydent?

- Kiedy myślę „Tysiąclecie” wiem, że będę 
mówił o ważnych sprawach, mających kluczo-
we znaczenie dla całych Katowic. Przecież co 
dziewiąty Katowiczanin jest mieszkańcem Ty-
siąclecia i ten fakt przemawia sam za siebie! 

Jak układa się Panu Prezydentowi współ-
praca z nowym Zarządem i Przewodniczącą 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Piast”?

- Co najmniej obiecująco! Zastrzegam przy 
tym, że nie chciałbym już powracać do prze-
szłości, w której mówiąc konsyliarnie, „różnie 
bywało”. Dziś mam podstawy do stwierdzenia, 
że nowy Zarząd „Piasta” pracuje na miano po-
ważnego i odpowiedzialnego partnera, gotowe-
go zarówno twardo, ale i mądrze negocjować,  
a przede wszystkim współdziałać we wszyst-
kich dostępnych nam polach współpracy.

Dlaczego poprawne stosunki Zarządu 
Spółdzielni z władzami Miasta są tak ważne 
dla mieszkańców osiedla?

- Gdyż członkowie spółdzielni są jednocześnie 
Katowiczanami, a zarówno Zarząd Spółdzielni, jak 
i samorząd Miasta Katowice zostali wybrani po to, 
by realizować wolę i oczekiwania mieszkańców. 
Cóż więcej na ten temat można dodać?

Głos Tysiąclecia - czasopismo Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Adres wydawcy: Katowice, 
ul. Zawiszy Czarnego 8, tel. 032 254-65-05. www.smpiast.pl. Redaguje zespół pracowników 
i społeczników SM „Piast”. Redaktor techniczny: Sergiusz Flanczewski. Materiały kierowane 
do redakcji prosimy składać pod ww adresem lub w administracjach osiedlowych. Tekstów 
nie zamówionych, nie wykorzystanych redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skrótu 
dostarczonych materiałów. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Zamówienia reklamy lub ogłoszeń do następnego numeru przyjmowane są w budynku 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast”. Nakład 10.000 egzemplarzy. Skład, typogra9a 
komputerowa, druk: ICON Sp. z o. o.
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Jakie działania  udało się w ostatnim cza-
sie razem ze Spółdzielnią „Piast” przeprowa-
dzić?

- Komisariat, Dom Kultury, szkoły na tere-
nie osiedla, remonty chodników, jezdni, boiska 
i place zabaw - to tylko niektóre hasła wywo-
ławcze, określające stałe pola naszej współ-
pracy. Ja jednak wolałbym na to zagadnienie 
spojrzeć głębiej: każda inwestycja na terenie 
Osiedla, zarówno Spółdzielni, jak i Miasta, tak 
samo ma dobrze służyć mieszkańcom. Nie ma 
więc potrzeby tworzenia klasycznego podziału 
„moje – twoje”, gdyż nasze statutowe cele jasno 
określają obowiązki wobec mieszkańców. Są 
przy tym w tak wielu punktach zbieżne, że się 
praktycznie wręcz pokrywają.

Jak ocenia Pan perspektywy tej współpra-
cy?

- Perspektywy zależą w pierwszym rzędzie 
od woli i operatywności Spółdzielni. Nie widzę 
w tej chwili przesłanek, by w tej materii nie być 
optymistą.

Jak wygląda kwestia przekazywania przez 
Miasto Spółdzielni gruntów w bezpłatne 
użytkowanie?

- Tam, gdzie jest dobra wola obu stron, po-
zostają jedynie szczegóły techniczne. Nawia-
sem mówiąc kwestia przekazywania gruntów 
Spółdzielni jest w tej chwili wiodącym tema-
tem naszych kontaktów , a zarazem dowodem 
na to, że problemy znane z lat ubiegłych mamy 
już na dobre za sobą. Kto jeszcze nie wierzy, 
wystarczy że prześledzi łamy ostatnich nume-
rów Waszego Tytułu.

Czy, a jeżeli tak, to jakie działania i  in-
westycje w najbliższym czasie Miasto planuje 
podjąć na terenie osiedla Tysiąclecia? 

- Oprócz działań bie-
żących czeka nas wkrót-
ce wielkie, ogólnopolskie 
wyzwanie: Euro 2012. 
Osiedle sąsiaduje ze Sta-
dionem Śląskim, więc nie 
wyobrażam sobie, aby 
Spółdzielnia nie uwzględ-
niła w swych planach tego 
historycznego wydarze-
nia. Oczywiście nikt nie 
powinien działać „na wła-
sną rękę” , więc i w tym 
przypadku wyłania się 
nowy obszar, wymagający 
naszej bliskiej współpra-
cy. 

Czy  w świetle ostat-
nich cięć finansowych  
w budżecie policji, doko-
nanych przez Minister-
stwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji, 
VII Komisariat Policji 
na Tysiącleciu może li-
czyć na pomoc i wsparcie 
ze strony władz Miasta?

- Przypominam, że 
bez mojego osobistego za-
angażowania komisariat 
na Tysiącleciu w ogóle 
by nie powstał, przynaj-
mniej w żadnej rozsąd-
nej perspektywie czasowej. 
Nie oznacza to, bym musiał deklarować, że 
traktuję „siódemkę” w jakiś specjalny sposób, 
inny niż pozostałe katowickie komisariaty. Nie 
ma przecież „lepszych” i „gorszych” dzielnic,  
a potencjalne zagrożenia dotyczą całego obsza-
ru miasta. Wiemy o tym dobrze, gdyż samo-
rząd opracował i od lat realizuje swój autorski 
program poprawy bezpieczeństwa. Jednak nie 

polega on na wyręczaniu MSW z ustawowych 
obowiązków, na co nie pozwalają zresztą prze-
pisy budżetowe. Oczywiście wspomagamy po-
licję, ale  tylko w takim zakresie, jaki jest ściśle 
określonym literą prawa. Według mojego ro-
zeznania planowane przez Ministerstwa cięcia 
nie dotkną działań terenowych, a więc i komi-
sariatów, zatem nie spodziewam się zmian na 
gorsze. Mogę przy tej okazji zadeklarować, że 
nie zmniejszy się również zaangażowanie Mia-
sta w realizacji zadań objętych programem po-
prawy bezpieczeństwa w Katowicach.

