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39 groszy więcej    Koszt ciepła

Wielki Konkurs 2016 – rozstrzygnięty!

Z okazji Dnia Kobiet Życzymy wszystkim Paniom,
By zdrowie, uśmiech i optymizm

 Zawsze Wam towarzyszyły, 
a Dzień Kobiet trwał przez cały rok

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli SSM
oraz Redakcja „Moja Spółdzielnia”

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

Protest Spółdzielców        Harmonogram Zebrań Osiedlowych
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Wielki Konkurs 2016 – rozstrzygnięty!
Trzeba mieć to szczęście... W lutym poznaliśmy na-

zwiska 21 laureatów Wielkiego Konkursu. Wyłonio-
no ich spośród bagatela 9852 osób (mieszkań), którzy 
według Działu Czynszów Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej, nie miało na koniec 2016 roku zale-
głości czynszowych. Ci, wyłonieni w losowaniach w ad-
ministracjach jako pierwsi, spotkali się w tłusty czwar-
tek, 23 lutego br. w siedzibie SSM na okolicznościowym 
spotkaniu...

Finaliści razem i o zaległościach w ogóle
Ideą „Wielkiego Konkursu”, co warte podkreślenia, jest nie 

tylko nagradzanie osób sumiennie wywiązujących się ze 
swoich podstawowych obowiązków wobec SSM, ale przede 
wszystkim zmobilizowanie wszystkich lokatorów do płace-

ciąg dalszy na str. 8
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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.

POGOTOWIE TECHNICZNE SSM - tel. 32-228-57-78, 602 672 890

DYŻURUJE: poniedziałek 17.00-22.00; 

wtorek, środa, czwartek 15.00-22.00;

piątek 13.00-22.00; sobota 12.00-22.00; niedziela 8.00-22.00

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
MieCZySłaW HojDa, jerZy KurZaWa*

zapraszają wszystkich Mieszkańców
3. kwietnia 2017 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 8. maja 2017 r. dyżurować będą  
Jan Dudek i Andrzej Jagiełło.

*skład osobowy może ulec zmianie 

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 j. Tuwima

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

Dyżury członków Rad Osiedli

Remontując przestrzegaj 
Regulaminu porządku domowego!
Przestrzegaj godzin wykonywania 

hałaśliwych prac!
Pamiętaj! Nie mieszkasz sam.

Remont się skończy  
– niesnaski pozostaną!
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obradowała rada Nadzorcza Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej 

729 516,14 złotych 
w plusie*

10 punktów liczył porządek obrad przeprowadzo-
nego 27 lutego posiedzenia rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
Rada rozpatrywała i każdorazowo po wysłuchaniu opinii 

przewodniczących Komisji RN – wszystkie były pozytywne 
– uchwałami przyjęła:
- Wstępne wyniki finansowe Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej za rok 2016.
- Finansowe wykonanie funduszu centralnego za rok 2016 

wraz z podjęciem uchwały.
- Rzeczowe wykonanie planu robót finansowanych z fundu-

szu centralnego za rok 2016.
- Informację o skargach, wnioskach i zapytaniach zgłasza-

nych przez członków Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w 2016 r. prezentujemy ją w dalszej części tekstu.
Ponadto RN SSM:

- zatwierdziła harmonogram zebrań osiedlowych członków 
SSM na 2017 r. – patrz obok.

- przyjęła informację o realizacji zobowiązań składanych 
w 2016 r. przez członków Spółdzielni zaproszonych na po-
siedzenia Rady Nadzorczej. W tym przypadku rozważono 
sprawy 11 Członków. Jak zaznaczono podczas omówie-
nia informacji większość sumiennie wywiązuje się ze swo-
ich zobowiązań a w stosunku do innych, za nic mających 
swoje słowo, podjęte dalsze kroki prawem przewidziane.
Podczas obrad przedłożono wstępne wyniki finansowe Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2016 według 
stanu księgowego na 10. 02. 2017 r. W ogółu obrotów Spół-
dzielni odnotowano wstępny wynik dodatni 729 516,14 zł. Na 
wynik ten wpływ miały uzyskane przychody m.in. z lokali użytko-
wych, dzierżaw, pożytków i pozostałej działalności finansowej. 

