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Pozytywnie i z satysfakcją Trenują najlepiej…

Remonty 2016 -  ciąg dalszy

W klatkach...

Zima w kratkę
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ciąg dalszy na str. 4

Oceniając wyniki zawarte w omawia-
nych dokumentach podkreślano, że są 
one bardzo dobre. Jan Dudek – prze-

wodniczący RN SSM, w imieniu całej 
Rady podziękował Zarządowi za bar-
dzo efektywne prowadzenie wszel-

kich zadań Spółdzielni, czego efektem 
zauważalne zmiany w budynkach jak 
i ich otoczeniu oraz wyniki ekonomicz-
ne. Z ogromnym zadowoleniem mó-
wiono też o zmniejszeniu się o 0,06 % 
wskaźnika zadłużenia bieżącego, któ-
ry na 31. 12. 2015 r. wyniósł 2,75%, by-
ło 2,81% na koniec 2014.

Dbaj o swoje

Na zimę jak znalazł
Niestety, nadal niszczymy drzwi. Wybicia szyb,  

 uszkodzenia zamków, zawiasów to...
Te dewastacje na zimę jak znalazł. Ciepło ma którędy 

uciekać. Przebudzenie przyjdzie, gdy ciepło będzie rozli-
czane. 

Kolejny już raz przypominamy, że kilka miesięcy rozpo-
czął się sezon grzewczy. Każda wybita szyba w drzwiach, 

zniszczona klamka, samozamykacz i każde w jakikol-
wiek sposób uszkodzone drzwi, okienko piwniczne to 
niekontrolowany dopływ zimnego powietrza. Łatwo się 
domyśleć, że tym samym ciepło kupowane przez nas 
i z naszych pieniędzy a następnie rozliczane jako zużyte 
w częściach wspólnych ucieka, bo ma którędy. Wychła-
dzają się też ściany itd. itp. czego konsekwencją wzrost 
zużycia w mieszkaniach. To wszystko plus parę innych 
„drobiazgów” składających się na zapotrzebowanie na 
ciepło dla danego budynku powoduje, że pobieramy 

Obradowała RN SSM

Pozytywnie i z satysfakcją
... czego dowiodła krótka dyskusja podsumowująca, Rada Nadzorcza Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęła przedłożone do rozpatrze-
nia materiały rozpoczynające podsumowanie działalności SSM za 2015 rok.

Struktura wydatków funduszu remontowego za rok 2015 w złotych
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

w każdy poniedziałek od 13.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu
- ul. Bohaterów Westerplatte 20, pokój 26

- członkowie Zarządu przyjmują P.T. Mieszkańców na  dyżurze.
Zamierzających przekazać swoje wnioski, uwagi lub złożyć skargę

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
BOgDaN SeWeRyN, WaNDa STOlaRcZyk*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
7. 03. 2016 r. od 16.30 do 17.30

Na SWÓJ DyŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00
Z kolei 4. kwietnia 2016 r. dużurować będą Mieczysław Hojda, Jerzy Kurzawa

Osiedle „Węzłowiec”
- każdy trzeci wtorek miesiąca przed 

zebraniem w godzinach 1630-1730 (pa-
wilon usługowo-handlowy przy ulicy 
W. Wróblewskiego 67, p. 29.)

Osiedle „Młodych”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „Bańgów”

- każdy ostatni wtorek miesiąca 
przed zebraniem Rady Osiedla – ze-
branie od 17.30 (sala konferencyjna 
przy ADM)

Osiedle „chemik”
- każdy poniedziałek w godzinach 

1600-1700 (siedziba administracji)
Osiedle „centrum”

- każdy pierwszy poniedziałek mie-
siąca w godzinach 1600-1700 (siedziba 
administracji)

Osiedle „Michałkowice”
- każdy drugi poniedziałek miesiąca 

od 1600 (siedziba administracji)
Osiedle im. Juliana Tuwima

- każdy poniedziałek w godzinach 
1600-1700 (siedziba administracji)

Dyżury Członków Rad Osiedli

energii cieplnej coraz więcej, a jak 
rośnie zużycie to rośnie wydatek na 
zakup. Pomyślmy o tym już teraz, bo 
gdy przyjdzie płacić to możemy tyl-
ko pozgrzytać zębami i udać się do 
przysłowiowej kasy. No cóż widocz-
nie lubimy płacić dużo za nic. Pardon 
za czyjąś głupotę.

Na osiedlach zanotowano:
im. Juliana Tuwima

- leśna 15 – rozbito szybę w drzwiach 
wejściowych,

- Okrężna 4 – zdewastowano samo-
zamykacz w drzwiach wejściowych,

- Wojciecha korfantego 3B – wyrwa-
no klamkę w drzwiach,

- Hermana Wróbla 7a – zniszczono 
skrzynkę na reklamy.

 „Michałkowice”
- Przyjaźni 8 (kotłownia) – pojawiły się 

bohomazy.
 „centrum”

- Ryszarda gansińca – plac zabaw - 
skradziono furtkę,

- karola Świerczewskiego 46a – 
zniszczono klamkę w drzwiach wej-
ściowych.

pes

Na zimę jak znalazł
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Z kolei Zbigniew lekston zauwa-
żył, że osiągnięte wyniki są zasługą 
wszystkich zarówno Rady Nadzorczej, 

Zarządu, Rad Osiedli oraz pracowni-
ków i podkreślił, że bardzo ważnym 
dla mieszkańców jest fakt, iż mimo sta-
łego ruchu cen w Spółdzielni poziom 
opłat za użytkowanie lokali mieszkal-
nych jest od kilku lat niezmienny. Jest 
to wynik – jak zaznaczył – szeregu 
działań obniżających koszty np. mon-
taż nowego typu oświetlenia,

Dokumenty
1 lutego podczas przeprowadzone-

go pierwszego w 2016 r. posiedzenia 
Rady Nadzorczej SSM rozpatrywa-
no m.in.:
- Wykonanie planu finansowego fun-

duszu centralnego w 2015 r.
- Wyniki wykonania finansowego planu 

remontów za 2015 r.
- Wykonanie rzeczowe planu robót re-

montowo-konserwacyjnych SSM za 
2015 r.

- Analizę zaległości czynszowych do 
31. 12. 2015 r.
Każdorazowo przed podjęciem 

uchwał głos zabierali przedstawiciele 
Komisji stałych RN i prezentowali sta-
nowiska komisji. Wszystkie były bez 
uwag i RN w głosowaniach jawnych 
przyjmowała dokumenty.

W przedłożonych materiałach liczą-
cych łącznie kilkadziesiąt stron zawar-
to setki danych obrazujących rok 2015. 

Fundusz centralny - celowy
W wykonaniu planu funduszu cen-

tralnego za rok 2015 podano m.in.:
W planie rzeczowo-finansowym na 

rok 2015 przeznaczono na fundusz cen-
tralny - celowy kwotę 3 800 243,00 zł.

W ramach funduszu zrealizowano:
- prace dociepleniowe, renowacje ele-

wacji na kwotę 3 135 362,27 zł. 
Wykonano je na os.: „Węzłowiec” 
i „Bańgów”

- wymianę zaworów przygrzejniko-
wych na kwotę 428 819,31 zł na 
osiedlu Bańgów

- koszty związane z wyposażeniem 
i zagospodarowaniem siłowni na 
wolnym powietrzu w wysokości 318 
074,95 zł na osiedlach „Młodych” 
i Węzłowiec”

Finansowy plan remontów
Wszystkie administracje na koniec 

2015 roku zanotowały dodatnie wyniki, 
które przejdą na rok 2016 jako bilans 

otwarcia. Oszczędności te są efektem 
szeregu działań i dobrej współpracy 
z wykonawcami.

Koszty remontów wykonanych w ra-
mach funduszu remontowego podsta-
wowego w ciągu roku 2015 wyniosły: 7 
002 593,86 zł. Z czego na remonty bu-
dynków mieszkalnych wydano 6 937 
438,49 zł, natomiast na remonty gara-
ży 65 155,37 zł.

W ramach remontów budynków 
mieszkalnych w ciągu roku 2015 naj-
więcej wydano na:
- roboty ogólnobudowlane 3 244 

317,66 zł,
- roboty malarskie 1 359 386,92 zł,
- wymianę okien 620 126,27 zł o 6 

450,08 zł więcej niż w ub.r.,
- drogi i chodniki 578 346,03 zł.

Szczegółową strukturę wydatków 
funduszu remontowego w roku 2015 
przedstawiamy w wykresie na str. 2.

Rzeczowy plan remontów
To kilkanaście stronic wykonanych 

w ub.r. zadań remontowych. Składają 
się nań setki robót. 

Zaległości w opłatach
To kolejne kilka stronic materiałów 

opisowych tabelek i wykresów. Zale-
głości bieżące wg stanu na koniec 
grudnia 2015 r. w kwocie 2 037 404,91 
zł w stosunku do stanu na zakończe-
nie pozostałych kwartałów br. i na ko-
niec 2014 r. obniżyły swoją wartość. 
Wahania poziomu zaległości w uję-
ciu kwartalnym są odzwierciedleniem 
zauważalnych i powtarzalnych za-
chowań mieszkańców w okresie mię-
dzyświątecznym (I -IV), kiedy to licz-
ba osób z zadłużeniem czynszowym 
wzrasta by w następnych miesiącach 
roku maleć, przyjmując najniższą war-
tość na koniec każdego roku.

Taka sytuacja świadczy niezmien-
nie o dużym zdyscyplinowaniu 
członków Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej oraz pozostałych użyt-
kowników lokali, wykazującym się po-
przez regularne i terminowe płatności 
dużą dojrzałością i solidnością. Nie-
bagatelną motywacją do terminowe-

go opłacania czynszu są również loso-
wane nagrody w organizowanym przez 
Zarząd SSM od wielu lat „Wielkim Kon-
kursie”, w którym biorą udział wszyscy 
użytkownicy lokali nieposiadający na 
ostatni dzień roku zaległości czynszo-
wych. Ułatwieniem systematycznego 
opłacania czynszów w prawidłowej wy-
sokości jest udostępnienie przez Za-
rząd platformy elektronicznej dla zapo-
znawania się z bieżącym stanem opłat 
czynszowych dla użytkowników lokali.

W stosunku do pozostałych osób - 
zalegających z opłatami - Zarząd SSM 
podejmuje różnego rodzaju działania 
mające na celu odzyskanie zaległych 
kwot. Do działań tych należy dostar-
czanie informacji przez służby księ-
gowe o zaległościach czynszowych 
w postaci „potwierdzenia salda” czy 
też zawiadomienia o wysokości salda, 
jak również poprzez korespondencję 
i rozmowy przeprowadzane przez pra-
cowników SSM oraz kierowanie spraw 
o zapłatę należności do sądu. W 2015 
r. wysłano:
- do osób zalegających z opłatami po-

wyżej 3 miesięcy 1 006 monitów 
przedsądowych,

- do osób zalegających z opłatami do 
3 miesięcy 1092 wezwania do za-
płaty oraz 1 069 wezwań do zapła-
ty odsetek,

- do wszystkich osób zalegających 
z opłatami za mieszkania na 20. 10. 
2015 r. zawiadomienia o wysoko-
ści salda,

- do wszystkich osób zalegających 
z opłatami za lokale użytkowe na  
31. 12. 2015 r. potwierdzenia salda.
Dużą rolę w odzyskiwaniu długów 

mają rozmowy dyscyplinujące dłuż-
ników odbywane na posiedzeniach 
Rady Nadzorczej i współpraca z 2 fir-
mami windykacyjnymi.

W 2015 r. wytoczono 85 spraw sądo-
wych o zapłatę należności w lokalach 
mieszkalnych na kwotę 495 168,30 zł 
(w 2014 r. 103 sprawy na 510 896,02 
zł) oraz 10 spraw sądowych dotyczą-
cych lokali użytkowych na kwotę 107 
670,37 zł (w 2014 r. 6 spraw na 32 
029,35 zł).

W trakcie obrad rozpatrywano sprawy 
dwóch dłużników – zaległości łączne  
18 295,89 zł. Zaproszeni nie przyszli i RN 
wykreśliła ich z członkostwa w SSM.

Obrady prowadził Jan Dudek, prze-
wodniczący RN SSM. pes

Obradowała RN SSM

Pozytywnie i z satysfakcją

ciąg dalszy ze str. 2

Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze  
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Plan rzeczowy ważniejszych robót remontowych,  
konserwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2016

Osiedle „Młodych”

lp. lOkalIZacJa ROBÓT ZakReS ROBÓT IlOŚĆ TeRMIN 
WykONaNIa

II. ROBOTy OgÓlNOBUDOWlaNe

1. Pl. Skrzeka i Wójcika 6a Remont balkonów wraz z malowaniem 1 kl. Cały rok

2. Niepodległości 32 Remont balkonów wraz z malowaniem 1 kl. I i II kw.

3. Walerego Wróblewskiego 2 Remont balkonów wraz z malowaniem 1 kl. III i IV kw.

4. Bohaterów Westerplatte 10-12
Remont balkonów wraz z wymianą 

balustrad
2 kl. III i IV kw.

5 al. Młodych 10-15 Zadaszenie i zamknięcie śmietnika 1 szt. II kw.

6 Niepodległości 22-24 Budowa śmietnika 1 szt. III kw.

III. ROBOTy MalaRSkIe

1. al. Młodych 4, 5, 6, 7
Malowanie klatek schodowych oraz 

piwnic
4 kl. I – IV kw.

2. Niepodległości 22-24
Malowanie klatek schodowych oraz 

piwnic
2 kl. IV kw.

IV. ROBOTy STOlaRSkIe

2. al. Młodych 6-7
Wymiana okien w klatkach 

schodowych oraz we wnękach 
zsypowych

44 szt. I kw.

3. Jana Stęślickiego 5-6
Wymiana okien w klatkach 

schodowych
2 kl. III kw.

V. ROBOTy ŚlUSaRSkIe

2. Szarych Szeregów 3-4 Wymiana drzwi wewnętrznych 2 szt. IV kw.

VIII. ROBOTy INSTalacyJNe

1. ZHP 7, 9, 10, 11
Wymiana podzielników WHE 302 

na WHE 502
686 szt. IV kw.

IX. c.O. – ReMONTy

1. al. Młodych 3-4-5-6-7 Wymiana grzejników – partery 5 kl. III kw.

X. ROBOTy INŻyNIeRyJNe

1. al. Młodych 6-7 Remont parkingu 420 m2 II kw.

2. Niepodległości 22-24 - tył budynku
Przygotowanie tereny pod parking  

– utwardzenie
Wg projektu II kw.