Czego Pan Prezydent chciałby życzyć 
wszystkim mieszkańcom „Tysiąclecia” z oka-
zji nadchodzących Świąt Wielkanocnych?

- Drodzy Mieszkańcy „Tysiąclecia”! Życzę 
pogodnych i pełnych radości Świąt, spędzo-
nych w gronie najbliższych. Życzę także speł-
nienia wszystkich marzeń i oczekiwań, w tym 
również wobec Katowic, naszej wspólnej Małej 
Ojczyzny oraz samego Osiedla, które  stało się 
Waszym Wspólnym Domem.

Odpowiadał Piotr Uszok, Prezydent  
Miasta Katowice



4

2 (87) 2009Kwiecień 2009

Głos Tysiąclecia



5

2 (87) 2009 Kwiecień 2009

Głos Tysiąclecia

 Zakładanie księgi wieczystej dla spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego, domu jednorodzinnego oraz 
lokalu użytkowego i garażu jako ograniczo-
nego prawa rzeczowego.

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, 
Kodeks postępowania cywilnego, Prawo 
lokalowe znowelizowano ustawę o księ-
gach wieczystych wprowadzając, że księ-
gi wieczyste mogą być także prowadzone  
w celu ustalenia stanu prawnego wła-
snościowego spółdzielczego prawa do 
lokalu mieszkalnego, spółdzielczego 
prawa do lokalu użytkowego, spółdziel-
czego prawa do domu jednorodzinnego  
w spółdzielni mieszkaniowej, jako ograni-
czonych praw rzeczowych na nieruchomości 
spółdzielni. Należy zaznaczyć, że powołana 
wyżej ustawa o księgach wieczystych i hipo-
tece nie nakłada na osobę, której przysługuje 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
obowiązku założenia księgi wieczystej dla 
tego prawa. Decyzja w tym zakresie pozosta-
wiona jest osobom uprawnionym. Jednakże 
potrzeba taka zachodzi w sytuacji, gdy osoba 
uprawniona zamierza zaciągnąć kredyt hi-
poteczny, ponieważ dla jego zabezpieczenia 
na spółdzielczym własnościowym prawie do 
lokalu jest niezbędny wpis hipoteki do księgi 
wieczystej.

Skoro decyzja o założeniu księgi wieczy-
stej dla spółdzielczego własnościowego prawa 
należy do członka spółdzielni, konieczne sta-
ło się uniezależnienia założenia takiej księgi 
od czynności spółdzielni mieszkaniowej oraz 
jej aktywności w zakresie uporządkowania 
własności nieruchomości, na której zostało 
ustanowione przysługujące członkowi prawo 
do lokalu. Dlatego też w ustawie ustalono, że 
założenie księgi wieczystej celu ustalenia sta-
nu prawnego spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu w budynku stanowiącym 
własność spółdzielni mieszkaniowej, nie jest 
uzależnione od uregulowania tytułu prawne-
go spółdzielni do nieruchomości, na której 
stoi budynek.

W tej sytuacji wymaga bliższego wyjaśnie-
nia tryb założenia księgi wieczystej. Zgodnie 
z przepisami ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece oraz rozporządzeniem Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia 
ksiąg wieczy-
stych i zbioru 
dokumentów 
wynika, że 
podstawą za-
łożenia księ-
gi wieczystej 
dla spół-
d z i e l c z e g o 
własnościo-
wego prawa 
do lokalu 
stanowi pi-
semny wnio-
sek członka 
(małżonków) 
s k i e rowany 
do sądu rejo-
nowego pro-
w ad z on e go 
przez księgi 
wieczystej na 
danym tere-
nie oraz za-
świadczenia 
wydane przez 
spółdzielnię 
ok re ś l a j ą c e 
p o ł o ż e n i e , 
p ow i e r z ch -
nię loka-
lu, a także 
o świadczen ie 
zarządu spółdzielni o przyjęciu w poczet 
członków spółdzielni lub bez członkostwa  
w spółdzielni.

Wnioskodawca powinien również wy-
szczególnić ograniczone prawa rzeczowe,  
o ile spółdzielcze własnościowe prawo do lo-
kalu zostało nimi obciążone (np. hipoteką) 
lub wskazać inne ograniczenia w rozporzą-
dzaniu tym prawem, a gdy takich ograniczeń 
nie ma - złożyć oświadczenie, że nie wie  
o istnieniu takich ograniczeń. Do wniosku 
powinny być dołączone dokumenty stwier-
dzające nabycie spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu może być bądź przy-
dział dokonany przez spółdzielnię w okresie, 
gdy prawo zostało ustanowione przed wej-
ściem w życie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych bądź umowa ustanawia-
jąca takie prawo po wejściu w życie ustawy  

o spółdzielniach mieszkaniowych albo wresz-
cie akt notarialny stwierdzający przejście 
tego prawa na nabywcę w drodze czynności 
cywilno-prawnej.