W dokumencie podano:
W planie gospodarczo-finansowym na rok 2016 założono 

koszty w wysokości 74 374 000 zł. Według wstępnych wy-
ników działalności finansowej SSM koszty za rok 2016 za-
mknęły się kwotą 75 081 748,52 zł, co stanowi 100,95% 
ogółu kosztów przewidzianych w planie finansowym na 
rok 2016. Koszty są więc większe niż zakładano w planie 
o 0,95 punktów procentowych.

Na działalność gospodarczo-finansową pozyskano  
75 811 264,66 zł, co oznacza, że w 2016 roku koszty były 
niższe od uzyskanych przychodów o 729 516,14 zł, tj. oko-
ło 0,97% obrotów rocznych.

Koszty działalności Spółdzielni zwiększyły się w porówna-
niu z rokiem ubiegłym o 1 531 571,26 zł czyli 2,08%.

Koszty eksploatacji lokali mieszkalnych w roku 2016 wy-
niosły 35 176 004,92 zł i są wyższe w porównaniu z rokiem 
2015 o 169 874,76 zł, czyli 0,49%.

Przychody stanowią kwotę 34 881 496,69 zł, tak więc wy-
nik eksploatacji lokali mieszkalnych za rok 2016 zamknął 
się kwotą -294 508,23 zł 

Dobra sytuacja finansowa występuje na lokalach użytko-
wych, garażach, dzierżawach i pożytkach. W tych rodza-
jach działalności zanotowano wyniki dodatnie. Wynik gara-
ży to 76 379,15 zł, na lokalach użytkowych własnościowych 
wynik wyniósł 117 626,31 zł, na lokalach użytkowych w naj-
mie 487 805,75 zł.

Na dzierżawach wynik zamknął się kwotą 130 224,54 zł, 
natomiast na pożytkach 166 344,25 zł.

Koszty pozostałej działalności wyniosły 2 814 244,34 zł, 
natomiast przychody o 45 644,37 zł więcej, tj. 2 859 888,71 
zł. Na pozostałą działalność spółdzielni składają się koszty: 
finansowo-operacyjne, gazety, domu kultury, kręgielni, ba-
zy, czyli zaplecza SSM, festynów, zarządzania wspólnotami.

Szczegółowa analiza ekonomiczno-finansowa Spółdzielni 
zostanie przedstawiona po zatwierdzeniu bilansu w „Spra-
wozdaniu Zarządu” za rok 2016.

W kolejnym materiale przedstawiono wyniki finansowe 
funduszu remontowego i centralnego SSM za rok 2016 we-
dług stanu księgowego na dzień 10. 02. 2017 r. Wynik fun-
duszu remontowego podstawowego wyniósł 706 255,89 zł, 
natomiast wynik funduszu centralnego celowego to kwota 
178 971,88 zł. Ogólnie wynik funduszu remontowego i cen-
tralnego za dwanaście miesięcy 2016 roku zamknął się 
kwotą 885 227,77 zł.

W informacji o skargach, wnioskach i zapytaniach zgła-
szanych przez Członków Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej w 2016 r. czytamy:

Przyjmowanie zgłoszeń Członków w sprawach skarg, 
wniosków i zapytań odbywa się w Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej w ustalony i podany ogółowi miesz-
kańców do wiadomości harmonogram w miesięczniku „Mo-
ja Spółdzielnia”:
1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje dyżury w każ-

dy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 1630 do 
1730 w siedzibie Zarządu SSM.

2. Przyjmowanie spraw Członków Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej przez Członków Zarządu odbywa 
się w każdy poniedziałek w godz. od 1300 do 1700 przez 
cały rok.