3. Całość nieruchomości
Uzupełnienie ubytków w drogach 

i chodnikach po zimie
Wg zgłoszeń I – II kw.

XI. DOMOFONy – ReMONTy

1. al. Młodych 4, 5, 6, 7 Wymiana kaset 4 szt. I - II kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 6

Osiedle „Młodych” Osiedle „Węzłowiec” Osiedle „Bańgów”

Remonty 2016
Zgodnie z zapowiedzią prezentujemy obszerne, ważniej-

sze fragmenty zaplanowanych do wykonania w 2016 roku 
zadań remontowo-konserwacyjnych dla pozostałych trzech 
osiedli SSM:

- „Młodych”,
- „Węzłowiec”,

- „Bańgów”.

Uważny obserwator bez trudu zauważy, że w zestawieniu 
w poszczególnych osiedlach nie trzymamy się przyjętej w 
SSM rzymskiej numeracji działów remontowych. Powód jest 
prosty. W działach tych zadania dotyczą prac całościowych 
dla danego osiedla lub prace zależne będą od potrzeb. 

Przypominamy, że w „MS” 1/2016 opublikowaliśmy Plany 
remontowe dla pozostałych czterech osiedli.



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2016

Osiedle „Węzłowiec”

lp. lOkalIZacJa ROBÓT ZakReS ROBÓT IlOŚĆ
TeRMIN 

WykONaNIa

II ROBOTy OgÓlNOBUDOWlaNe

1 Władysława Jagiełły 13a, B, c

Modernizacja wejść i parterów – wy-
łożenie ścian i posadzek płytkami, za-
budowa szachtów przy szybie dźwigo-
wym + wymiana II drzwi wejściowych 

oraz drzwi do piwnic

3 kl. I-II kw.

2 Wł. Jagiełły 9a, B, c
Modernizacja wejść i parterów – wyłoże-
nie ścian i posadzek płytkami klinkierowy-

mi + wymiana II drzwi wejściowych
3 kl. I – II kw.

3

Jana Polaczka 8a, B, c, D
J. Polaczka 6a, B
J. Polaczka 2a, B
Wł. Jagiełły 2a, B, c, D

Kapitalny remont balkonów

4 kl.
2 kl.
2 kl.
4 kl.

II-IV kw.
II – IV kw.
II – IV kw.
II – IV kw.

4 Władysława Łokietka 16a, B Kapitalny remont balkonów 2 kl. II – III kw.

5

Wł. Jagiełły 13a
grunwaldzka 2c, D
grunwaldzka 4B
grunwaldzka 6c

Remont komór zsypowych 5 szt. II – IV kw.

6 grunwaldzka 7a, B
Remont posadzek na zewnętrznych ta-

rasach mieszkań
4 szt. II – III kw.

7
grunwaldzka 3-5
grunwaldzka 9B

Obudowa wraz z zadaszeniem śmiet-
nika na odpady komunalne

1 szt.
1 szt.

I kw.
II – III kw.

III ROBOTy MalaRSkIe

1 Wł. Jagiełły 13a, B, c
Malowanie klatek, piwnic i pomiesz-

czeń maszynowni 
3 kl. I – II kw.

2 grunwaldzka 9a, B Malowanie klatek i piwnic 2 kl. I – II kw.

IV ROBOTy STOlaRSkIe

1
Władysława Jagiełły 41a, B, c, D
Wł. Jagiełły 13a, B, c
Walerego Wróblewskiego 26-30B

Wymiana okien w klatkach schodo-
wych wraz z montażem nawiewników 
w oknach oraz w I i II drzwiach wej-

ściowych

20 szt.
39 szt.
30 szt.

I kw.
II – IV kw.

2

Władysława Jagiełły 2a-D
Jana Polaczka 8a-D
J. Polaczka 2a, B
J. Polaczka 6a, B

Demontaż okien piwnicznych i zastą-
pienie ich luksferami

14 szt.
28 szt.
10 szt.
16 szt.

 IV kw.

VII DŻWIgI – ReMONTy

2

Władysława Jagiełły 25a, c
Wł. Jagiełły 27c
Wł. Jagiełły 31c
Wł. Jagiełły 35a, B
grunwaldzka 4a

Remont kabin dźwigów osobowych 7 szt. I – IV kw.

VIII ROBOTy INSTalacyJNe

1
Wł. Jagiełły 25, 27, 29
Jana Polaczka 2, 4, 6, 8

Wymiana podzielników kosztów 
WHE302 na WHE502

1.056 szt.
381 szt.

I – IV kw.

X ROBOTy INŻyNIeRyJNe

1
Władysława Jagiełły 25D  
– Wł. Jagiełły 29D

Remont kapitalny zatoki parkingowej. 
Dokończenie robót z 2015 roku.

170 m2 II – III kw.

2 Wł. Jagiełły 25a
Wykonanie odwodnienia ściany przy-

ziemia przy komorze zsypowej
6,0 mb II kw.

3
W. Wróblewskiego 26a – Jagiełły 1a 
– Wł. Jagiełły 2D

Remont chodników z użyciem betono-
wej kostki brukowej

250 m2 II – III kw.

4
grunwaldzka 8, Władysława Jagiełły 
7D, Wł. Jagiełły 9c, Wł. Jagiełły 11D

Rewitalizacja terenu zielonego pomię-
dzy budynkami

– II kw.

ci
ąg
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lp. lOkalIZacJa ROBÓT ZakReS ROBÓT IlOŚĆ
TeRMIN 

WykONaNIa

5

grunwaldzka 2 a, B
Władysława Jagiełły 9B
Wł. Jagiełły 2a, B
Jana Polaczka 8D

grunwaldzka 9a

Wykonanie kompletnego ogrodzenia 
panelowego Betafence wraz z bram-
kami oraz wymiana drewnianych pia-

skownic na nowe betonowe

Montaż pojedynczej bramki  
na placu zabaw

150 mb
44 mb
60 mb
46 mb

1 szt.

II – III kw.

XI DOMOFONy – ReMONTy

1
Władysława Jagiełły 7a, B
Wł. Jagiełły 9a, B
Wł. Jagiełły 13c

Remont domofonów 
Remonty domofonów  

– Kasety CD 2000

1 kl.
4 kl.

II– III kw.
II– III kw.
I – II kw.

Osiedle „Bańgów”

lp. lOkalIZacJa ROBÓT ZakReS ROBÓT IlOŚĆ TeRMIN 
WykONaNIa

I ROBOTy DekaRSkIe

2 całość nieruchomości
Częściowa wymiana pokrycia daszków 

wejścia do budynku
wg zgłoszeń 

zalań
I – IV kw.

II ROBOTy OgÓlNOBUDOWlaNe

1
Marii Skłodowskiej-curie 31-33, 35-
45, 47-59,

Remont balkonów wg zakresu usta-
lonych robót w protokołach – dotyczy 

docieplanych budynków
 104 szt. II – III kw.

2 całość nieruchomości

Montaż zadaszeń ostatniej kondygna-
cji wg zgłoszeń i dokonanych częścio-

wych wpłat (30%) przez właścicie-
li mieszkań

4 szt. II – III kw.

3 Marii Skłodowskiej-curie 35-45
Remont parterów – wyłożenie płytkami 
klinkierowymi elewacji przed wejściem 

do klatek schodowych
5 szt. II – III kw.

4
Rejon Władysława Reymonta 56 
– wyjazd z osiedla

Budowa śmietnika 1 szt. II – III kw.

III ROBOTy MalaRSkIe

1 Marii Skłodowskiej-curie 43-45 Malowanie klatek schodowych, piwnic 2 kl. I kw.

2
Władysława Reymonta 2 -8,
Marii Skłodowskiej-curie 1-5, 7-15,

Malowanie klatek schodowych 12 kl. IV kw.

IV ROBOTy STOlaRSkIe

1 Marii Skłodowskiej-curie 25-33, Wymiana okien w piwnicach 26 szt. I – III kw.

2
Marii Skłodowskiej-curie 35-59, 
17-23, 77-85, 87a-89, 

Wymiana okien  
w klatkach schodowych

55 szt.
60 szt.

I – III kw.

VI ROBOTy elekTRycZNe

1 Karola Szymanowskiego 4-14, Remont instalacji odgromowej 6 segmentów I – II kw.

VIII ROBOTy INSTalacyJNe – c.O.

1
Władysława Reymonta 38-56,
Karola Szymanowskiego 2-14

Wymiana podzielników ciepła 564 szt. III kw.

X ROBOTy INŻyNIeRyJNe

1 Rejon Reymonta Remont chodnika Wg projektu

XI DOMOFONy – ReMONTy 

1 całość nieruchomości Wymiana kaset itp. Wg zgłoszeń
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Centrum to oczywiście ulice: Po-
wstańców, karola Świerczewskie-
go, Jana Pawła II, komuny Paryskiej 
czy kolejowa. Ale to również zasoby 
dalej usytuowane, jak na przykład Hut-
nicza, Ryszarda gansińca albo kru-
cza. Wykaz ulic SSM osiedla „Cen-
trum” nie pokrywa się w całości z po-

działami na rejony, ani Komendy Miej-
skiej Policji, ani Straży Miejskiej w Sie-
mianowicach Śląskich. Stąd mamy sy-
tuacje, że niektórzy dzielnicowi pra-
cują w zasadzie w dwóch osiedlach – 
omawianym teraz oraz „Tuwima” albo 
„Bańgów”.

Rejon 1. i 2. kMP 
w Siemianowicach Śląskich – 

„centrum”
Za Rejon 1. odpowiada starszy aspi-

rant Zbigniew Heinzel. Ze służbą 
mundurową związany jest od 2002 ro-
ku. Pracę rozpoczął od Oddziału Pre-
wencji Policji w Warszawie, by rok 
później przejść do OPP w Katowicach, 
a od 2006 kontynuuje służbę w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Siemia-
nowicach Śląskich. W międzyczasie 
uczestniczył między innymi w misjach 
pokojowych w Kosowie. 

Od około roku pełni służbę w Rejo-
nie 1. Wcześniej, przez kilka lat odpo-
wiedzialny był za Rejon 6. (m.in. uli-
ce: Jedności, Hutnicza, Jana III So-
bieskiego, ks. Jana kapicy – do wia-
duktu od strony Olimpijskiej, ludwi-
ka Waryńskiego).

Dziś teren, na jakim pracuje i za któ-
ry odpowiada to mini-osiedle „Gansiń-
ca”, a więc ulice: Ryszarda gansińca, 

Michałkowicka 17-23a (plus inne bu-
dynki tejże ulicy, nie będące w za-
sobach SSM) i Spokojna, a także 

Tadeusza kościuszki, Jana Paw-
ła II 16-24 (w tym budynki SSM), ka-
rola Świerczewskiego – w tym wie-
żowce „46”, 48”, 50” i ks. konstan-
tego Damrota. Rejon 1. uzupełniają 
inne ulice, gdzie spółdzielnia nie ma 
swoich budynków: Stanisława Staszi-
ca (numery nieparzyste), górnicza, 
Wincentego Pstrowskiego, Jarosła-
wa Dąbrowskiego, kazimierza Puła-
skiego, Franciszka Żwirki i Stanisła-
wa Wigury, Franciszka Deji, Hugo 
kołłątaja, Ogrodowa. W tym rejonie 
ujęto też między innymi I Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Śniadeckiego, 
R.O.D. „Nowy Świat”, „Maluch”.

Z dzielnicowym skontaktujemy 
się telefonicznie – 727 032 589 lub 
32 359-62-59.

Z kolei Rejon. 2. to teren, na któ-
rym pełni służbę starszy aspirant Se-
bastian kędziora. W policji pracuje 
już ponad 15 lat. Zanim w 2006 ro-
ku przeszedł do KMP w Siemianowi-
cach Śląskich, pełnił służbę najpierw 
w Oddziale Prewencji w Warszawie, 
później w Katowicach. Od około roku 
jest dzielnicowym Rejonu 2. Do niego 
ze swoimi sprawami mogą zgłaszać 
się mieszkańcy z budynków przy uli-
cy kruczej, a także z problemami, je-
śli dotyczą one: „Ptasiego Osiedla” 
i „Pszczelnika” oraz ulic: Zwycięstwa 
(do wiaduktu), Spacerowej, Dworco-
wej, Fryderyka chopina, krótkiej, 
Parkowej, czeladzkiej, Starej Szo-
sy, alei Sportowców, Pck, cichej, 

Wojska Polskiego, Józefa lompy, 
Jasnej, Różanej, astrów. Na ten re-
jon składa się też między innymi Gim-
nazjum nr 4 i R.O.D „Pszczelnik”, „Ba-
żant”, „Szczęść Boże”.

Starszy aspirant Sebastian Kędziora 
jest uchwytny pod numerem telefonu 
727 032 602 lub 32 359-62-59.

Gwoli uzupełnienia trzeba nadmie-
nić jeszcze, że jedynym rejonem (we-
dług podziału Komendy Miejskiej Po-
licji w Siemianowicach Śląskich), na 
którym Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa nie ma swoich tere-
nów, a tym samym budynków to rejon 
5. (Dworcowa, Stanisława Moniusz-
ki, Jana Matejki, Bartosza głowac-
kiego, Fabryczna, antoniego Szefle-
ra, Pawła Stalmacha, Srokowiecka, 
lucjana Rydla, Plebiscytowa, che-
miczna, Budowlana, Marii konop-
nickiej, Stara katowicka, Henryka 
Rutkowskiego, ZSP „Cogito”, R.O.D. 
„Laura”, „Jaśmin”, „Nadzieja”. Dzielni-
cowym jest tam starszy aspirant Ma-
rek Drapacz.

Rejon II i V Straży Miejskiej
Podczas gdy do dzielnicowych po-

licji zgłaszamy wykroczenia szcze-
gólnie uciążliwe dla mieszkańców, 
jak chociażby zniszczenia, kradzie-
że mienia, konflikty międzysąsiedz-
kie czy problemy przemocy w rodzinie, 
ze strażnikiem miejskim kontaktujemy 
się przede wszystkim w kwestiach po-
rządku publicznego, czystości. Straż 
Miejska nie zajmuje się interwencjami 
domowymi.

„Centrum” według podziału rejonów 
Straży Miejskiej w Siemianowicach 
Śląskich – to w znacznej części Re-
jon V – Centrum - „Hugo”. Tu rejono-
wym od 2011 roku jest starszy strażnik 
Mariusz lewandowski, którego syl-
wetkę przedstawialiśmy szerzej w po-
przednim wydaniu „MS”. Teren, na któ-

starszy aspirant  
Sebastian kędziora

starszy strażnik  
Mariusz lewandowski

starszy aspirant  
Zbigniew Heinzel

Czy znasz swoich 
dzielnicowych?