W ostatnim 
czasie niektóre 
sądy występują  
z żądaniem uwie-
rzytelnienia przez 
notariusza pod-
pisów złożonych 
na dokumentach 
ustanawiających 
spółdzielcze wła-
snościowe prawo 
do lokalu. Takie 
żądanie nie jest 
dostatecznie uza-
sadnione, gdyż 
przepisy aktual-
nie obowiązują-
cego rozporzą-
dzenia Ministra 
Sprawiedliwości 
w sprawie pro-
wadzenia ksiąg 
w i e c z y s t y c h  
i zbioru do-
kumentów nie 
przewidują re-
gulacji podobnej 
do uchylonego 
rozporządzenia 
Ministra Spra-
wiedliwości z 18 
marca 1992 roku 

w sprawie wykona-
nia przepisów ustawy o księgach wieczystych 
i hipotece, która umożliwiała sądowi zażąda-
nia takich dowodów, jakie stosownie do oko-
liczności uzna za potrzebne.

Jeżeli więc wnioskodawca przedstawia 
sądowi oryginał dokumentu w postaci przy-
działu lub umowy zawartej ze spółdzielnią, 
to dokument taki powinien być dokumentem 
wystarczającym do uznania go za dokument 
autentyczny, chyba że istnieją uzasadnione 
obawy jego fałszerstwa.

Uwierzytelnienia przez notariusza wy-
magają natomiast wszystkie odpisy lub kopie 
dokumentów, nie ich oryginały.

M.W. 

Zakładanie księgi wieczystej ...
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Na nasze Tysiąclecie wreszcie za-
witała wiosna. Wraz z nastaniem cie-
płych i słonecznych dni, na osiedlo-
wych alejkach rozpoczęły swój śpiew 
ptaki. W niektórych jednak miejscach 
nie dosłyszymy, przynajmniej na razie, 
tych miłych dla ucha dźwięków. Po-
wód? Z nastaniem wiosny, na drogach 
Tysiąclecia pojawiły się liczne koparki 
i inny ciężki sprzęt. Na osiedlu roz-
poczęły się tak długo wyczekiwane 
wiosenne porządki, a także okres do-
konywania niezbędnych modernizacji 
i inwestycji! Mieszkańcy muszą na 
jakiś czas uzbroić się w cierpliwość  
i pogodzić z drobnymi niedogodno-
ściami komunikacyjnymi. Warto to 
jednak zrobić, gdyż wiele miejsc na 
Tysiącleciu już od dawna wymagało 
remontu. – Idziemy konsekwentnie  
z remontami od Dolnego do Górnego 
Tysiąclecia. Z kolejnym etapem mu-
sieliśmy zaczekać do wiosny, ale teraz 
przebudowy ruszają już pełną parą - 
relacjonuje Prezes Zarządu Spółdziel-
ni, Michał Marcinkowski. Zarząd na 
bieżąco uwzględnia wszystkie uwagi 
i sygnały płynące od mieszkańców na 
temat stanu technicznego tkanki osie-
dla. – Wiele cennych sugestii spłynę-
ło do nas podczas ostatnich Zebrań 
Grup Członkowskich. Wsłuchuję się 

również uważnie w głosy osób, przy-
chodzących do mnie każdego tygo-
dnia na dyżury. Gorąco zachęcam do 
odwiedzania mnie – rozpoczęte prace 
bynajmniej nie oznaczają, że nie moż-
na już zgłaszać nowych postulatów. 
Wręcz przeciwnie – zapewnia Prezes 
Marcinkowski. I osobiście monitoru-
je przebieg prac oraz ich rzetelność. 
Niektórzy mieszkańcy mieli okazję 
spotkać go m.in. w trakcie dwóch 
kontrolnych obchodów, których wraz 
z kierowniczkami Dolnego i Górne-
go Tysiąclecia oraz przedstawicielami 
działu technicznego dokonał na po-
czątku tego tygodnia.

Najmłodsi mieszkańcy naszego 
osiedla z całą pewnością nie mogą do-
czekać się już otwarcia integracyjnego 
placu zabaw, który powstaje obecnie 
przy ulicy Piastów 9. Jego uroczyste 
otwarcie, połączone z rodzinnym fe-
stynem, planowane jest na początek 
maja. – Już teraz serdecznie zapraszam 
na tę imprezę wszystkich mieszkań-
ców. Obecność absolutnie obowiąz-
kowa – pół żartem pół serio kończy 
rozmowę Prezes Marcinkowski. 

GT
Remontowany podjazd przy  
ul. Piastów 22

Pani Małgorzata, mieszkanka bloku przy ul. Mieszka: 
„Remonty były potrzebne już dawno. Dobrze więc, że 

rozpoczęły się roboty na całym Tysiącleciu.”

Pani Beata, mieszkanka bloku przy ul. 
Ułańskiej: „Wyraźnie widać zmiany na 

lepsze na naszym osiedlu. Cieszę się, że przy 

remontach pamięta się również o potrzebach 

dzieci.”

Wiosenne porządki i remonty
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Przechodząc ulicami trudno nie patrzeć 

pod nogi.

Miłośników czworonogów pośród naszych 
mieszkańców jest wielu. Psy, nawet najbardziej 
kochane w domu, dla załatwienia swoich po-
trzeb wyprowadzane są (a często wypuszcza-
ne samopas) na teren osiedla i w efekcie psie 
odchody „zdobią” chodniki, trawniki, place 
zabaw, piaskownice. Szczególnie uciążliwe sta-
je się to po zimowych roztopach, gdy tysiące 
psich ekskrementów ujrzy światło dzienne.

Przechodząc ulicami trudno nie patrzeć 
pod nogi. Co kilka kroków trafiamy na psią 
kupę. Na chodnikach, trawnikach, a co gor-
sza w piaskownicach, zalegają ich dziesiątki. 
Można powiedzieć, że psia kupa na stałe wpi-

sała się w krajobraz naszych osiedli. Nie wy-
gląda to estetycznie i fetor, który pojawia się 
wraz ze wzrostem temperatury, staje się nie 
do zniesienia. Nie pomagają wysokie kary czy 
upomnienia strażników miejskich. Właściciele 
czworonogów nie zdają sobie sprawy, że zwie-
rzęce odchody są niebezpieczne dla zdrowia, a 
czasami nawet życia. Blisko 50% trawników i 
piaskownic, na których bawią się nasze dzie-
ci, jest zakażonych pasożytami zwierzęcego 
pochodzenia. Dolegliwości układu pokarmo-
wego, które mogą pojawić się po niewinnej za-
bawie na skażonym placu zabaw, mają bardzo 
poważne konsekwencje. Układ odpornościowy 
u dziecka jest dużo słabszy, niż u dorosłego.