3. Przyjmowanie skarg, wniosków i zapytań przez Człon-
ków Rad Osiedli odbywa się w siedzibach ADM na każ-
dym z osiedli podczas dyżurów, pełnionych raz w mie-
siącu.
Ogółem wpłynęło skarg, wniosków i zapytań do:

- Rady Nadzorczej – 3,
- Zarządu – 15,
- Rad Osiedlowych – 40.

i. Skargi, wnioski i zapytania zgłaszane 
podczas comiesięcznych dyżurów  

Członków rady Nadzorczej.
1. W 2016 roku na dyżur pełniony przez członków Rady 

Nadzorczej przybyła jedna osoba, która zgłosiła problem 
z parkującymi pojazdami po jednej stronie drogi dojazdo-
wej (dwukierunkowej) do cmentarza usytuowanego na 
osiedlu Tuwima przy ul. Hermana Wróbla 2. Osoby, które 
chcą się dostać na wspomniany cmentarz, niejednokrot-
nie mają kłopot z wyminięciem się, gdyż mała jest prze-
pustowość ulicy.

2. Wniosek, w formie pisma, skierowany do Przewodniczą-
cego Rady Nadzorczej składał się z trzech zagadnień:
- pierwsze – dotyczyło podzielników ciepła, ich rozliczeń,
- drugie – specyfikacji miesięcznych opłat czynszowych
- trzecie – rozliczeń opłat za wodę i zasadności obciąża-

nia mieszkańca opłatą abonamentową.
Wniosek był przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej, 

a osoba składająca go otrzymała drogą pisemną wyczerpu-
jące odpowiedzi na wszystkie trzy zagadnienia.
3. Kolejnym pismem skierowanym do Przewodniczącego 

Rady Nadzorczej była prośba o interwencję w sprawie 

ciąg dalszy na str. 6
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Zarezerwuj sobie czas

HARMONOGRAM  
ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH CZŁONKÓW SSM

- KWieCieŃ 2017 r.
rada Nadzorcza, Zarząd i rady osiedli

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zapraszają Spółdzielców

na Zebrania osiedlowe Członków SSM

Lp. Termin osiedle Miejsce zebrania

1.
24. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„CENTRUM”
Klub „Centrum”

ul. Powstańców 54

2.
24. 04.

(poniedziałek)
godz. 1700

„CHEMIK”
Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

3.
25. 04.
(wtorek)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

„Zameczek”
w Michałkowicach
ul. oświęcimska

4.
25. 04.
(wtorek)

godz. 1700

im. Juliana 
TUWIMA

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

5.
26. 04.
(środa)

godz. 1700
„BAŃGÓW”

Zespół Szkół nr 1
w Bańgowie

6.
26. 04.
(środa)

godz. 1700
„MŁODYCH”

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

7.
27. 04.

(czwartek)
godz. 1700

„WĘZŁOWIEC”
Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

Porządek obrad każdego Zebrania obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.
3. Wybór Komisji Wnioskowej.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.
5. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla z:

- realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2016 r.,
- działalności Administracji Osiedla w 2016 roku i zamierzeń na rok 2017

6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.
8. Zakończenie Zebrania.
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wykonania prac związanych z wentylacją w mieszkaniu.
Po konsultacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej z Za-

rządem, Pełnomocnik Zarządu ds. Technicznych został zo-
bowiązany do podjęcia odpowiednich kroków w tej sprawie. 
Zgodnie z informacją plonu 
technicznego prace związa-
ne z prawidłowo działającą wentylacją zostały przepro-
wadzone po wcześniej ustalonym terminie z właścicielką 
mieszkania, o czym została poinformowana na piśmie.

Skargi, wnioski i zapytania składane na dyżurach pełnio-
nych przez Członków Rady Nadzorczej SSM są odnotowywa-
ne w prowadzonym rejestrze przez obecnych w czasie dyżu-
ru przedstawicieli Rady Nadzorczej oraz przekazywane nie-
zwłocznie do wyjaśnienia przedstawicielowi Zarządu obec-
nemu w trakcie dyżurów. Następnie kierowane są do realiza-
cji osobom odpowiedzialnym za ich rozpatrzenie i wykonanie.

ii. Skargi, wnioski i zapytania  
zgłaszane na dyżurach Zarządu.