Osiedle „centrum” jest najbardziej „rozbitym”, jeśli chodzi o rozmiesz-
czenie budynków wraz z ich otoczeniem osiedlem, spośród wszyst-

kich w zasobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
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rym pełni służbę to między innymi uli-
ce z budynkami SSM: Jana Pawła II, 
Tadeusza kościuszki, karola Świer-
czewskiego, ks. konstantego Dam-
rota (pokrywa się z Rejonem 1. KMP), 
a także Powstańców, komuny Pa-
ryskiej, kolejowa, Piaskowa, Brzo-
zowa.

Skontaktujemy się z nim poprzez 
centralę Straży Miejskiej w Siemiano-
wicach Śląskich – 32 228-47-00 lub 
986.

Ulica krucza, a także Ryszarda 
gansińca, Michałkowicka, Spokoj-
na, przy których znajdują się budynki 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, mieszczą się z kolei w Rejonie 
II – „Bańgów – Przełajka”. Za ten teren 
odpowiada młodszy strażnik Maciej 
Jędrzejowski, którego sylwetkę bliżej 
przedstawialiśmy w numerze 4/2015, 
przy okazji prezentowania dzielnico-
wych „Bańgowa”.

Z tym rejonowym skontaktujemy 
się również poprzez centralę Straży 
Miejskiej w Siemianowicach Śląskich 

– 32 228-47-00 lub 986. Jeżeli ktoś 
z różnych powodów nie chce zgłosić 
problemu w swoim miejscu zamiesz-
kania, może to zrobić osobiście – po 

wcześniejszym umówieniu się – w sie-
dzibie straży miejskiej przy ulicy Jaro-
sława Dąbrowskiego 13 – tam rów-
nież rejonowy odnotuje zgłoszenie, 
wysłucha czy pokieruje dalej.

Podsumowując...
W ciągu ostatnich dwunastu miesię-

cy przedstawiliśmy sylwetki wszyst-
kich piętnastu dzielnicowych Komen-
dy Miejskiej Policji w Siemianowicach 
Śląskich i rejonowych pięciu Rejonów 
siemianowickiej Straży Miejskiej. Ko-
lejno: z Bytkowa, „Tuwima”, „Bańgo-
wa”, Michałkowic a w końcu i z „Cen-
trum”. Pokazaliśmy twarze, przedsta-
wiliśmy króciutko ich służbę w mun-
durze oraz obszar, na którym działają 
i za który odpowiadają. Podpowiedzie-
liśmy na łamach, jak można się z nimi 
skontaktować – telefonicznie albo na 
posterunkach terenowych (tam gdzie 
takie funkcjonują) podczas pełnionych 
przez nich w wybrane dni dyżurów.  rg

młodszy strażnik  
Maciej Jędrzejowski

Termin Budynek, adres

W związku z przeprowadzaną wymianą podzielników 
prosimy o przygotowanie dostępu do grzejników w sposób 

umożliwiający montaż nowych podzielników

8. 02. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25a;  
Walerego Wróblewskiego 43

9. 02.  
wtorek

Władysława Jagiełły 25B;  
Walerego Wróblewskiego 45

10. 02.  
środa

Władysława Jagiełły 25c, D;  
Walerego Wróblewskiego 47

11. 02. 
czwartek

Władysława Jagieły 27D;  
Walerego Wróblewskiego 49

12. 02.  
piątek

Jagiełły 27c;  
Niepodległości 60a-c

13. 02. 
sobota

Władysława Jagiełły 27a, B

Termin Budynek, adres

15. 02. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 29a;  
Niepodległości 60D-F

16. 02. 
wtorek

Władysława Jagiełły 29B;  
kolejowa 1, 4

17. 02.  
środa

Władysława Jagiełły 29c, D;  
kolejowa 3

18. 02. 
czwartek

Jana Polaczka 2, 6;  
kolejowa 5, 6

19. 02.  
piątek

Jana Polaczka 8;  
kolejowa 2

20. 02. 
sobota

Jana Polaczka 4

Odczyty podzielników i wodomierzy

7. 03. 
poniedziałek

Władysława Łokietka 2

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem często sięgającym paru miesięcy 

z myślą o tych, co planują jakieś wyjazdy, przedstawiamy 
harmonogram odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, że odcZyty wykonywane będą tylko w godZinach 
popołudniowych, pocZątek ok. 1600,  a w soboty od 1000.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym regu-
laminem rozliczeń centralnego ogrzewania przewidziano 
tylko: 

JeDeN TeRMIN ODcZyTU PODSTaWOWy  
ORaZ JeDeN DODaTkOWy.

Po tym czasie nie będą organizowane żadne inne termi-
ny dla osób, które nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklamacje dotyczące rozlicze-
nia ryczałtowego z powodu nieobecności lokatora nie będą 
uwzględniane. 

 Biuro Rozliczeń ec

Harmonogram wymiany podzielników oraz odczytów podzielników i wodomierzy
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Rafał grzywocz: Panie komendancie, na początek 
chciałbym dowiedzieć się, dlaczego strona interneto-
wa straży miejskiej od jakiegoś czasu jest niedostępna?

adam adamski: Mamy przejściowe problemy technicz-
ne, ale informatyk ma się tym zająć.

- Proszę powiedzieć, jak podsu-
mowałby Pan rok 2015, jeśli cho-
dzi o działania straży miejskiej 
w naszym mieście?

- Nasze miasto mamy podzielo-
ne na pięć dzielnic. Udało nam się 
już w zeszłym roku przydzielić tam 
dzielnicowych, bo wcześniej niektó-
re dzielnice przez jakiś czas nie by-
ły obsadzone. Mogę powiedzieć, że 
praktycznie przez cały ubiegły rok 
funkcjonowali oni w swoich rejo-
nach, współpracowali z administra-
cjami, z mieszkańcami. Mamy dzisiaj 
stan osobowy, zapewniający nam 
spokojne wykonywanie zadań w te-
renie. Mamy też od zeszłego roku 
– o czym warto wspomnieć – bardzo prężnie działający pro-
gram prewencyjny „Bezpieczna szkoła”. Prowadzą go dwie 
strażniczki miejskie. Program, choć nazwa na to nie wskazu-
je, obejmuje również przedszkola. Urząd Miasta sfinansował 
nam zakup zestawu „Autochodzik”. Przeznaczony jest on dla 
najmłodszych i pomaga nam w realizowaniu programu, obej-
mującego poznanie zasad bezpieczeństwa na ulicy. Ze star-
szymi dzieci, młodzieżą gimnazjalną w ramach tego progra-
mu omawiane są problemy związane z paleniem papiero-
sów, spożywaniem alkoholu. W 2015 roku podejmowaliśmy 
też oczywiście interwencje w zakresie naszych kompetencji, 
czyli sprawy czystości w mieście, parkowania na zakazach. 
Częstym problemem, jaki odnotowywaliśmy, było też pale-
nie odpadów.

- Jakie sprawy najczęściej odnotowują rejonowi?
- Przede wszystkim porządek, zanieczyszczenia tere-

nu. Chodzi przede wszystkim o podrzucanie śmieci, dzi-
kie wysypiska. W osiedlach spółdzielczych strażnicy miej-
scy przyjmują interwencje dotyczące podrzucania gruzu, 
zostawiania go przy pojemnikach. To też interwencje od-
noszące się do zanieczyszczania terenów przez czworo-
nogi i luźno biegających psów. Teraz już mniej, choć na-
dal odnotowujemy zgłoszenia o parkowaniu na „koper-
tach”. W okresie wiosennym i letnim podejmujemy inter-
wencje na podstawie informacji o spożywaniu alkoholu 
w miejscach publicznych i dalej – zakłócania ciszy nocnej. 
Teraz, w okresie zimowym, w ramach naszej „Akcji Zima” 
– sprawdzamy, czy zarządcy terenów właściwie wywiązują 
się ze swoich obowiązków odśnieżania chodników.

- chciałbym nawiązać do jednego z listów, adreso-
wanych do Redakcji („MS” 1/2016), w którym mieszka-
niec zwraca uwagę na problem parkowania na trawni-
kach. Miejsc do parkowania przybywa, a nadal parkuje 
się na trawnikach, niszcząc zieleń. Pozostają mało es-
tetyczne barierki, słupki przeszkodowe? Jak widzi Pan 
ten problem?

- Miejsc parkingowych przybywa, ale przybywa również 
samochodów. W zeszłym roku mieliśmy około sto takich 
interwencji. Powiem szczerze, nie wiem jak przekonać kie-
rowców. Są mandaty, pouczenia, wnioski do sądu... Ale to 
kierowca powinien wiedzieć gdzie wolno parkować. Nawet 
jak pod samą klatką schodową nie ma wolnego miejsca, 
będzie 100 metrów dalej. Strażnicy miejscy każdą inter-
wencję traktują indywidualnie. Jeśli ewidentnie ktoś parku-
jąc, niszczy zielony trawnik, zazwyczaj kończy się to man-
datem. Są miejsca – trawniki już rozjeżdżone, wtedy oce-

na sytuacji, decyzja należy bezpo-
średnio do strażnika. 

- Swego czasu, rok temu i dalej, 
mówiło się, że być może pojawi 
się więcej strażników miejskich 
w osiedlach – patroli, a nawet 
punkty kontaktowe, np. w „Bań-
gowie”. czy coś się ruszyło?

- Jak wspomniałem na początku, 
od zeszłego roku mamy komplet re-
jonowych na wszystkich dzielnicach. 
Mamy rzeczywiście więcej patro-
li na ulicach. Przesunęliśmy straż-
ników z sekcji „Czerwonego świa-
tła” do sekcji patrolowej. Uszczu-
plone również zostało kierownictwo 
straży miejskiej. Tutaj również prze-

sunięto osobę do patrolu. Mamy obsadzone zmiany. Dzień 
wygląda w ten sposób, że dzielnicowi idą na swoje dzielni-
ce, a jednocześnie jeździ patrol zmotoryzowany, podejmu-
jący interwencje zgłoszone przez mieszkańców. Nie ma-
my punktów kontaktowych. Powiem szczerze, mieliśmy jakiś 
czas temu takie dyżury, ale tych zgłoszeń nie było za du-
żo. Rzadko ktoś przyszedł. Mamy jednak ustalone z kierow-
nikami poszczególnych administracji, że jak będzie problem, 
to administracje dają nam wówczas znać. Zresztą dzielnico-
wi praktycznie dziennie się tam pojawiają. Mieszkańcy oczy-
wiście mogą do nas od razu zgłaszać swoje problemy, bez 
konieczności pośredniczenia administracji. Myślę, że taki 
bezpośredni kontakt jest lepszy. I jak obserwuję, taka forma 
kontaktu, jaką przedstawiłem, działa.

- Problem podrzucania śmieci, dzikich wysypisk. Jak 
widzi Pan ten problem w zasobach SSM? Na łamach 
przewijały się takowe w listach od mieszkańców i doty-
czyły np. garaży przy alei Młodych, okolic „RENOMY” 
i lasku Bytkowskiego...

- To co podkreślam, jest to jeden z najczęściej odnotowy-
wanych problemów przez naszych rejonowych. Patrząc jed-
nak na Siemianowice Śląskie jako całość, w osiedlach no-
wych – spółdzielczych, ten problem jest mniejszy. Problem 
jest zwłaszcza na obrzeżach miasta, a zgłoszenia, jakie przyj-
mują nasi rejonowi z osiedli spółdzielczych lub o których straż-
nicy wiedzą wcześniej, staramy się podejmować na bieżą-
co. Podrzucający zostawiają ślady. Mamy fotopułapki. Trud-
no jest złapać kogoś na „gorącym uczynku”, ale mieliśmy parę 
takich przypadków. Liczymy tutaj na pomoc również ze stro-
ny mieszkańców. Samochodu nie widział strażnik, ale widział 
mieszkaniec – świadek i zdążył zapamiętać numery rejestra-
cyjne, zrobić zdjęcie... Wciąż jednak bardzo dużo ludzi, mimo 
że było świadkiem zdarzenia, ma obawy przed zeznaniem do 
protokołu. Ciężko wówczas cokolwiek komuś udowodnić, wy-
egzekwować, wszelkie wątpliwości są wtedy na korzyść tego 
podrzucającego, niestety – sprawa się rozchodzi.

Interweniujemy
Rozmawiamy z adamem adamskim – komendantem 

Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich.
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Os. „centrum”
Front robót w osiedlu 

„Centrum” prowadzony jest 
w klatkach schodowych 
przy ulicy Ryszarda gan-
sińca. Na pierwszy rzut po-
szły budynki o numerach „9” 
i „10”, gdzie malowane są 
całe klatki schodowe, z od-
nawianiem parterów włącz-
nie. W dalszej kolejności, 
według zapowiedzi admini-
stracji, będą budynki przy 
adresach: Ryszarda gan-
sińca 4, 7, 11. To jednak 
trochę później.

Poza dużymi robotami we-
wnątrz klatek schodowych 
warto też odnotować, że od-
dano już do użytku zabudo-
wany, zadaszony i zamyka-
ny na klucz śmietnik przy 

ulicy kruczej 1a. W tym 
roku, na II kwartał przewi-
dziano jeszcze wykonanie 

stanowisk kontenerowych 
przy ulicy kolejowej 1-6. 
Po ulicach: Michałkowic-
kiej, Jedności oraz kru-
czej, czas i na kolejową...

W styczniu, przy sprzyja-
jących warunkach atmosfe-
rycznych, administracja zle-
ciła pielęgnację drzew w ca-
łym osiedlu i według po-
trzeb. Konserwatorzy z ko-
lei najwięcej swojego czasu 
pracy poświęcili na wymia-
nę odcinków pionów i po-
ziomów wodnych w miesz-
kaniach. Ostatnio między in-
nymi przy ulicy Ryszarda 

gansińca 6 (poziom wod-
ny), komuny Paryskiej 1, 
kolejowa 5a (pion wod-

ny), Hutnicza 5 (pion wod-
ny i kanalizacyjny).

Os. „Młodych”
Tutaj roboty wewnątrz klatek 

realizowane są właściwie przy 
trzech adresach. Przy alei 
Młodych 3 rozpoczęto malo-
wanie klatki wraz z piwnicami. 
Klatka dalej – aleja Młodych 
4 – przygotowana została już 
pod roboty malarskie. Zamon-
towano białe koryta, a ope-
ratorzy różnych operatorów 
multimedialnych przenieśli do 
nich swoje instalacje. Malowa-
nie ma rozpocząć się jeszcze 
w lutym. Tymczasem przekła-

danie takich sieci teletechnicz-
nych trwa w klatce przy alei 
Młodych 5.