Musimy przyznać się przed sobą otwarcie, 
że to zwykłe lenistwo bądź wstyd powoduje, iż 
nie sprzątamy po swoich psach, reszta to tyl-
ko wygodne wymówki, tłumaczące nas przed 
uciekaniem od obowiązku sprzątania po psie. 
Najwygodniejszą z nich jest płacenie podatku, 
który jest naprawdę śmiesznie mały w ska-
li roku, biorąc pod uwagę fakt, że utrzymanie 
miesięczne psa też swoje kosztuje. Z pewnością 
można stwierdzić, że posiadanie psa to ponie-
kąd luksus, bo chcąc zapewnić mu godne wa-

runki życiowe, musi być nas na to stać. 

Uiszczenie takiego podatku to nie mają-
tek, jednak wielu z nas od niego odstępuje, a 
na dodatek wymaga, aby jeszcze sprzątano po 
jego psie. Opłata ta musiałaby jednak znacznie 
wzrosnąć, aby doszło do wymarzonej przez nas 
wszystkich sytuacji, jaką byłoby usuwanie psich 
odchodów przez odpowiednie służby, wypo-
sażone w odpowiedni sprzęt. Skoro teraz nie-
wielu z nas - posiadaczy psów - płaci podatek, 
to czy gdyby był on wyższy, więcej by płaciło? 
Moim zdaniem nie, o ile nie mniej. Pogódźmy 
się więc z faktem, że nikt za nas nie posprząta 
psich kup - musimy zrobić to sami.

Urzędnicy mieli już wiele pomysłów na roz-
wiązanie problemu psich kup, zalegających w 
naszym otoczeniu. Na niektórych osiedlach i 
w parkach Katowic pojawiły się specjalne po-
jemniki na psie odchody. Wraz ze specjalnymi 
woreczkami, do których można je zapakować. 
Więc jeśli chcemy pokazać, że nasze miasto 
może być czyste i przyjazne, wystarczy tylko 
trochę chęci.

GT

Uwaga! Pole minowe!

Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Piastów 9.  
Powstaje na terenie przekazanym nieodpłatnie Spółdzielni 
przez władze Miasta Katowice. Jego otwarcie, połączone z 
festynem, planowane jest na początek maja.

Blok przy ul. Ułańskiej 7. W najbliższym czasie 
rozpocznie się tu wymiana ścian zewnętrznych 
głównego ciągu komunikacyjnego.
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FERIE ZIMOWE W SOK

Podczas ferii zimowych dzieci, zamiast spę-
dzać bezczynnie czas przed telewizorem lub 
komputerem mogły codziennie przychodzić do 
Spółdzielczego Ośrodka Kultury „Piast”, który 
w dniach 26.01.2009 – 06.02.2009 zorganizo-
wano dla wszystkich chętnych  zimowe zajęcia 
świetlicowe.

„Akcja zima”  to świetna okazja do nawią-
zania współpracy, dlatego dzieci z Młodzieżo-
wego Domu Kultury przy ul. Tysiąclecia 5 za-

prosiły podopiecznych SOK na przedstawienie 
pt. „Przygody pędziwiatra”, było bardzo weso-
ło. Jednak, największą atrakcją była jednodnio-
wa wycieczka do Częstochowy podczas, której 
dzieci wspólnie z podopiecznymi MDK zwie-
dzały Muzeum Produkcji Zapałek, Muzeum 
Historii Kolei oraz ruiny zamku w Olsztynie 
koło Częstochowy. 

Ponad to, instruktorzy SOK zorganizowali 
dla dzieci turniej tenisa stołowego oraz konkurs 
plastyczny. Po kilku godzinach zmagań zostali 

wyłonieni zwycięzcy i otrzymali wspaniałe na-
grody. Nie zabrakło również takich atrakcji jak: 
kino, kręgle, rura park czy lodowisko. Wszyscy 
świetnie się bawili i na pewno ten czas na długa 
zapadnie im w pamięć. 

ZIMOWE…
TAŃCE I PIOSENKI

Mimo zimna, mimo chłodu zwisających 
sopli lodu rodzice, dziadkowie i znajomi pod-
opiecznych Spółdzielczego Ośrodka Kultury 
„Piast” zebrali się, aby wziąć udział w koncer-
cie zimowym. 

Scena, na czas koncertu zmieniła się nie do 
poznania. Pojawił się wielki bałwan i mnóstwo 
sztucznego śniegu, który imitowała oczywiście 
wata. Dzieci należące do Kącika muzycznego 
dla przedszkolaków zamieniły się w tańczące 
śnieżynki, zaśpiewały również dwie zimowe 
piosenki.

Natomiast zespół wokalno – taneczny 
przeniósł nas na moment na bal karnawało-
wy zamieniając się w kelnerki, poruszając się  
w rytmie tańców latynoamerykańskich.

Dziewczynki zaprezentowały również kilka 
piosenek i zatańczyły „rock and rolla na śnie-
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Spółdzielczy Ośrodek Kultury 
SM „Piast”
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gu”. Podczas tego wieczoru w Spółdzielczym 
Ośrodku Kultury panowała na prawdę mroźna 
atmosfera, żeby rozgrzać małych artystów i ich 
rodziców zorganizowano również poczęstunek 
- gorącą herbatę i kruche ciasteczka.

Mimo wciąż panującej zimy, gorąco za-
praszamy do Spółdzielczego Ośrodka Kultury 
„Piast” na koncert wiosenny.

JOGA RELAKSU

Jeśli potrafisz przyznać się przed sobą, że  
w codziennym życiu napotykasz na stres, od-
czuwasz zmęczenie, czasami opadasz z sił  
i niczego bardziej nie pragniesz niż odrobiny 
relaksu, wyciszenia i regeneracji, by zacząć 
cieszyć się życiem – dołącz do mojej grupy - 
zacznij ćwiczyć JOGĘ z pasją i szacunkiem do 
samego siebie.

Jeśli…jesteś zbyt impulsywny, smutny, ze-
stresowany, agresywny, wściekły, samotny, za-
mknięty, spięty, niezadowolony, osłabiony, zmę-
czony, zdekoncentrowany, wypalony i zostało Ci 
jeszcze trochę siły – ćwicz po prostu jogę.

Dzięki pracy z ciałem zyskujesz większą 
harmonię organizmu, korygujesz wady posta-
wy, zmniejszasz ból, uspokajasz umysł, popra-
wiasz koncentrację, pogłębiasz oddech, łago-
dzisz stres i odprężasz się. 

Z dnia na dzień stajesz się coraz bardziej 
zadowolony z życia, bo zawdzięczasz to tylko 
sobie. W mojej pracy mam Ci do zaoferowa-
nia jogę zdrowia – komfort i bezpieczeństwo. 
Moja szkoła jogi relaksu posiada w swym wy-
posażeniu specjalistyczne pomoce do ćwiczeń 
jogi tj. paski, maty, koce, wałki pod kręgosłup, 
woreczki relaksacyjne, stroje do ćwiczeń etc. 

Dodatkowo moja oferta jogi relaksu – to 
podróż w głąb siebie wraz z dźwiękiem mis, 
dzwoneczków tybetańskich oraz poezją sło-
wa, która niczym pozytywna afirmacja otwiera 
nasze serca na miłość, prawdę i zrozumienie. 

Joga to prostota bycia tu i teraz, lekcja kon-
centracji i zastrzyk energii. Joga to spokój jaki 
odczujesz po zajęciach, komfort psychiczny  
i radość z doświadczania siebie takim jakim 
jesteś. 

Dzięki jodze poczułam, że żyję w pełni, 
poznałam też wspaniałych i wartościowych lu-
dzi. Dzięki jodze uczę się kochać i akceptować 
siebie i innych takimi jakimi są. Joga jest dla 
wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji fi-
zycznej. 

Z całego serca zachęcam i zapraszam do 
ćwiczeń wraz ze mną. 

Instruktor Jogi i relaksacji dźwiękiem 

Ewa Wachowiak
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Grawitacyjna wentylacja w mieszkaniach  
z urządzeniami gazowymi. 

Najbardziej popularnym rodzajem wenty-
lacji budynków mieszkalnych w Polsce, sto-
sowanym od kilkudziesięciu lat, jest wentyla-
cja naturalna grawitacyjna, w której nawiew 
powietrza świeżego odbywa się przez stolar-
kę okienną lub inne otwory w przegrodach 
zewnętrznych, a wywiew powietrza zużyte-
go pionowymi przewodami wentylacyjnymi  
o odpowiednim przekroju poprzecznym. Przy 
tym systemie wykorzystuje się siłę wyporu czy-
li energię potencjalną mas powietrza o różnych 
temperaturach, okresowo wspomaganą energią 
kinetyczną wiatru. 

Na efekty działania wentylacji grawita-
cyjnej mają wpływ również rozwiązania kon-
strukcyjne budynków, wymagania urbanistyki 
oraz warunki użytkowania pomieszczeń. Sto-
larka okienna stosowana w latach 60-tych nie 
posiadała szczelin nawiewnych, a co najwyżej 
uchylane lufciki, które w praktyce zapewniały 
dopływ powietrza do pomieszczeń. Budynki 
realizowane w ramach oszczędnościowego bu-
downictwa lat 70-tych wyposażono w okna bez 
uszczelek i lufcików, ale jakość stolarki okien-
nej gwarantowała infiltrację powietrza, często 
nawet w nadmiarze. Problemy z wentylacją 
grawitacyjną w budownictwie mieszkaniowym 
pojawiły się na przełomie lat 80 i 90-tych wraz 
z wprowadzeniem do powszechnego stoso-
wania gotowych okien lub profili okiennych 
z wbudowanymi uszczelkami, które wyelimi-
nowały infiltrację powietrza zewnętrznego, 
likwidując tym samym wymianę powietrza  
w pomieszczeniach. 

Bezpośrednimi objawami braku wenty-
lacji w mieszkaniach jest wzrost wilgotności 
względnej w powietrzu wewnętrznym, wykra-
planie się pary wodnej z powietrza na chłod-
niejszych powierzchniach szyb okiennych  
i ścian, rozwój pleśni na nadprożach, oście-

żach okien oraz narożach i w efekcie wyraźnie 
pogarszające złe samopoczucie domowników. 
Aktualnie stan zaniku wentylacji obejmuje 
większość mieszkań noworealizowanych oraz 
poddawanych modernizacji w ramach któ-
rej wymieniono okna dotychczasowe na okna 
szczelne, a w których przed modernizacją ta 
sama wentylacja była wydolna [1].Sytuacja  
 w takich mieszkaniach staje się jeszcze bardziej 
tragiczna gdy mamy do czynienia z zamonto-
wanymi gazowymi urządzeniami grzewczymi 
(gazowe podgrzewacze wody, piecyki dwu-
funkcyjne), które z jednej strony ze względu na 
zminimalizowane straty przesyłania ciepła są , 
z punktu widzenia ekonomicznego, najlepszym 
rozwiązaniem, z drugiej, przy braku dopływu 
świeżego powietrza i tym samym odpływu po-
wietrza zużytego , niosą bardzo duże zagroże-
nie dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Sama obecność człowieka w pomieszczeniu 
prowadzi do wyczerpania tlenu i wzrostu stę-
żenia dwutlenku węgla (proces oddychania). 
Uruchomienie urządzenia gazowego prowadzi 
do przyspieszenia ubytku tlenu i wzrostu stę-
żenia produktów spalania (np. CO). Obecność 
tych związków w powietrzu wdychanym przez 
człowieka może doprowadzić do silnego zatru-
cia oraz w wielu przypadkach do śmierci.