W ubiegłym miesiącu 
przy Placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 7 zamknię-
to obudowany już wcześniej 
śmietnik – zamontowano do-
datkowe kraty, mające unie-
możliwić podrzucanie śmie-
ci oraz furtkę z zamkiem. 
Mieszkańcy otrzymali do niej 
klucze. Warto nadmienić przy 
okazji, że to nie pierwszy za-
budowany śmietnik w tym 
rejonie osiedla „Młodych”. 
W październiku ubiegłego ro-
ku, przy Placu J. Skrzeka 
i P. Wójcika 5, także wy-
konano stanowisko kontene-
rowe. W tym przypadku jed-
nakże pracę realizowano od 
podstaw – utwardzono kost-
ką brukową teren, wykona-
no ściany, osadzono dach, 
a w końcu furtkę na zamek.

- Bezdomni zimą. Jak wygląda ten problem w Sie-
mianowicach Śląskich? Mógłby Pan wskazać konkret-
nie takie miejsca bytowania bezdomnych w zasobach 
SSM lub ich sąsiedztwie? Sądzę, że mogłoby to pomóc 
zwrócić większą uwagę na (o)mijane przez nas wielo-
krotnie punkty, gdzie być może akurat ktoś może wal-
czyć o przetrwanie...

- Mamy parę takich miejsc, o których wiemy, że bezdom-
ni przebywają. Dziennie, po kilka razy staramy się te miej-
sca sprawdzać, kontrolo-
wać. My pracujemy w trybie 
zmianowym: dzień – popo-
łudnie, a w piątki i soboty do 
2400, choć myślimy nad wy-
dłużeniem czasu pracy do 200. 
Sprawą bezdomnych zajmuje 
się również policja. Wieczory 
i noce są najzimniejsze. Każ-
dy ma świadomość, że gdy-
by się coś stało, to... Te osoby 
się przemieszczają, stąd moż-
na powiedzieć, że miejsca, 
w których bytują są rucho-
me. Wiemy, że dzisiaj jest ta-
kie miejsce – szałas na przykład przy ulicy Zgrzebnioka czy 
w rejonie garaży przy kościelnej – doglądamy je. W osie-
dlach spółdzielczych takimi miejscami, gdzie szukają schro-
nienia są klatki schodowe. Klatki SSM są ciepłe, dlatego tam 
przebywają. My, po interwencji mieszkańców, wyprasza-
my ich z nich. Proponujemy noclegownię, jednak dosyć czę-
sto zdarza się, że po prostu odmawiają pomocy, nie chcą. 
My zmusić nie możemy. Albo są to osoby spożywające al-
kohol, a w noclegowniach nie jest to akceptowane. Jeśli jest 
mróz, a są nietrzeźwi, powiem szczerze, dla ich bezpieczeń-

stwa wywozimy ich do izby wytrzeźwień. Jeśli chodzi o noc-
legownie, współpracujemy z Miejskim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego przy ustaleniu, gdzie są wolne miejsca – Cho-
rzów, Katowice, Dąbrowa Górnicza. Bezdomni, w zależno-
ści od wewnętrznego regulaminu, mogą znaleźć tam schro-
nienie nawet przez jakiś dłuższy czas – nie tylko przez jedną 
noc. Z tego co się orientuję, taki dłuższy pobyt wiąże się też 
z pewnymi obowiązkami. Ale to jest szansa na przetrwanie.

- a skoro już jesteśmy przy zimie, chciałbym nawią-
zać do porzucanych w tym 
okresie psów. Pamiętam, 
jak dokładnie rok temu 
zgłaszałem do straży miej-
skiej i w Miejskim centrum 
Zarządzania kryzysowego 
sprawę porzuconego na ko-
cu, pod domofonem jednej 
z klatek, psa. Usłyszałem, 
że niestety ze względu na 
miesięczny limit, nie moż-
na podjąć od razu interwen-
cji. Podjęto ją po 4 dniach, 
a stworzenie przetrwało ten 
czas tylko dzięki pomocy 

międzysąsiedzkiej. czy coś zmieniło się w tej materii?
- Musiałby Pan porozmawiać w Miejskim Centrum Zarzą-

dzania Kryzysowego. Jeżeli jest zgłoszenie, to my jedziemy na 
miejsce i potwierdzamy fakt, a dalej – przekazujemy to MCZK.

- Jeszcze na koniec. Jakie są priorytety straży miej-
skiej na ten rok?

- Te priorytety są niezmienne. Szeroko rozumiany porzą-
dek, ład, czystość. Te problemy, o których wspólnie roz-
mawialiśmy – to wszystko są nasze priorytety.

- Dziękuję za rozmowę.
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Poremontowy gruz to nie lada problem w osiedlach. 

Początek roku zdominowały roboty remontowe wykonywane w klatkach schodo-
wych. Po zsumowaniu ich wychodzi – biorąc pod uwagę wszystkie siedem osie-

dli SSM – że roboty malarskie lub poprzedzające je prace związane z montażem ko-
ryt pod instalacje teletechniczne, obejmują aktualnie około kilkadziesiąt klatek scho-
dowych w 15 budynkach spółdzielczych!

W klatkach...

ciąg dalszy na str. 12
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Tymczasem trwa wycin-
ka lub przycinka drzew. Po 
otrzymaniu stosownej zgo-
dy usunięto lub przycięto 
drzewa przy alei Młodych 
– w rejonie garaży, a także 
przy ZHP 10, alei Młodych 
15, Jana Stęślickiego (od 
strony balkonów).

Os. „Węzłowiec”
Na przełomie grudnia 

i stycznia praktycznie jedno-
cześnie prowadzono prace 
na parterach trzech klatek 
budynku przy ulicy Włady-
sława Jagiełły 7. W tej chwili 
to już końcówka robót. W lu-
tym będzie jeszcze odbiór 
techniczny. Pod innym adre-
sem tej części osiedla „Wę-
złowiec” – przy Władysława 
Jagiełły 13, operatorzy mul-
timedialni przekładają swo-
je istalacje do specjalnie do 
tego celu przygotowanych 
koryt (kanałów). To oznacza 
również, że niebawem, jak 
tylko się z tym uporają, ekipa 
malarska wejdzie do klatek, 
aby je w całości, komplek-
sowo odświeżyć. Prawdopo-
dobnie pod koniec I kwarta-
łu. Teraz natomiast pod tym 
samym adresem prowadzo-
na jest we wszystkich trzech 
klatkach wymiana okien.

Są miejsca w budynkach, 
do których na co dzień miesz-
kańcy zazwyczaj nie mają 
wstępu, bo zamknięte są na 
zamek, kłódkę. To pomiesz-
czenia z rozdzielaczami cen-
tralnego ogrzewania, z przy-
łączem gazu, zimnej wody 
czy stacje wymienników. Zi-
mą, kiedy pogoda nie pozwa-
la na wykonywanie jakichkol-
wiek prac na zewnątrz, admi-
nistracja zleca konserwato-
rom odświeżanie wspomnia-
nych pomieszczeń.

Osiedlowi konserwatorzy 
obecnie wymieniają piony 
zimnej, ciepłej wody oraz 
cyrkulacji w budynku przy 
ulicy Władysława Jagieł-
ły 37D (4 piony). Roboty są 
trudniejsze niż zwykle, bo 
trzeba przebijać się przez 
zabetonowane stropy mię-
dzy piętrami w szachtach, 

gdzie przebiegają rury wod-
no-kanalizacyjne.

Jednym z nielicznych za-
dań, jakie wykonano w ostat-

nich tygodniach poza bu-
dynkami było ustawienie 
w dwóch miejscach nowych 
znaków drogowych. Na wnio-
sek służb MPGKiM oznako-
wano dodatkowo dojazd do 
śmietników przy ulicy Wł. Ja-
giełły 2a – dużym samocho-
dom usprawni to odbieranie 
odpadów zmieszanych i wtór-
nych oraz udrożniono wjazd 
do budynków przy Władysła-
wa Jagiełły 7 oraz 9a. Oba 
dotyczyły znaku Zakaz za-
trzymywania się (B-36).

Os. im. Juliana Tuwima
Dobrą wiadomością dla 

mieszkańców dwóch klatek 
schodowych budynku przy 
ulicy Wojciecha korfante-
go 16 jest to, że roboty ma-
larskie definitywnie zmierza-
ją już ku końcowi. Ekipy re-
montowe wkrótce przeniosą 
się na inne adresy. Pozosta-
wią po sobie za to pomalo-
wane klatki i wyremontowa-
ne kompleksowo partery.

Pozytywną informacją jest 
również to, że kończą się 
prace, prowadzone od dłuż-
szego czasu w budynkach 
przy ulicy Okrężnej, o któ-
rych pisaliśmy wielokrotnie. 
Budynek przy ulicy Okręż-
nej 13, gdzie obecnie trwa-
ją jeszcze roboty, jest ostat-
nim, w którym wyprowadza-
na jest instalacja deszczo-
wa z trzech w jeden pion. 
Cel jest jasny i prosty – zmi-
nimalizowanie problemu za-
lewania mieszkań, który na 
przestrzeni lat i na różnych 
adresach tej ulicy, pojawiał 
się cyklicznie.

Według informacji admini-
stracji, zakończyły się z ko-
lei w osiedlu „Tuwima” co-
roczne przeglądy szczelno-
ści instalacji gazowej i prze-
wodów wentylacyjnych.

Osiedle „Bańgów”
W styczniu pomalowano 

klatkę schodową przy ulicy 

Marii Skłodowskiej-curie 
45. To nie tylko odświeżony 
korytarz, ale też piwnice wraz 
z pomieszczeniami wspólne-

go gospodarowania. War-
to było pocierpieć tych kilka-
naście dni. Robotnicy poszli, 
kurz i brud zniknął, zaś co 
do samej klatki schodowej – 
przyjemnie na nią spojrzeć.

Osiedlowi konserwato-
rzy usuwają też zgłoszone 
przez mieszkańców prze-
cieki, czyszczą kanalizacje. 
W ostatnich tygodniach wy-
mienili między innymi pion 
zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji w budynku przy ulicy 
Władysława Reymonta 4.

Przy Władysława Rey-
monta 38 z kolei, doszło 
w styczniu do niegroźnej 
awarii gazowej. Wymienio-
no odcinek zewnętrznej sie-
ci gazowej i wszystko jest 
dziś załatwione, jak należy.

O ile warunki na to pozwo-
lą, w tym miesiącu przewi-
dziano między innymi przy-
cinkę drzew. Administracja in-
formuje, że mieszkańcy mogą 
zgłaszać w ADM drzewa, ja-
kie ich zdaniem należy jesz-
cze „prześwietlić” przed sezo-
nem lęgowym.

Osiedle „chemik”
Miesiąc w miesiąc – infor-

mujemy o postępach prac 
w wieżowcach przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego. 
Dziś można poinformować, 
że odebrane są już roboty 
malarskie wewnątrz budyn-
ku przy „69”. W wieżowcu 
przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 73 trwa ostatni 
etap robót – malowana jest 
klatka schodowa (hole i ko-
rytarze lokatorskie gotowe). 
Jak zapowiada administra-
cja, niebawem mają wejść 
robotnicy na trzeci z wie-
żowców – Walerego Wró-
blewskiego 71. Zajmą się 
oni montażem koryt, prze-
znaczonych na instalacje te-
letechniczne.

Docelowo 11 odświeżo-
nych klatek schodowych. Aż 

jedenaście, bo dokładnie tyle 
klatek liczy długi „łamaniec” 
przy ulicy Niepodległości 
61-63. Roboty ruszyły. Bę-
dą pomalowane całe klatki, 
zmodernizowane partery i in-
stalacje domofonowe.

Osiedlowi konserwatorzy 
także mają pełne ręce ro-
boty. Na przełomie stycznia 
i lutego zajmą się usuwa-
niem awarii, jakie występo-
wały na pionach wodnych. 
W razie konieczności podej-
mą się wymiany felernych 
odcinków. Ostatnio na przy-
kład przy takich adresach, 
jak: Walerego Wróblew-
skiego 69, Niepodległości 
59a, Niepodległości 60F 
(piony kuchenne).

W budynkach przy uli-
cy alfonsa Zgrzebnioka, 
trwają kontrole szczelności 
gazu i wentylacji.

Os. „Michałkowice”
Klatki i tylko klatki. W trak-

cie realizacji jest aktualnie 
sześć klatek schodowych 
osiedla. Tyle, że niektóre do-
biegają już wyraźnie końca, 
a inne – dopiero co się roz-
poczęły. I tak, na finiszu jest 
remont trzech parterów przy 
ulicy Władysława Sikor-
skiego 2. Jeśli warunki na 
to pozwolą, jeszcze w lutym 
wykonana zostanie wylew-
ka przed wejściem do klatek.

Dosyć zaawansowane są 
prace w klatce schodowej 
przy Pocztowej 10, zaś nie-
dawno ekipa remontowa 
weszła do kolejnych klatek 
– przy ulicy Przyjaźni 52 
i 52a.

To w toku... A odhaczone? 
Pod koniec stycznia miał 
miejsce odbiór techniczny 
robót klatki schodowej przy 
ulicy Pocztowej 11. Klatka 
pomalowana, parter wyre-
montowany.

Konserwatorzy, podob-
nie jak w innych administra-
cjach, skupiają się głównie 
na robotach instalacyjnych. 
Wymieniają według potrzeb 
odcinki pionów wodnych. 
Ostatnio na przykład przy 
ulicy Pocztowej 8.

Rafał Grzywocz

W klatkach...

ciąg dalszy ze str. 11
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POKAŻ PRACOWNIKOWI 
VECTRY PONIŻSZY KUPON 
I ZAPYTAJ O OFERTĘ 
SPECJALNĄ!

OFERTA
SPECJALNA

UWAGA – SPECJALNIE TYLKO DLA LOKATORÓW SSM  
NOWY OPERATOR PRZYGOTOWAŁ DODATKOWE  

ATRAKCYJNE RABATY.

TELEWIZJA CYFROWA – BOGATY WYBÓR  
PAKIETÓW DLA KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ

SZYBKI INTERNET – Z ROUTEREM WIFI,  
BEZ LIMITU POBIERANIA I WYSYŁANIA DANYCH

TELEFON – TARYFY DOSTOSOWANE DO POTRZEB 
KLIENTÓW, RÓWNIEŻ PLAN BEZ LIMITU

ORAZ INNE USŁUGI JAK VOD, TV ONLINE.