Sposób rozwiązania nawiewu powietrza 

wentylującego do pomieszczeń

W podanym poniżej sposobie organizacji 
napływu powietrza wentylującego do miesz-
kań przewiduje się zastosowanie systemu 
wentylacji higrosterowanej. System ten składa 
się z trzech podstawowych elementów: na-
wiewników umożliwiających doprowadzenie 
strumienia powietrza niezbędnego dla celów 
higienicznych, proporcjonalnego do wilgot-
ności względnej w pomieszczeniu, kratek wy-
wiewnych działających na identycznej zasadzie 
oraz nawiewników o stałym przepływie zapew-
niających stały strumień powietrza niezbędny 
dla prawidłowego przebiegu procesu spalania  
w urządzeniach gazowych . Konstrukcja na-
wiewników jest bardzo prosta. 

W estetycznej obudowie z tworzywa sztucz-
nego znajduje się czujnik wilgotności składa-
jący się z wiązki taśm poliamidowych zmie-
niających swą długość pod wpływem zmian 
wilgotności względnej w pomieszczeniu, który 
uruchamia (otwiera bądź zamyka) przepustni-
cę powietrza. 

 

Zdjęcia przykładowych nawiewników higrosterowalnych.

Czujnik sterujący ilością napływającego po-
wietrza reaguje na zmiany wilgotności względ-
nej w pomieszczeniu w granicach 30 - 70%. Za-
pewnia to optymalny komfort i dopływ takiej 
ilości powietrza jaka jest wymagana w danej 
chwili. Sterowanie uzależnione od wilgotności 
zapewnia oszczędność; gdy nikt nie przebywa 
w pomieszczeniu, nawiewniki są przymknięte  
i do pomieszczenia jest doprowadzany mini-
malny strumień powietrza. 

Budowa nawiewników o stałym przepływie 
różni się od budowy nawiewników higroste-
rowanych tym, że zamiast sterowania automa-
tycznego są one wyposażone w dźwignię stero-
wania ręcznego, umożliwiającą otwarcie bądź 
zamkniecie urządzenia. Podczas rozmieszcza-
nia urządzeń w mieszkaniu należy kierować 
się zasadą, że nawiew powietrza powinien 
znajdować się w pomieszczeniach o mniejszym 
zanieczyszczeniu (pokoje) natomiast wywiew 
w pomieszczeniach w których zanieczyszcze-
nie powietrza jest większe (tzw. pomieszczenia 
techniczne). Wyjątkiem jest kuchnia z zainsta-
lowanymi urządzeniami gazowymi gdzie bez-
względnie musi się znaleźć nawiewnik zapew-
niający stały dopływ powietrza niezbędnego 
dla procesu spalania.

S.D. 

Apel Zarządu

Zarząd spółdzielni apeluje do mieszkańców osiedla Tysiąclecie, którzy dokonują wymia-
ny stolarki okiennej bez pośrednictwa spółdzielni o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób 
rozwiązania oraz konieczność zabudowania urządzeń (kratki wentylacyjne lub nawiewniki) 
zapewniających nawiew powietrza w wybranych modelach stolarki okiennej. Zabudowanie 
tych urządzeń wpływa na właściwe działanie wentylacji grawitacyjnej, podnosi nasz komfort 
mieszkaniowy a w szczególności zapobiega przed wzrostem stężenia produktów spalania, 
które mogą doprowadzić do silnego zatrucia a w niektórych przypadkach również do śmier-
ci. 

Powiew świeżego powietrza
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Nie ma oficjalnych przepisów zakazujących 
bezpłatnego udostępniania toreb foliowych. Są 
natomiast prowadzone działania zmierzające  
w tym kierunku

Świąteczne porządki przed nami. Jednak 
coś do wyrzucenia zdarza się codziennie. Są 
to najczęściej opakowania z tworzyw sztucz-
nych i papierowe dokumenty. Pomimo po-
wszechnej już informatyzacji dokumenty pa-
pierowe nadal dominują nad elektronicznymi 
i stale ich przybywa. W niejednym mieszkaniu 
przydałaby się niszczarka, a stojące na domo-
wych półkach segregatory z dokumentami 
to już częsty widok. Od kilku miesięcy moż-
na zauważyć wzrost ilości opakowań papie-
rowych. Są to głównie torby wielokrotnego 
użytku wprowadzane przez duże sieci handlo-
we. Papierowe lub wykonane z innych biode-
gradowalnych materiałów. Wprowadzane są  
w miejsce powszechnych do niedawna toreb 
foliowych tzw. jednorazówek. Nie zastępują 
ich jednak, gdyż w większości punktów han-
dlowych są wydawane odpłatnie. Trochę jest to 
kosztem wygody, gdyż idąc na zakupy trzeba 
zabierać torby wielokrotnego użytku lub za-
płacić na miejscu, ale cel jest szczytny, bowiem 
ogranicza się w ten sposób zalew środowiska 
przez opakowania plastikowe. W 2008 r. nie-
które miasta wprowadziły zakazy stosowania 
toreb foliowych w handlu, ale z uwagi na brak 
wystarczających podstaw prawnych zostały 
one uchylone.

Nie ma oficjalnych przepisów zakazujących 
bezpłatnego udostępniania toreb foliowych. 
Są natomiast prowadzone działania zmierza-
jące w tym kierunku. Wiele środowisk zabie-
ga o nowelizację ustawy z dnia 11 maja 2001  
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 
Ministerstwo Środowiska przygotowało też 
projekt ustawy, w której proponuje wprowa-
dzenie tzw. „opłaty recyklingowej” od każdej 
foliowej torebki. Konsument będzie miał do 
wyboru jednorazowe, nieekologiczne torebki 
foliowe za 20 gr lub droższe o kilkadziesiąt gro-
szy torby ekologiczne. Opłata nie będzie obo-
wiązywać w przypadku produktów, które ze 
względów higieniczno-sanitarnych wymagają 
ich użycia, np. mięso, ryby.

Drugą potężną grupą odpadów są tzw. 
elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. Nieużywane, przestarzałe lub 
zepsute telewizory, pralki, lodówki, kompu-
tery, telefony, świetlówki, żarówki energoosz-
czędne oraz wszystkie inne urządzenia zasila-
ne prądem z sieci lub baterii są w tej grupie. 
Powszechny dostęp do coraz bardziej nowo-
czesnych urządzeń powoduje, że przez nasze 
ręce i mieszkania przechodzą coraz ich większe 
ilości. Wzrastają one z każdym rokiem, gdyż 
rośnie stopień konsumpcji towarów przez spo-
łeczeństwo. Konsumpcji rozumianej nie tylko 
jako ilość produktów kupionych, ale przede 
wszystkim jako ilość produktów wyrzuconych 
przez gospodarstwa domowe, firmy i insty-
tucje. Średni okres użytkowania produktów 
w ostatnich latach znacznie się skrócił. Przy-
czyną jest szybki postęp technologiczny przy 
jednoczesnym, znacznym już nasyceniu ryn-
ku elektrosprzętem. Oprócz zaopatrywania się 
w różne nowe zdobycze techniki, mieszkańcy 
wymieniają stary sprzęt na bardzie zaawanso-
wany technologicznie i robią to w coraz krót-
szych odstępach czasu.

Z punktów zbierania elektrośmieci są trans-
portowane do zakładów przetwarzania, gdzie 
ich poszczególne elementy zostają poddane 
procesom odzysku i przekazane do recyklin-
gu. Dzięki temu szkodliwe substancje są neu-
tralizowane, a część materiałów może zostać 
przeznaczona do ponownego wykorzystania. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. zużyte 
sprzęty elektryczne i elektroniczne zaliczane są 
do kategorii odpadów niebezpiecznych i po-
winny być oddawane do specjalnych punktów 
zbierania lub w punktach sprzedaży sprzętu 
RTV, AGD, IT i oświetleniowego. Sklep ma 
obowiązek przyjąć zużyty sprzęt bez względu 
na markę.

W Katowicach zbiórką elektrośmieci zaj-
muje się FHU Recykler. Z Prezesem Firmy 
- Panem Dawidem Kostempskim - przepro-
wadziliśmy krótki wywiad, którego treść pre-
zentujemy poniżej.

Ile elektrośmieci zostało zebranych na 
Osiedlu „Tysiąclecie”od początku akcji?

- Akcja bezpłatnej zbiórki zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego od mieszkań-
ców pod hasłem „Przynieś z mieszkania do 
punktu zbierania” zorganizowana przez firmę 
Recykler i Organizację Odzysku ElektroEko 
pod patronatem Miasta Katowice ruszyła 28 
czerwca 2008r.

W mieście Katowice stworzonych zosta-
ło 5 punktów zbiórki elektroodpadów, w tym 
jeden na Osiedlu „Tysiąclecie”, mieszczący 
się przy ul. Chrobrego 29. Punkt uruchamia-
ny jest w pierwszą sobotę każdego miesiąca 
w godzinach 8-16 (szczegółowy harmono-
gram www.recykler.info.pl). Przedmiotowy 
mobilny punkt okazał się bardzo dynamicz-
ny, gdyż podczas każdej zbiórki zbieramy  
w nim zawsze ponad 1 tonę elektrośmieci.

Jak rodzaj elektrośmieci dominuje, czego jest 
dużo, a czego mało?

- Zdecydowanie najwięcej jest sprzętu RTV, 
w tym 70 % wszystkich elektroodpadów to 
telewizory i monitory. Najrzadziej spotyka-
ny sprzęt to lodówki i chłodziarki, chyba ze 

F o l i e ,  p a p i e r y 

i  k o m p u t e r y
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względu na swoje wielkogabarytowe rozmiary 
i problemy mieszkańców z ich transportem.

Jak plasuje się Osiedle „Tysiąclecie” pod 
względem ilości zebranych elektrośmieci  
w porównaniu z innymi osiedlami?

- Na drugim miejscu, zaraz po Kostuchnie, 
gdzie dominuje nieco inna niż Osiedlu „Tysiąc-
lecie” zabudowa szeregowa.

Czy ludzie przynoszący elektrośmieci za-
dają jakieś powtarzające się pytania, czegoś 
nie wiedzą?

- Muszę zdecydowanie stwierdzić, iż świa-
domość ekologiczna Polaków wzrosła na prze-
strzeni ostatnich lat. Większość z nas wie, jak 
szkodliwe i niebezpieczne substancje zawierają 
zużyte sprzęty i co się z nimi powinno robić. 
Przypomnę, że wyrzucenie elektroodpadu na 
zwykły komunalny śmietnik grozi kara do 5 
tyś. zł. Pomimo dużej promocji systemu zbiór-
ki mieszkańcy dopytują się o godziny otwarcia 
i zamknięcia punktów, rodzaje sprzętu, który 
mogą przynieść, jak również chcą dowiedzieć 
się, co dalej dzieje się z odebranymi od nich 
elektrośmieciami.