OGŁOSZENIE
VECTRA S.A. TO OGÓLNOPOLSKA FIRMA TELEKOMUNIKACYJNA, KTÓRA SWOIM ZASIĘGIEM OBEJMUJE 
PONAD MILION GOSPODARSTW DOMOWYCH. MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE USŁUGI VECTRA S.A. 

SĄ JUŻ DOSTĘPNE DLA WIĘKSZOŚCI NASZYCH LOKATORÓW.

Do Państwa dyspozycji udostępnione zostały:

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta
Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 17  

(obok Szkoły Podstawowej nr 1)
biuro czynne pon. – pt. 8.00–17.00

Nie masz czasu, jesteś zajęty?
Zamów wizytę Przedstawiciela Handlowego.

VECTRA – DAJEMY WIĘCEJ ZA MNIEJ! O
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Popołudniowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci
w wieku od 2 do 9 lat

Więcej informacji pod numerem tel.: 661 964 525

Zajęcia odbywają się w placówce Dwujęzycznego
Przedszkola Strefa Malucha, Wróbla 14

Językowa Strefa MaluchaJęzykowa Strefa Malucha

s-
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6

Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BeZPOŚReDNIe UWagI, 

PROBleMy
dotyczące działu gZM

Zapraszamy do Biura Obsługi Klienta
Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 17

(obok Szkoły Podstawowej nr 1)
biuro czynne pon. – pt. 9.00–17.00

Nie masz czasu, jesteś zajęty?
Zamów wizytę Przedstawiciela Handlowego.

Złóż życzenia
swoim Klientom

Zaproś ich
na świąteczne 

zakupy
Ogłoszenia

do świątecznego  
wydania „MS”

przyjmujemy do 22 lutego
Cennik patrz str. 16
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „centrum”. W styczniu wykonano stanowisko 
kontenerowe – krucza 1a

os. „Michałkowice”. Podwieszany sufit i pomalowane ściany – Przyjaźni 52

os. „centrum”. Żeby pomalować, trzeba najpierw 
wyszlifować, wyrównać – Ryszarda gansińca 10

os. „Bańgów”. korytarze piwniczne pomalowane  
– gotowe – Marii Skłodowskiej-curie 45

os. „Michałkowice”. Na parterach wykonano nowe 
posadzki – Władysława Sikorskiego 2

os. „Węzłowiec” W klatkach schodowych  
przy Wł. Jagiełły 13 wymieniano okna

os. „Młodych” – Przycinka 
wysokich drzew przy garażach  

– aleja Młodych

W klatkach... czytaj str. 13
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Os. „Bańgów” Os. „centrum” Os. „chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Młodych”. koryta są, kable jeszcze wiszą. 
Jeszcze... – aleja Młodych 5

os. „chemik”. Trwają prace malarskie w klatce 
schodowej wieżowca – Walerego Wróblewskiego 73

os. „Tuwima”. Nowa kanalizacja deszczowa 
 ul. Okrężna 8

os. „Węzłowiec”. Trwa sukcesywne odnawianie stacji 
wymienników i rozdzielaczy c.o. w budynkach

os. „Węzłowiec”. Przy wjeździe do budynku Wł. 
Jagiełły 9a oraz Wł. Jagiełły 2a ustawiono znaki B36

os. „Bańgów”. W styczniu pomalowano klatkę 
schodową – Marii Skłodowskiej-curie 45

os. „chemik”. Przy Walerego Wróblewskiego 
71 rozpocznie się porządkowanie instalacji 

teletechnicznych

os. „Tuwima”. Wniosek mieszkańców zrealizowany. 
Drzewa owocowe wycięto, inne przycięto 

 – W. korfantego 1, 10 i H. Wróbla 5
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Siemianowice Śląskie, 
ul. Niepodległości 35;
ul. kościelna 51;  
ul. Boh. Westerplatte 31

 32 765-38-71 lub 506 178 147
Oferujemy Państwu:

 Pochówek tradycyjny i z kremacją

 Całodobowy transport zmarłego w kraju i zagranicą

 Szeroki asortyment trumien oraz urn, a także palm, wieńców i bukietów

 Własną chłodnię, windy do opuszczania trumien i urn, baldachim pogrzebowy

 Oprawę muzyczną ceremonii pogrzebowej

 Usługi grabarskie  na terenie cmentarza w Bytkowie (przy parafii św. Ducha)

 Natychmiastowa wypłata zasiłku pogrzebowego

WIĘceJ INFORMacJI Na NaSZeJ STRONIe: WWW.HMkOSMala.Pl
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W każdy poniedziałek,  
w godzinach od 15.30 do 16.30 

w siedzibie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
ul. Boh. Westerplatte 20,  

tel. 32-6091-405. 
PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NAD-
SYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLE-
MY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

„MS” cZeka Na TWOJĄ ReklaMĘ 
do 20. każdego miesiąca tel. 32 609-14-05

ReklaMy cZaRNO-BIaŁe
- moduł 5,7 x 5,0 cm  - 100,42 zł
- drobne /słowo/ - 1,23 zł  

DROBNe RaMkOWe
- 2/3 modułu, 19,00 cm2 - 66,94 zł
- 1/2 modułu, 14,25 cm2 - 50,21 zł
- 1/3 modułu,   9,50 cm2 - 33,47 zł
- 1/4 modułu,   7,13 cm2 - 25,10 zł 

ReklaMy kOlOROWe - moduł 5,7 x 5,0 cm:
strony środkowe - 120,98 zł 
strony: druga i przedostatnia - 151,23 zł 
strona ostatnia - 181,47 zł

Zamieszczenie ogłoszenia jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
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Podwyżki cen energii 
cieplnej

Witam
Chciałbym się na chwilę odnieść do 

częstych podwyżek cen ciepła.
Z tego, co wiem Tauron dlatego pod-

nosi non stop ceny za ogrzewanie, po-
nieważ ma monopolistyczną pozycję na 
rynku i z tego co wiem Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa podała Tau-
ron do URE o stosowanie praktyk mo-
nopolistycznych. Chciałbym się dowie-
dzieć, jakie są efekty (jeśli w ogóle ja-
kieś są) lub jaka była odpowiedź URE 
i czy Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa w nieskończoność będzie tole-
rować tak częste podwyżki cen ciepła.

Z poważaniem a. R.
(imię i nazwisko tylko i wyłącznie do 

wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: Publikując informację 

o zmianach cen energii cieplnej na 
przestrzeni 2015 roku mieliśmy na 
celu przekazanie członkom wiado-
mości, że zmiany te są dokonywane 
systematycznie. Nie oznacza to jed-

nak, że zmiany obciążają wyłącznie 
Tauron ciepło sp. z o.o. z siedzibą 
w katowicach, gdyż ruchy cenowe 
są skutkiem decyzji Prezesa Urzę-
du Regulacji energetyki podejmo-

wanych na wniosek poszczególnych 
źródeł ciepła tj.:

- „elcho” chorzów
- elektrociepłowni „katowice”
- ciepłowni „Siemianiowice”
- elektrociepłowni „Dąbrowa gór-

nicza”
- elektrowni „Łagisza”
- ciepłowni „Wujek”
- elektrociepłowni „Będzin”
W skutek decyzji Prezesa URe 

zmieniających ceny ciepła w Taryfie 
ag1, Tauron ciepło sp. z o.o. prze-
kazuje SSM informacje o zmianach 
cenowych zgodnie z rozporządze-
niem „taryfowym”.

każde źródło ciepła, jak i dys-
trybutor, ma prawo do składania 
wniosków o zmianę taryfy nie czę-
ściej niż raz do roku i stąd tak czę-
ste zmiany. Wielokrotnie informowa-
no na łamach „MS”, że Spółdzielnia, 
jej Zarząd nie jest stroną w proce-
sie wnioskowania, zatwierdzania Ta-
ryf i nie jest też powiadamiana o po-
dejmowanych działaniach zmierza-
jących do zmiany Taryfy. SSM, jak 
i inni odbiorcy ciepła, są jedynie za-
wiadamiani o skutkach tych działań 
i konieczności regulowania rachun-
ków za dostarczaną energię cieplną 
zgodnie z nowymi zatwierdzonymi 
Taryfami. Zapewniamy, że Zarząd, 
mimo iż nie jest stroną, nie „prze-
chodzi” obok tych zmian obojętnie. 
Przy każdej okazji w trakcie spotkań 
z dyrekcją Tauronu oraz na róż-
nych naradach i konferencjach Pre-
zes SSM poruszał ten temat wyraża-
jąc swoje głębokie zaniepokojenie 
i niezadowolenie rosnącymi koszta-

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30  w siedzibie Siemianowickiej  
Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405.  

PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 

ssm@poczta.fm

Szanowni P.T. czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak należy przedsta-
wić się, pisząc czy też telefonując do 
nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka 
wola i co reguluje Prawo prasowe, za-
strzec do wiadomości redakcji. Prosi-
my też o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi oraz szcze-
gółowych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szer-
szy wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidual-
nych odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szperania 
w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie bę-
dziemy respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie więk-
szej liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwo-
ści i którzy w sąsiedzkich pogaduszkach o takich proble-
mach debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na 

które oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dla-
tego też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpo-
wiemy w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotar-
ła do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem 
faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy nie-
zbędne jest przekazanie danych oso-
bowych w celu wyjaśnienia indywidu-
alnej sprawy, obowiązkowo podawać 
cały adres i dopisać zdanie o wyraże-

niu zgody na odtajnienie swych danych i ich przetwa-
rzanie, co umożliwi przekazanie poruszonego proble-
mu odpowiednim komórkom organizacyjnym Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...

ciąg dalszy na str. 18
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mi. Najlepszym tego dowodem by-
ły zamieszczone na łamach „MS” pi-
sma do Tauronu ciepło sp. z o.o., 
Prezesa Urzędu Regulacji energety-
ki, Najwyższej Izby kontroli, Urzędu 
Ochrony konkurencji i konsumen-
tów. W odpowiedzi na nasze wystą-
pienia otrzymaliśmy z NIk pismo in-
formujące, że Izba w swoich pla-
nach przewiduje kontrolę URe w ka-
towicach w zakresie prawidłowości 
zatwierdzania wniosków źródeł cie-
pła i dystrybutora Tauron ciepło. 
Między innymi też na wniosek na-
szej Spółdzielni, UOkik przeprowa-
dził postępowanie mające na celu 
sprawdzenie czy Tauron ciepło sp. 
z o.o. nie stosuje praktyki naduży-
wania pozycji dominującej. Wyni-
kiem tego postępowania jest decy-
zja nr RkT-39/2014 Prezesa Urzędu 
Ochrony konkurencji i konsumen-
tów. W decyzji zobowiązano Tauron 
ciepło sp. z o.o. między innymi do:
1) ograniczenia stosowania postano-

wień § 41 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
taryfowego wyłącznie do stwierdza-
nia prawidłowości określenia zamó-
wionej mocy cieplnej;

2) stwierdzania przekroczenia zamó-
wionej mocy cieplnej w przypadku 
wystąpienia dodatniej różnicy mię-
dzy wielkością poboru mocy ciepl-
nej obliczoną jako 1/24 różnicy od-
czytów wskazań ciepłomierza doko-
nanych w odstępie 24 godzin (nieza-
leżnie od temperatury zewnętrznej, 
w jakiej nastąpił pobór) a wielkością 
zamówionej mocy cieplnej;

3) stosownej zmiany postanowień 
umownych w powyżej wskazanym 
zakresie;

4) dokonywania zwiększenia zamówio-
nej w mocy cieplnej w wyniku uzy-
skania zgodnych oświadczeń woli 
obu stron, na zasadach określonych 
w przepisach Prawa energetyczne-
go, prawa cywilnego oraz umowach 
łączących Spółkę z odbiorcami;

5) udostępnienia odbiorcom informa-
cji pozwalających na stwierdzenie do-
trzymywania przez Spółkę standar-
dów obsługi odbiorców w zakresie na-
tężenia przepływu nośnika ciepła oraz 
temperatur zasilania i powrotu nośni-
ka ciepła na zasadach określonych 
w przepisach prawa, w szczególności 
– w trakcie przeprowadzania kontroli, 
zgodnie z przepisami Prawa energe-

tycznego w zakresie, jaki będzie moż-
liwy ze względów technicznych i orga-
nizacyjnych ograniczonym funkcjonal-
nością licznika ciepła;
Należy jednoznacznie w tym miej-

scu stwierdzić, że Tauron ciepło na 
przestrzenie 2015 r. w pełni dostoso-
wał się do postanowień tej decyzji.

Od redakcji: Pełny tekst decyzji li-
czącej 31 stron znajduje się na stro-
nach internetowych UOKiK.

Parking
Dzień dobry,

W związku zamieszonym na ła-
mach Państwa miesięcznika planu 
zmiany zagospodarowania terenu 
przy „Renomie”, chciałbym poprosić 
o precyzyjnie wyliczenie, jak realizacja 
planu wpłynie na ilość miejsc par-
kingowych na tym obszarze. Proszę 
o informację, ile efektywnych (nie tylko 
oznakowanych liniami) miejsc parkin-
gowych jest tam obecnie, a ile ma się 
znaleźć po przebudowie terenu.

Z góry dziękuję.
M. B. (imię i nazwisko

do wiadomości redakcji)
Zarząd SSM: W przedstawionym 

projekcie rewitalizacji terenu zapla-
nowano 50 miejsc parkingowych 
z możliwością zwiększenia tej ilości 
na etapie realizacji poprzez zmianę 
organizacji składowania odpadów 
komunalnych, tj. wybudowania 
śmietnika oraz poszerzenia zatok 
parkingowych przy klatkach scho-
dowych budynku ul. Walerego Wró-
blewskiego 41g i H. To rozwiązanie 
wiąże się jednak z wycięciem znajdu-
jącego się tam drzewostanu. Ponad-
to, rozważana jest jeszcze możliwość 
wybudowania dodatkowego parkin-
gu wzdłuż ściany południowej „Re-
nomy”. Te działania powinny zwięk-
szyć ilość miejsc, prawie że do 65.

Nasuwają mi się wnioski...
W moim liście zamieszczonym w nu-

merze 8/2015 r. napisałem w podsu-
mowaniu, że „działalność Spółdziel-
ni ocenić można jako dobrą, choć wie-
le można poprawić ku zadowoleniu 
Mieszkańców”. W odpowiedzi na ła-
mach gazety „Zarząd” prosił o wska-

zanie na czynniki, które można by 
przyjąć poprawiające działalność i za-
rządzanie Spółdzielnią. Od tego cza-
su minęło wiele miesięcy i z przykro-
ścią stwierdzam, że poruszona w liście 
tematyka nie została podjęta przez 
mieszkańców, czynnie zainteresowa-
nych działalnością Spółdzielni. Szcze-
gólnie dotyczy to uczestników zebrań 
osiedlowych, czy Walnych Zgroma-
dzeń Rady Nadzorczej. Za kilka mie-
sięcy znowu odbędą się zebrania, 
będziemy oklaskiwać przedstawiane 
sprawozdania, wypowiedzi członków 
kierownictwa Administracji czy Rady 
Osiedla. Nie znaczy to, że nasi wy-
brańcy nie zasługują na oklaski, wie-
le prac wykonuje się na Osiedlach ku 
zadowoleniu Mieszkańców, ale są i ta-
kie, które odkładane są kilka lat, wnio-
ski mieszkańców są pomijane, wręcz 
lekceważone, daje się do zrozumie-
nia, że władza jest nieomylna. Aby nie 
być gołosłownym wymienię chociażby: 
braki oświetlenia w niektórych punk-
tach osiedla, brak prawidłowej organi-
zacji „Akcji Zima”, ogólnie mówiąc brak 
działania w usuwaniu barier architekto-
nicznych, choć ta działalność jest prio-
rytetowa. Mieszkańcy osiedli to widzą, 
komentują, wskazują, że usuwanie ba-
rier jest ważniejsze od wymiany zawo-
rów w dziesiątkach tysięcy sztuk. Tym-
czasem nasza władza nie przejmuje 
się i takie podejście jest niezrozumiałe.

Nasuwa się więc wniosek o doko-
nanie zmian organizacyjnych w wybo-
rze członków Rad Osiedli oraz ustala-
nia kadencyjności ich pracy. Podsta-
wową zmianą winna być zasada, że 
Rada Osiedla składa się z przedstawi-
cieli administrowanych budynków (nie 
mylić klatek) a przedstawiciele wska-
zani by byli przez mieszkańców (jeden 
przedstawiciel danego budynku).

Jestem przekonany, że zmiana ta 
znacznie wpłynie na poprawę działal-
ności Administracji itp. Drugi wniosek 
dotyczy oceny działalności Zarządu na 
Walnych Zgromadzeniach Rady Nad-
zorczej, czy innych forach. Wniosek ten 
przedstawiłem w wypowiedzi zamiesz-
czonej w gazetce nr 8/2015 r. i w dal-
szym ciągu go podtrzymuję. Negatyw-
nym przykładem może być chociaż-
by negatywne przegłosowanie wnio-
sków mieszkańca J. Cz., które prze-
padły z racji braku uczestnictwa w ze-
braniach chociażby tych mieszkańców, 
którzy te wnioski podpisali. Gdyby ist-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 17
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niało międzyosiedlowe porozumienie, 
historia tych wniosków byłaby inna.

Reasumując, ww. wnioski należą do 
tych, o które prosił Zarząd celem nowo-
cześniejszego zarządzania Spółdziel-
nią, choć z racji skrótowego przedsta-
wienia problematyki nie wymieniłem in-
nych również bardzo ważnych.

Z poważaniem Mieszkaniec
Dane osobowe wyłącznie

do wiadomości Redakcji
Zarząd SSM: Bardzo dziękujemy za 

dobrą ocenę pracy Zarządu i admini-
stracji. Zapewniamy, że zarówno Za-
rząd, jak i Rady Osiedli nie wpada-
ją w samozadowolenie. Mamy peł-
ną świadomość, że jest jeszcze wie-
le spraw, które wymagają poprawie-
nia i wykonania jednakże występu-
ją ograniczenia w postaci środków 
finansowych. Nie pozwalają one na 
realizowanie wszystkich postula-
tów i wniosków mieszkańców w try-
bie natychmiastowym. Podzielamy 
pogląd, że niektóre wnioski są od-
kładane w czasie lub są pomijane 
ze względu na niemożliwość realiza-
cji. Nie zgadzamy się jednak z opinią 
jakoby były lekceważone. Zarówno 
Rada Nadzorcza, Zarząd jak i Rady 
Osiedli z ogromną uwagą wsłuchu-
ją się we wszelkie wnioski miesz-
kańców zgłaszane podczas dyżurów 
członków Rady Nadzorczej, Zarzą-
du i Rad Osiedli i podkreślamy, że 
zdecydowana większość tych wnio-
sków uwzględniana jest w planach 
remontowych osiedli. Niestety, Za-
rząd SSM nie dysponuje przysłowio-
wą czarodziejską różdżką i nie jest 
w stanie zrealizować każdego wnio-
sku w 100% i to zaraz, natychmiast.

Poruszona przez Pana kwe-
stia stosunkowo małej aktywności 
członków SSM na zebraniach, wie-
lokrotnie była przez nas porusza-
na, jednakże uczestnictwo w tych 
spotkaniach jest prawem, a nie obo-

wiązkiem. Zbyt mała aktywność po-
woduje, że stosunkowo niewiel-
ka reprezentacja podejmuje istotne 
decyzje w sprawach danego osie-
dla czy też całej Spółdzielni. Podob-
nie jest ze zgłaszanymi kandydatu-
rami do działalności w Radach Osie-

dli, gdyż wiele osób nie wykazuje 
żadnego zainteresowania udziałem 
w pracach tych gremiów. Nieste-
ty, niejednokrotnie też zdarza się, że 
mimo wyboru nie uczestniczą oni 
następnie w obradach Rad. Sądzi-
my, że Pana wniosek, aby RO skła-
dały się z przedstawicieli wszyst-
kich budynków danego osiedla wy-
daje się niezbyt realny. Nic nie stoi 
jednak na przeszkodzie, aby w imie-
niu mieszkańców danego budynku 
kandydatów zgłosić w najbliższych 
wyborach do Rad Osiedli.

Zarząd SSM do poruszanych przez 
Pana kwestii, a także wszelkich 
zgłaszanych, które wydają się lo-
giczne i konstruktywne, odnosi się 
nie tylko na łamach „MS”, ale i przy 
innych okazjach. Zapraszamy do 
spotkania z Prezesem SSM w ce-
lu skonkretyzowania przedstawio-
nych spraw, które doprowadziłyby 
do poprawy działalności administra-
cji i Zarządu.

Może być wizytówką
Szanowana Redakcjo!

Tuż przed Świętami zakończył się 
remont naszej klatki schodowej w bu-
dynku przy Pocztowej 11 w Michał-
kowicach. Niewielu wierzyło, że to 
przedsięwzięcie uda się w 2015 roku 
sfinalizować.

Poprzedniego remontu nikt już nie 
pamiętał, a wcześniejsza wymiana in-

stalacji gazowej powodowała, że o re-
mont już się prosiło. Tym bardziej, że 
plątanina wszelakich kabli telekomu-
nikacyjnych, TV kablowych i interne-
towych powodowała, że nasza klat-
ka schodowa przypominała wyglądem 
bardziej familoki na „Hugo” niż blok z 2 
połowy XX wieku.

Wielokrotne monity w administracji 
michałkowickiej jak wszyscy wiedzą, 
są mało skuteczne i dopiero moja in-
terwencja u samego Prezesa Leksto-
na przyniosła skutek.

Spodziewałem się świątecznej wizy-
ty gości z zagranicy i bardzo mi zale-
żało, by nasz budynek zrobił na nich 
dobre wrażenie. Po interwencji u sa-
mej „góry” wszystko potoczyło się bły-
skawicznie. Tak wysokiego tempa ro-
bót dawno nie oglądaliśmy. Pewnym 
utrudnieniem był oczywiście wszech-
obecny pył, ale sąsiedzi wykazali się 
wyjątkowym zrozumieniem sytuacji. 

W efekcie mamy gładzie na wszyst-
kich ścianach w klatce schodowej, in-
stalacje są zręcznie ukryte, a tuż przy 
wejściu ściana jest elegancko wykoń-
czona płytkami i warstwą natrysko-
wą. Na dodatek mamy nowy domofon, 
a przed budynkiem w miejsce obskór-
nego śmieciowiska, powstał nowocze-
sny, zamykany śmietnik.

Reprezentując Sąsiadów chciałbym 
serdecznie podziękować Prezesowi 
Zbigniewowi Lekstonowi, który osobi-
ście doglądał prac remontowych. Dzi-
siaj mamy 45 letni budynek, którego nie 
musimy się wstydzić i który śmiało mo-
że być wizytówką naszej Spółdzielni.

W imieniu mieszkańców bloku przy 
Pocztowej 11
Jerzy Szyga

Zarząd SSM: Dziękujemy za mi-
łe słowa i zapewniamy, że władze 
Spółdzielni z jednakową staranno-
ścią i zaangażowaniem zajmują się 
wszelkimi zadaniami realizowany-
mi w SSM.

Ogród społeczny – spotkanie drugie
Zapraszamy Wszystkich na drugie warsztaty poświę-

cone ogrodowi społecznemu, który powstanie pomię-
dzy blokami przy ul. Jagiełły 27 a 33. Ogród ten będzie 
wyglądał i funkcjonował tak jak określą to sami mieszkańcy. 
Będzie też prowadzony przez nich samych. Na jego terenie 
znajdzie się miejsce przeznaczone do wypoczynku, z al-
tanką i ławeczkami oraz miejsce na uprawę roślin (warzyw, 
kwiatów, owoców). Ten projekt jest skierowany do każdego, 
a powstanie tylko dzięki Waszemu zaangażowaniu.

Przyłącz się i stwórz coś dla siebie. Spotkajmy się 
17 lutego godz. 1800 w Hufcu ZHP przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 10.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie
 www.siemianowice.pl. 

Projekt jest prowadzony przez Urząd Miasta Siemianowi-
ce Śląskie. JaN
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a.a. gaZOWe urządzenia, montaż, 
naprawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264 

a.a gaZ – serwis – naprawa, 
konserwacje, wymiana piecyków 
łazienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765  

aRISTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych,

tel. 505 484 434, 602 449 907, 
32 735-64-57 

caŁODOBOWa naprawa – montaż 
pieców gazowych i instalacji wodnych, 
kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych, 
remonty łazienek, Junkers, Termet, 
24h    tel. 32 241-99-81, 601 477 527 

a.a. WyMIaNa instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, tel. 512 482 273

cZySZcZeNIe dywanów, wykładzin, 
tapicerki karcherem, skuteczne od-
plamianie, Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950

cZySZcZeNIe dywanów, tapicerki, 
wykładzin. Promocja,

tel. 606 274 056

elekTRycZNe usługi, 
tel. 502 362 393

JĘZyk niemiecki – korepetycje 
i tłumaczenia,  tel. 604 187 475

FacHOWe mycie okien, sprzątanie 
mieszkań,  tel. 511 060 617

FHU „IRyDD”: remonty, profesjonal-
nie, kafelkowanie, panele podłogowe, 
malowanie, regipsy, wod-kan, tynki 
strukturalne, elektryka, 

tel. 32 228-80-82, 501 409 237 

ZaBUDOWy wnęk, montaż paneli, 
sufity podwieszane, gładzie, kafelko-
wanie, tel. 32 245-95-87, 504 593 016 

TeleWIZORy, naprawa u klienta, gwa-
rancja na usługi. Siemianowice Śląskie 
– dojazd bezpłatny. Naziemna, cyfrowa, 
czynne 9:00 do 20:00 oprócz niedziel, 

tel. 32 228-26-75, 601 347 250

ReMONTy mieszkań, malowanie, 
tapetowanie, gładzie, panele, tynki 
ozdobne, regipsy, tel. 696 018 114

SZaFy na wymiar. Lustra, lakier, pły-
ta, grafika, zdjęcia. Pomiar gratis,
  tel. 608 464 612kUcHNIe na wymiar, lakierowanie, 

fornir, płyta, mdf. Pomiar gratis, 
 tel. 608 464 612  

kOMPlekSOWe remonty mieszkań, 
łazienek, ekspresowe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych. Faktura VAT. 
Długoletnia praktyka, tel. 693 518 984  

TRaNSPORT i przeprowadzki, 
utylizacja sprzętu AGD-RTV, 

tel. 506 867 565

TV-SaT! Regulacje i montaż anten 
satelitarnych wszystkich typów, 

tel. 604 127 712

NaPRaWa telewizorów u klienta, 
tel. 603 898 300

OkNa PCV – naprawa, regulacja, 
KATEX,  tel. 888 620 482

RegUlacJa i naprawa okien, wy-
miana uszczelek,  tel. 602 314 720

ReMONTy mieszkań,
 tel. 500 368 543  

TRaNSPORT, przeprowadzki,
 tel. 508 290 245  

USŁUgI elektryczne,
 tel. 662 653 111

kaFelkOWaNIe, remonty, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496  

kOMPUTeRy, laptopy, serwis, na-
prawa, dojazd,  tel. 666 079 179  

MalOWaNIe, tapetowanie, pane-
le, gładzie, 

tel. 32 228-94-44, 609 255 283

ReMONTy kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, tape-
towanie, panele, parkiety, instalacje, prąd, 
woda, gaz, dowóz materiałów gratis,

tel. 504 058 030, 32 203-15-75  

MeBle na wymiar, 
tel. 510 724 303

FIRMa remontowo-budowlana Rem-
-Bud i Dekor świadczy usługi: kafel-
kowanie, zabudowy g/k, sufity pod-
wieszane, gładzie, malowanie, insta-
lacje wod-kan, elektryczne, gazowe, 
szafy pod zabudowę, 
  tel. 506 470 309, 510 896 202

kaWaleRka, 23 m2, wyposażo-
na, umeblowana, dotacja z funduszu 
MDM, cena 70.000 zł, os. Wróbla, 
  tel. 696 349 132

kUPIĘ 4-pokojowe mieszkanie w Mi-
chałkowicach,  tel. 665 580 088

kUPIĘ dom lub mieszkanie, 
  tel. 509 954 191

kUPIĘ mieszkanie 4-pokojowe na os. 
„Węzłowiec”, ul. Grunwaldzka,  
 tel. 509 457 349

kUPIĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

kUPIĘ mieszkanie 1 lub 2-pokojowe 
na os. Tuwima,  tel. 735 020 179

SPRZeDaM mieszkanie 38 m2 z księ-
gą wieczystą, cena 3.300 zł/m2, ul. 
Niepodległości 60,  tel. 604 835 896

OgŁOSZeNIa mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

POSZUkUJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

SPRZeDaM mieszkanie 47 m2, 
czwarte piętro, 3 pokoje, kuchnia, ła-
zienka, w Michałkowicach. 135 000 zł, 
 tel. 32 228-01-07