Jakie są perspektywy w oddawaniu przez 
Waszą Firmę odpadów do dalszej utylizacji, 
czy widać spadek zapotrzebowania,, tak jak 
to się dzieje w przypadku surowców wtór-
nych, np. makulatury?

- Wręcz odwrotnie. Można powiedzieć, że 
permanentnie wzrasta zbiórka zużytego sprzę-
tu elektrycznego i elektronicznego w Katowi-
cach. Także podmioty, którym dalej przekazu-
jemy frakcje odpadów są w stanie przetworzyć 

każde ilości. Ma to związek z limitami 
zbiórki jakie narzuca na Polskę Unia 
Europejska. Przypomnijmy, że od 2010 
roku będziemy musieli jako kraj człon-
kowski rocznie zbierać 4 kg zużytego 
sprzętu na jednego mieszkańca. Łatwo 
policzyć, że są to niewyobrażalne ilo-
ści.

Jakie są Pana uwagi i prze-
myślenia wynikające z do-
tychczasowego doświadczenia  
w zbiórce elektrośmieci?

- Efektywność systemu zbiórki elek-
troodpadów w Katowicach w dużej 
mierze zależy od samych mieszkańców 
i ich determinacji do segregacji od-
padów, niemniej kluczowy wkład ma 
także sam organizator. W najbliższych 
miesiącach planujemy otworzyć 4 do-
datkowe punkty zbiórki zlokalizowane 
w innych dzielnicach Katowic. 

Życzyłbym sobie podobnej współ-
pracy z innymi spółdzielniami miesz-
kaniowymi jak ta, którą prowadzimy ze 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Piast”. Do-
tychczasowa, kilkumiesięczna praktyka 
pokazała, że przy dobrze zarządzanych 
zasobach i woli działania można uczy-
nić wiele.

Dziękuję za rozmowę. 

Andrzej Płazak

Administracja Osiedla

„Tysiąclecie Górne” 
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Jest to dokument, który określa wielkość 
zapotrzebowania na energię niezbędną do 
zaspokojenia potrzeb związanych z użytko-
waniem budynku lub lokalu, czyli energii na 
potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej 
wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypad-
ku budynków użyteczności publicznej również 
oświetlenia. Dla potrzeb sporządzenia charak-
terystyki energetycznej budynków przemy-
słowych i magazynowych nie uwzględnia się 
ilości energii dostarczanej do tych budynków 
dla celów technologiczno-produkcyjnych. W 
świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebo-
wania na energię wynikającego z przeznacze-
nia i standardu budynku oraz jego systemów 
instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, 
obiektywnych cech, a nie na podstawie pomia-
ru zużycia energii gdyż trudno poddać obiek-
tywnej ocenie sposób użytkowania budynku 
przez jego użytkowników.

Obowiązek posiadania świadectwa charak-
terystyki energetycznej budynku, lokalu miesz-
kalnego lub części budynku stanowiącej samo-
dzielną całość techniczno-użytkową wynika  
z prawa europejskiego. Zobowiązania państw 
członkowskich Unii Europejskiej zapisane  
w dyrektywie 2002/91/WE w sprawie charakte-
rystyki energetycznej budynków zostały wpro-
wadzone do polskiego prawa przez nowelizację 
ustawy Prawo budowlane. 

Celem dyrektywy jest:

-
go energetycznie z uwzględnieniem lokalnych 
warunków klimatu zewnętrznego, wymagań 
klimatu wewnętrznego, a także opłacalności 
ekonomicznej, 

ograniczenie zużycia energii w sektorze bu-
downictwa, 

-
dzie życia, 

(zmniejszenie uzależnienia od zewnętrznych 
dostaw), 

-
prawy jakości energetycznej budynków w pań-
stwach UE, 

-
fortu użytkowania  
i parametrów mi-
kroklimatu w bu-
dynkach, 

ogólnych ram doty-
czących metodologii 
obliczeń zintegro-
wanej charaktery-
styki energetycznej 
budynków, 

-
magań w zakresie 
certyfikacji energe-
tycznej budynków, 

wymagań w zakre-
sie kontroli kotłów  
i systemów klimaty-
zacji w budynkach 
oraz oceny instala-
cji grzewczych star-
szych niż 15 lat. 

Dzięki informacjom 
zawartym w świadectwie właściciel, najemca 
lub użytkownik będzie mógł określić orien-
tacyjne roczne zapotrzebowanie na energię,  
a tym samym koszt utrzymania związany z za-
potrzebowaniem na energię.

Od 1 stycznia 2009 świadectwo charakte-
rystyki energetycznej jest obowiązkowe dla 
wszystkich nowopowstałych nieruchomości 
oraz używanych wprowadzanych do obrotu 
(sprzedawanych lub wynajmowanych), a także 
dla budynku, gdy w wyniku przebudowy lub 

remontu uległa jego 
char ak t e r y s t y ka 
energetyczna. Świa-
dectwo jest sporzą-
dzane na podstawie 
oceny energetycz-
nej, polegającej na 
określeniu wielu 
różnych parame-
trów energetycz-
nych (zintegrowa-
nej charakterystyce 
energetycznej).

Podstawą do 
sporządzenia świa-
dectwa charaktery-
styki energetycznej 
jest charakterysty-
ka energetyczna 
budynku, określo-
na w dokumentacji 
technicznej lub dla 
budynku istnieją-
cego, jeśli brak jest 
dla niego doku-
mentacji technicz-
nej - wyznaczana  

w wyniku inwentary-
zacji techniczno-budowlanej. Charakterystyka 
energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników 
energetycznych budynku dotyczących oblicze-
niowego zapotrzebowania budynku na energię 
na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, 
wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku bu-
dynku użyteczności publicznej także oświetle-
nia. 

S.D

Świadectwo
charakterystyki 
energetycznej

Wygląd proponowanego świadectwa energetycznego
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