SPRZeDaM mieszkanie 48 m2 na ul. 
Okrężnej, 3 pokoje, 2 piętro w 10 pię-
trowym bloku,  tel. 512 070 713

s-
47
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caŁODOBOWa,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

ul. M. Dąbrowskiej 2. Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-28-89

ul. Wł. Jagiełły 4  Poniedziałek-sobo-
ta 9.00-21.00, niedziela 10.00-17.00 
   tel. 517 446 651 

ul. Jaworowa 2 Poniedziałek-piątek 
8.00-17.00, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-12.00 
 tel. 32 228-21-46 

ul. ks. J. kapicy 8, Poniedziałek. - pią-
tek 8.00-20.00, sobota 8.00 - 18.00, nie-
dziela 10.00 - 18.00 tel. 695 988 988

ul. ks. J. kapicy 10, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-21.00, sobota 8.00-21.00, nie-
dziela 9.00-18.00,  tel. 32 229-21-40

ul. kościelna 39,  Pon.-pt. 8.00-20.00, 
sobota 8.00-16.00, tel. 32 733-80-09

ul. W. korfantego 5, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-12-18

ul. kościelna 61, Poniedziałek-piątek 
7.00-18.00, sobota 7.30-12,30 
  tel. 32 229-01-71

ul. 1-go Maja 5, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 
 tel. 32 220-00-74

ul. Michałkowicka 7, Poniedziałek-
-piątek 8.00-20.00, sobota 8.00-14.00 
 tel. 32 766-84-38

ul. Niepodległości 23, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 228-01-60

ul. Niepodległości 29, Poniedziałek-
-piątek 8.00-19.00, sobota 8.00-18.00  
  tel. 32 228-33-70

ul. Okrężna 19, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 229-00-70

ul. Olimpijska 2, Poniedziałek-piątek 
8.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 762-82-43

ul. Jana Pawła II 1, Poniedziałek-pią-
tek 7.30-19.00, sobota 8.00-14.00 
  tel. 32 765-96-69

ul. Powstańców 16, Pon.-pią.  8.00-
20, sobota 8.00-16. tel. 32 220-03-37

ul. Jana III Sobieskiego 30, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.00, sobota 8.00-12.00 
  tel. 32 765-92-05

ul. k. Szymanowskiego 8, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-19.00, sobota 9.00-13.00 
 tel. 32 229-83-09

ul. k. Świerczewskiego 6, Poniedzia-
łek-piątek 7.00-19.00, sobota 8.00-13.00 
  tel. 32 228-20-07 

caŁODOBOWa ul. k. Świerczew-
skiego 13  tel. 32 204-66-22

ul. W. Wróblewskiego 28, Poniedzia-
łek-piątek 8.00-18.30, sobota 8.00-13.00 
 tel. 32 228-80-40

ul. Wyzwolenia 17, Poniedziałek-pią-
tek 8.00-19.00, sobota 9.00-14.00 

 tel. 32 228-43-46

SPRZeDaM mieszkanie własnościo-
we 50 m2, ul. Wróbla – Siemianowice 
Śląskie,  
 tel. 512 171 885, 601 927 677

SPRZeDaM mieszkanie na ulicy Kor-
fantego, 3 pokoje, 72 m2,  
 tel. 509 457 349

SPRZeDaM mieszkanie, 2 pokoje, 
Siemianowice Śl. – Bytków, 47 m2, do 
zamieszkania od zaraz,  
 tel. 604 603 331

SPRZeDaM mieszkanie M-3 po re-
moncie, Korfantego 3B/44, 
  tel. 503 095 299

ZaMIeNIĘ kawalerkę 27 m2 w bloku 
z c.o. (Centrum) na większe. Spłacę 
zadłużenie lub dam odstępne, 
  tel. 601 456 321

ZaMIeNIĘ mieszkanie 38 m2 (c.o., 
gaz, po remoncie) na większe. Spłacę 
zadłużenie,  tel. 504 425 098

ZaMIeNIĘ mieszkanie i spłacę zadłu-
żenie,  tel. 509 954 191

ODSTĄPIĘ lokal użytkowy 21 m2, 
os. Młodych,  tel. 501 468 348

a. kUPIĘ samochód, tel. 509 954 191

a.kUPIĘ każdy samochód, 
  tel. 660 476 276

a.aUTa kupię, wszystkie marki, 
 tel. 509 954 191

gaRaŻ murowany do wynajęcia przy 
ul. Obrońców Warszawy w Michałko-
wicach,  tel. 532 506 377

kUPIĘ garaż na os. Młodych,  
 tel. 601 456 321

PIlNIe kupię garaż na os. Młodych, 
  tel. 691 571 800

SPRZeDaM dwa garaże na  
ul. Powstańców,  tel. 516 547 420

Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
Dla kaŻDegO: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

PONIeDZIaŁek
Ognisko muzyczne ....................................... 13.00 – 20.00
Klub Seniora (Klub „Centrum”) ..................... 16.00 – 20.00 
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 .................. 18.15 – 19.00
Nauka tańca nowoczesnego ........................ 18.30 – 20.00

WTORek
Chór Seniorów DK „Chemik” .........................13.00 – 15.00
Stowarzyszenie Amazonek „RAZEM” ...........16.00 – 20.00
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Nauka tańca nowoczesnego .........................16.45 – 19.00

ŚRODa
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................15.00 – 20.00
Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)
Gimnastyka „Tay-chi” ....................................18.00 – 19.30

cZWaRTek
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Sekcja gier planszowych ...............................16.00 – 19.00
Klub Seniora DK „Chemik” ............................16.00 – 20.00     
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00

PIĄTek
Spotkania sekcji krótkofalarskiej ....................16.00 – 21.00
Spotkania sekcji strzeleckiej ..........................16.00 – 21.00
Zajęcia tenisa stołowego ...............................16.30 – 20.30
(jeżeli nie odbywają się w tym terminie inne imprezy – kontakt telefoniczny)

Spotkania TKKF „Rytm” i MTKKF ...............................17.00
NIeDZIela

Zebrania członków PZHGP ...........................10.00 – 13.00 
(trzecia niedziela miesiąca)

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl
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MECHANIKA POJAZDOWA
I DIAGNOSTYKA

MICHAŁ SZAFRAŃSKI

- geOMeTRIa kÓŁ 3D
- DIagNOSTyka kOMPUTeROWa
- NaPRaWy gŁÓWNe I BIeŻĄce

tel. 32 228-62-61
Michałkowice, ul. Maciejkowicka

czynny w godz. 8.00 - 16.00
s-155/9-15

Rehabilitacja „MEDICO”

Porada lekarska  
+ 2 tygodnie zabiegów  

(3 zabiegi dziennie)  
za jedyne 130 zł

Umawiamy się na 
konkretną godzinę

ul. Jana Pawła II,  
Siemianowice Śląskie  

tel. 32 220 02 01
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STOMaTOlOgIa - PeŁNy ZakReS
JeDNOWIZyTOWe lecZeNIe kaNaŁOWe Z MIkROSkOPeM

cHIRURgIa STOMaTOlOgIcZNa - implanty, usunięcia zębów zatrzymanych 
i ósemek, resekcje korzeni. STOMaTOlOgIa eSTeTycZNa, PROTeTyka 
- pełen zakres; kaRDIOlOgIa, echo serca - UKG, holtery; NeUROlOgIa; 
ReUMaTOlOgIa; cHIRURgIa OgÓlNa i NacZyNIOWa; USg Doppler-Duplex

STOMaTOlOgIa - lecZeNIe I PROTeZy ZĘBOWe

MIcHaŁkOWIce, ul. e. Orzeszkowej 20 od 8.00 do 20.30 tel. 32 228-80-97
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SkleP
MOTORyZacyJNy

oferuje w sprzedaży
części oryginalne Motorcraft

oraz zamienniki.
Ceny promocyjne na części

eksploatacyjne i układy
hamulcowe.

CZELADŹ, ul.Będzińska 32
Tel. 32 269-25-68; 508 327 589

aUTO – cZĘŚcI

s-
44
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kaNTOR  
WyMIaNy 

WalUT  
„eXITO”

ul. Walerego 
Wróblewskiego 67

41-106 Siemianowice Śl.

www.kantor.
siemianowice.com

MIeSIĘcZNIk  SIeMIaNOWIckIeJ  SPÓŁDZIelNI  MIeSZkaNIOWeJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Druk: „omegapress”, Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. 
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. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 29 stycznia 2016 r. 

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Kuzyn dyni; 8. Opła-

ta za używanie mieszkania. 9. Lutowa 
solenizantka; 10. Chmurka; 11. Ru-
da glinu; 12. Główny posiłek; 13. Ba-
ran – przestarzale; 16. Epoka trzecio-
rzędu; 19. Nacja; 20. Tłok; 21. Bryni-
ca; 22. Zrzęda; 23. Wśród nietoperzy; 
26. Zespół z Korą; 29. Pewność sie-
bie; 32. Nie katoda; 33. Podajnik śru-
bowy węgla w parowozie; 34. Zwał 
kolejowy; 35. Zakatarzony krasnal; 
36. Mityczny myśliwy; 37. Krzywe za-
mknięte; 38. Miejsce pracy aktora.

PIONOWO: 1. Cogito w Siemiano-
wicach Śląskich; 2. Pociecha dzia-
dziusia; 3. Dominuje w powietrzu; 
4. Baryła; 5. Zakręt koryta rzeki; 
6. Domena primabaleriny; 7. Bagaż, 
toboły; 13. Dzielnica Siemianowic Ślą-
skich; 14. Szlaban; 15. Cechuje oty-
łych; 17. Chemik z administracją przy 
ulicy Kapicy; 18. Zakaz wywozu lub 
przywozu towarów; 24. Odcień czer-
wieni; 25. Myśli tylko o sobie; 27. Miej-
sce realizacji recept; 28. Metal trudno 
topliwy; 29. Złość sarmacka; 30. Ze-
spół składników; 31. Gamoń.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 17 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do 22 lutego br. na adres: SSM, 
ul. Bohaterów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 2/2016 lub 
adres poczty elektronicznej redakcji 
„MS”: ssm@poczta.fm z obowiązko-
wą informacją w temacie wiadomości: 
krzyżówka nr 2/2016.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 1/2016 z hasłem: Późna zima, dłu-
go trzyma otrzymują: Piotr gaRDy-
NIk, ul. Hutnicza 3B; ewa aNDRZeJ-
cZak, ul. Boh. Westerplatte 12; Mi-
rosław kaSIUk, ul. Wł. Reymonta 4.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu gZM po odbiór nagród. Fundatorem 
pierwszej nagrody jest Kantor Wymia-

ny Walut „Exito”. Pozostałe ufundowa-
ła Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

Uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udziału w lo-
sowaniu wyłączeni są dłużnicy, przed-
stawiciele władz samorządowych, pra-
cownicy SSM i redakcja „MS.

Do ru sza ją ce go z przy stan ku au to-
bu su bie gnie męż czy zna i krzy czy:

- Lu dzie, za trzy maj cie ten au to bus, 
bo się spóź nię do pra cy!

- Pa nie kie row co – wo ła ją pa sa że-
ro wie – niech Pan za trzy ma! Jesz cze 
ktoś chce wsiąść!

Kie row ca za trzy mu je au to bus, męż czy-
zna za do wo lo ny wsia da i mó wi z ulgą:

- No, nie spóź ni łem się... Bi le ty do 
kon tro li pro szę!

J K L
Ma ły chłop czyk pła cze wnie bo gło sy. 

Ta ta py ta go:
- Fra nuś! O co tak za wo dzisz.
- Bo, bo zgu bi łem 10 zło tych – od po-

wia da ma lec.
- Uspo kój się. Dam ci to 10 zło tych.

Przez ja kąś chwi lę chłop czyk jest ci-
cho, lecz za pa rę mi nut ma lec drze się 
w dwój na sób.

- O co te raz cho dzi – py ta po de ner-
wo wa ny ta ta.

- Bo, bo gdy bym nie zgu bił tych 
10 zło tych, to miał bym 20!!!

J K L
Jak na zy wa ją się żo na i te ścio wa 

sie dzą ce ra zem w sa mo cho dzie?
- Ze staw gło śno mó wią cy...
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Nie, romantyczne 
wzloty, delektow-
anie się poezją, są 
Ci obce. Twardo 

stąpasz po ziemi. Lubisz wesołe towar-
zystwo, dowcipy, głośne wyrażanie 
radości. Główną zaletą Twojej dziewc-
zyny jest fakt, że można z nią wesoło 
spędzić czas.

Jesteś umiarkow-
anie sentymentalny, 
chociaż nie lubisz 
tego uzewnętrzniać. 

Swojej żonie przyniesiesz czasami 
kwiaty, ale bardzo trudno Ci wyrazić 
uczucie. Czasem minie dużo lat, zanim 
wyksztusisz słowo kocham. Uważasz, 
że powinna się tego domyślić.

Trudno powiedzieć 
czy ludzie spod tego 
znaku są sentymen-
talni. Raz zachowują 

się w sposób egzaltowany, okazują 
wrażliwość i zrozumienie dla innych 
ludzi, innym razem są oschli, obojętni. 
Nie oznacza to jednak, że udają, taką 
już mają naturę.

Pod znakiem Raka 
rodzą się najbardziej 
sentymentalni ludzie 
ze wszystkich Zodi-

aków! Panie lubią melodramaty, rzewnie 
płaczą na filmie, panowie kwieciście 
wyrażają swe uczucia. Nie są jednak 
w nich trwali. Potrafią zmieniać przed-
miot swoich uczuć dość łatwo.

Pan Lew do szczegól-
nie sentymentalnych 
nie należy. Potrafi jed-
nak pięknie mówić 

o miłości, że partnerce nie pozostaje 
nic innego, jak mu wierzyć. Nie wie, że 
jej najdroższy upaja się brzmieniem 
własnego głosu. Sprawia mu to dużą 
przyjemność.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Panny nie 
lubią uzewnętrzniać 
uczuć. Pozornie 

wydają się chłodni, zajęci głównie 
swoją pracą. Mało, kto wie, że lubią 
pomarzyć i czasem, gdy nikt nie widzi, 
sięgną po tomik ulubionych wierszy.

Jeśli masz słońce 
w znaku Wagi jesteś 
zarówno osobą 
sentymentalną, jak 

i taką, która potrafi dążyć do realizacji 
praktycznych celów. Jest więc Waga 
mile widziana w każdym towarzystwie, 
ale nie można z nią pomarzyć.

Pan Skorpion dale-
ki jest od wszel-
kich sentymentów. 
Może dziwić, z jaką 
łatwością potrafi 

odsunąć się od kogoś, kogo darzył 
zaufaniem, jeśli ta osoba przestała mu 
odpowiadać. Z sentymentem jedynie 
podchodzi do pracy.

Pozornie chłodny 
Strzelec potrafi się 
głęboko wzruszyć, 
szczególnie losem blis-
kich osób. Zachwyca 

go przyroda, godzinami podziwia krajo-
brazy, drzewa, rośliny. Z długiej podróży 
najczęściej zapamiętuje piękne krajobrazy.

Koziorożec lubi 
sobie w samotności 
czasem pomarzyć, 
ale jego marzenia 

dotyczą przeważnie tego, co zamier-
za osiągnąć. Widzi okiem wyobraźni 
piękny samochód czy domek, który 
chce zbudować i wtedy osiąga swój cel.

Pod tym znakiem 
rodzą się zazwyczaj 
realiści, ludzie lubiący 
konkrety, ceniący 

sobie spokój i wygodne życie. Pan 
Ryba na pewno nie zerwie łatwo swe-
go małżeństwa, nawet, jeśli przychyl-
nie patrzy na niego piękna kobieta.

Ludzie urodzeni 
pod znakiem Wod-
nika są skłonni do 
wzruszeń, ale zazw-

yczaj są to wzruszenia wyższego lotu, 
niż użalanie się losem bohaterów seri-
ali. Szczególnie czuli są na cierpienie 
dzieci i los bezdomnych zwierząt.

Smakowite różności
Pieczone kulki rybne

1 i 1/2 kg filetów np. z dorsza, karpia, 
1 posiekana cebula, 4 kromki namoczo-
nej pszennej bułki, 1/2 szklanki wody, 
2 i 1/2 łyżeczki soli, 1/2 łyżeczki pieprzu, 
1 jajo, 2 łyżki oleju, 2 cebule skrojone 

na plasterki, 1 zielona papryka skrojona 
w kostkę, 1 i 1/2 szklanki grubo posieka-
nych pomidorów (sparzone, obrane ze 
skórki). Filety i cebulę zemleć przez ma-
szynkę, dodać dokładnie wyciśniętą buł-
kę, 1 i 1/2 łyżeczki soli, 1/4 łyżeczki pie-
przu i jajo. Ubijać, aż powstanie puszy-
sta masa. Mokrymi rękami uformować 
12 kulek. Olej, cebulę, paprykę, pomido-
ry wymieszać, dodając łyżeczkę soli, 1/4 
łyżeczki pieprzu i rozłożyć na dnie ża-
roodpornego naczynia. Na tym podkła-
dzie układać kulki. Wstawić do piekarni-
ka o temp. 180°C, piec 45 minut często 
polewając rybę. Podawać z frytkami lub 
świeżą pszenną bułką.

kurczaki w cieście
2 kurczaki po 75 dag, 2 łyżeczki so-

li, 1/4 łyżeczki pieprzu, 1 i 1/2 szklanki 
mąki, 1 i 1/2 łyżeczki proszku do piecze-
nia, 1/2 łyżeczki soli, 1 jajko, 1/2 szklan-
ki wody, tłuszcz do głębokiego sma-
żenia, szklanka borówek lub żurawiny, 
1/2 szklanki przecieru z jabłek. Kurczaki 
podzielić na porcje, posypać solą, pie-
przem i 3 łyżkami mąki. Pozostałą mą-
kę, proszek do pieczenia i sól przesiać 
do miski. Jajo roztrzepać z wodą. Mie-
szając mąkę, wlać wodę z jajkiem, ubić 
do połączenia na gładkie ciasto. Porcje 
zanurzać w cieście i kłaść na rozgrza-
ny głęboki tłuszcz, smażyć na złoty ko-
lor. Przełożyć do brytfanny. Wstawić pod 
przykryciem do piekarnika o temperatu-
rze 180°C, piec 30 minut. Zdjąć pokryw-
kę na 10 minut przed zakończeniem 
pieczenia. Borówkę, żurawinę wymie-
szać z przecierem, zagrzać. Kurczę po-
dawać z gorącymi borówkami.

Sałatka z serów
Po 10 dag serów np. ementalera, gou-

dy, rokpolu, 2 jaja na twardo, 2 łyżki po-
siekanego zielonego majeranku, cebu-
la, 3 łyżki majonezu, 1/4 łyżeczki pieprzu 
cayenne lub ostrej mielonej papryki, sól. 
Ser zetrzeć na tarce o dużych oczkach, 
jaja i cebulę drobno pokroić i z majeran-
kiem dodać do sera. Polać majonezem, 
doprawić solą i pieprzem, wymieszać, 
lekko schłodzić. Przed podaniem ude-
korować paseczkami czerwonej papryki 
i gałązkami zielonej pietruszki.

Czy jesteś 
sentymentalny?
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W salach gimnastycznych co innego. 
Trenerzy Dariusz Rzeźniczek i Ro-
bert Razakowski – tak jak 
dzieci – starają się tę godzinę 
w pełni wykorzystać. Połowa 
zajęć zwykle przeznaczona 
jest na ćwiczenia, druga poło-
wa – na mini-mecze. – Wyko-
rzystujemy na treningach naj-
częściej drabinki szkoleniowe 
i znaczniki. Pracujemy nad 
koordynacją ruchową dzieci. 
Szlifujemy prowadzenie pił-
ki, drybling, bo z tym jest naj-
więcej problemów. Postępy 
to w zasadzie sprawa indy-
widualna każdego. Dostrze-
gam różnicę między tymi, co 
często grają gdzieś tam na 
podwórku albo w UKS-ie – 
oni szybciej łapią. Inni, po 
trudnych początkach, syste-
matycznie chodząc na zaję-
cia, dopiero po jakimś czasie 
potrafią „wystrzelić” – ocenia 
trener Robert Razakowski.

Druga część zajęć to sparingi. Mając 
grupy około 15-osobowe, trenerzy są 

w stanie stworzyć trzy drużyny, które 
grają między sobą na zmianę – już do 

końca treningu. W trakcie gry 
prowadzący raz po raz wyła-
pują braki młodych zawodni-
ków, instruując jak można le-
piej ustawić się, poprowadzić 
piłkę, podać, strzelić...

Zapisy na treningi? 
Otwarte

Wciąż można zapisywać 
swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jedno 
z zajęć i wypisać odpowied-
nią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamię-
tać jednak o sztywno usta-
lonym przedziale wiekowym 
7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py podstawowe – 7-9 i 10-
12 lat. Natomiast wiosną na 
boiskach w zajęciach uczest-
niczyć może grupa +12 dla 
tych, którzy wcześniej chodzi-
li na te treningi. rg

Być jak Messi, Ronaldo, lewandowski

Trenują najlepiej jak potrafią

Terminy zajęć piłkarskich  
w salach gimnastycznych:

Poniedziałki:
„Bańgów” – Zespół Szkół nr 1  

przy ulicy karola Szymanowskiego 11
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
Poniedziałki:

„Tuwima” – Gimnazjum nr 3  
przy ulicy Wojciecha korfantego 18

- 1545-1645 dzieci 7-9 lat,
- 1645-1745 dzieci 10-12 lat.

Wtorki:
„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych przy ulicy Witolda Budryka 2
- 1830-1930 dzieci 7-9 lat

- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.
Środy:

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych 
 przy ulicy Mikołaja 3

- 1815-1915 – dzieci 7-9 lat,
- 1915-2015 - dzieci 10-12 lat.

ciąg 
dalszy 
ze str. 25

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny!

Widzisz bezdomnego dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Właściwie, to zima się jeszcze nie rozhulała na do-
bre, a niestety odnotowano kilkadziesiąt ofiar 

śmiertelnych osób, które zmarły z wychłodzenia, a mó-
wiąc brutalniej zamarzły. Stąd bardzo ważnym jest, by 
natychmiast reagować, gdy widzimy, jakąś niepokoją-
cą sytuację.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. Jeże-
li chcemy komuś takiemu pomóc w zapewnieniu noclegu, 
wyżywienia, to pamiętajmy, że od 1 listopada do 31 marca 
działa całodobowy, bezpłatny numer dla osób potrzebują-
cych zapewnienia schronienia:

800 100 022
Telefonować nieodpłatnie można nań zarówno z telefo-

nów stacjonarnych, jak i z komórkowych. Niezależnie zwra-
cajmy uwagę na przypadkowo napotkane osoby, które mo-

gą stać się ofiarą niskich temperatur. Nie bądźmy obojęt-
ni na widok osób leżących czy nazbyt długo siedzących na 
mrozie czy też zbyt lekko ubranych w stosunku do panują-
cych warunków atmosferycznych mróz, śnieżyca. Szcze-
gólną uwagę zwracajmy na dzieci i osoby starsze. O 
każdej niepokojącej sytuacji najlepiej natychmiast informuj-
my służby ratownicze. Od naszej wrażliwości i chęci niesie-
nia pomocy może zależeć czyjeś życie.

Pomocy dla bezdomnych lub w każdej innej wymaga-
jącej interwencji okoliczności możemy także szukać te-
lefonując pod numery:

- 997 – Policja,
- 112 – Służby Ratownicze

- 986 – Straż Miejska Siemianowice Śląskie
32 228-47-00, e-mail: dyzurny@sm.siemianowice.pl
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Nawyki
Dzieciaki nie miały wiele okazji do 

zabawy w śniegu. Trochę zjazdów 
z górek, kilka bałwanków (patrz przy-
kład foto – ul. Stawowa 11). Tylko ty-
le. Pewnie z niecierpliwością czeka-

ją na drugą połowę lutego, ferie zimo-
we – może wtedy będzie dłużej biało?

Niektórzy mieszkańcy zasobów spół-
dzielczych z własnej inicjatywy, czę-
sto od wielu lat, pomagają zwierzę-
tom przetrwać ten najtrudniejszy dla 
nich okres w roku. Właśnie od grudnia 
do lutego, marca najciężej jest im zna-
leźć pożywienie. Stąd gdzieniegdzie 
widać na przykład karmniki dla ptaków 
(z daszkiem lub bez niego patrz przy-
kład foto – ul. Przyjaźni 42B). 

Obowiązki
Dozorcy wszystkich administracji, 

kiedy tylko solidnie sypnęło śniegiem 

albo przyszła odwilż a zaraz potem 
mróz, musieli wziąć się migiem za 
zabezpieczenie osiedlowych ciągów 
pieszo-jezdnych (patrz foto str. 1. 
Sporo uwagi – co zresztą jest prio-
rytetem – poświęcono na usuwanie 

pokrywy śnieżnej i warstwy lodu ze 
schodów zewnętrznych, dojść do kla-
tek schodowych. Służby odśnieża-
ły też drogi osiedlowe, zużywając ko-
lejne kilogramy piachu (foto –  samo-
chód z piaskiem).

Skutki
Na szczegółowe oględziny infrastruk-

tury osiedlowej pod kątem skutków zi-
my przyjdzie pora, najwcześniej za 
około półtorej miesiąca. Choć już teraz 
widać, że do naprawy jest na dziś pa-
rę punktów, zwłaszcza uszkodzonych 
częściowo nawierzchni dróg (patrz fo-
to – ul. W. korfantego 2) czy spęka-

nych pod wpływem niskich temperatur 
schodów do klatek schodowych.

awarie – nieliczne
Mało co frustruje zimą bardziej niż 

brak ciepła w mieszkaniu, kiedy jest 
naprawdę zimno. Pracownicy admini-
stracji odbierają wówczas telefon za 
telefonem, informując – mając wiado-
mość ze spółki Tauron Ciepło o awa-
rii na sieciach ciepłowniczych, prze-
praszając również w swoim imieniu za 
czasowe przerwy w dostawie ciepła do 
domu. W tym sezonie zimowym, z jed-
nej strony mamy zimę umiarkowaną, 

z drugiej – co też warto odnotować – 
jak na razie nie ma większych awarii 
na zewnętrznych sieciach ciepłowni-
czych. Pojedyncze, na przełomie grud-
nia i stycznia wystąpiły w Michałkowi-
cach – przy ulicy leona kruczkow-
skiego oraz ostatnio – przy Stawowej 
11-11a. Grzejniki, na szczęście, były 
jednak zimne tylko przez parę godzin.

Dachy, rynny – przecieki
Pod tym względem jest jak dotychczas 

wręcz rewelacyjnie. W całych zasobach 
SSM odnotowano jedynie trzy przypadki 
przecieków z dachów. Minione tygodnie 
dowiodły, że potężne połacie dachów są 

Zima w kratkę
Sezon zimowy 2015/2016 to kolejny z rzędu, kiedy silny mróz i solidne 

opady śniegu występują raczej falami i krótko. To nic. Nawyki, obo-
wiązki i... skutki – te same jak zawsze o tej porze. Tyle, że jest ich – na ra-
zie – dużo mniej.

os. „Michałkowice”,  
ul. Przyjaźni 42B

Piasek uzupełniano  
na bieżąco

os. „Tuwima”, Zima nie próżnuje – W. korfantego 2

Odśnieżarka z oświetleniem sprawdza się wczesnym rankiem i wieczorem
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szczelne a i rynny oraz rury spustowe 
oparły się zimie. Powody do zadowole-
nia więc są i... oby tak dalej.

Oszczędności
Według synoptyków, tegoroczna zi-

ma w naszym kraju w tym sezonie mo-

że okazać się jedną z najcieplejszych 
w historii. Jeśli prognozy miałyby się 
potwierdzić, oznaczać to będzie nic 
innego jak zaoszczędzone pieniądze, 
skalkulowane na „Akcję Zima”, a dalej 
– usuwanie skutków, awarii.

Zmartwieni zimą „w kratkę” będą za 
to miłośnicy sportów zimowych, dzieci. 
Pozostaje wyjazd w wysokie góry, być 
może nawet za granicę. 

Jak będzie dalej – zobaczymy. 
rg, pes

Pomagamy ptaszkom

Piasku zużyto sporo

Skrzyżowania posypywano w pierwszej kolejności os. Michałkowice, Stawowa 11
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

Obawiasz się zawału, wylewu 
lub zwykłego upadku?

Jeden przycisk, 
który może uratować  ŻYCIE!

Po więcej informacji zadzwoń
666 721 844

Wychodząc z domu zostawiasz 
starszych rodziców/dziadków?

W Niemczech posiada go już
 prawie każda starsza osoba.

s463/9-15

s-323/3-15

Być jak Messi, Ronaldo, lewandowski

Trenują najlepiej jak potrafią
Dzieciakom uczestniczącym w darmowych treningach piłkarskich zapału do gry absolutnie nie brakuje. Jak  

 oceniają, ta godzina zajęć raz w tygodniu to dużo i mało. chciałyby oczywiście więcej, ale to co mają, starają się spo-
żytkować maksymalnie. Zwłaszcza teraz, gdy na podwórku warunków do gry specjalnie nie ma. Ciąg dalszy na str. 25