Skargi, wnioski i zapytania dotyczyły m. in.: 
- spraw członkowsko-mieszkaniowych, 

- prośby o interwencje w sprawie, notorycznego zakłóca-
nia przez sąsiada ciszy nocnej, 

- budowy śmietnika, - zaległości czynszowych, 
- rozliczenia za c.o., - parkowania samochodów pod oknami 

(za blisko), - złego stanu balkonów w budynku przy ul. Grun-
waldzkiej 3c, 

- prośby o zamontowanie kamer monitorujących klatkę scho-
dową w budynku przy ul. H. Wróbla 1b, - konfliktu sąsiedz-
kiego związanego z hodowlą i hotelem dla psów w budyn-
ku przy ul. W. Korfantego 4a, 

- braku chodnika w okolicy ul. Śląskiej (Świerczewskiego), 
- zapchanych studzienek, 
- zamknięcia zsypów, 
- zmniejszenia zaliczki za c.o. na przyszły okres rozliczeniowy, 
- rozbudowy monitoringu w osiedlu „Centrum” 

w okolicy ul. Śląskiej (Świerczewskiego) 46a,  
- wymalowania pasów dla pieszych w rejonie al. Młodych 5.
We wszystkich odnotowanych sprawach Członkowie Za-

rządu podejmowali stosowne decyzje i udzielali odpowie-
dzi na zgłaszane sprawy i problemy mieszkańców. Skargi, 
wnioski i zapytania składane na dyżurach pełnionych przez 
Członków Zarządu są przekazywane pełnomocnikom i kie-
rownikom odpowiedzialnym za ich rozpatrzenie.

iii. Skargi, wnioski i zapytania przyjęte w czasie 
dyżurów pełnionych przez Członków rad osiedli.

Złożone skargi, wnioski i zapytania dotyczyły m. in.:
osiedle „CHeMiK”:

- zwiększenia ilości miejsc parkingowych przy ul. Walerego 
Wróblewskiego 39-41, - zgłoszenia zalewania mieszkania 
przez sąsiada z mieszkania powyżej, 

- wykonania i zamontowania poręczy wzdłuż schodów w bu-
dynku przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 40, - przebudowy parkin-
gu i oznakowania drogi w rejonie ul. Walerego Wróblewskie-
go 39-41, 

- skargi lokatora na właścicieli psów w budynku przy ul. Al-
fonsa Zgrzebnioka 51, - awarii lampy oświetlenia ulicznego 
parkingu przy ul. A. Zgrzebnioka, 

- prośby o zamieszczenie w widocznym miejscu tabliczek infor-
mujących o zakazie wyprowadzania psów w okolicy osiedlowych 
trawników znajdujących się przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 51b, 

- skargi mieszkańców zamieszkałych w budynku przy ul. 
Walerego Wróblewskiego 71 na uciążliwe zachowanie jed-
nego z lokatorów, tj. zakłócanie ciszy nocnej, urządzanie liba-

cji alkoholowych i nieprzestrzeganie zasad współżycia spo-
łecznego, - skargi na firmę, która po skoszeniu trawy jej nie 
usunęła.

osiedle „CeNTruM”:
- skargi lokatora na zakłóca-

nia spokoju przez sąsiadów 
mieszkających u góry w budynku przy ul. Powstańców 46a.

osiedle „BaNGÓW”:
- propozycji otwarcia klubu dla seniorów, - prośby o sfi-

nansowanie remontu dachu na budynku mieszczącym się 
przy ul. Zachodniej 2, - akceptacji zmienionego projektu in-
stalacji anten krótkofalarskich, - prośby o wydzierżawienie 
gruntu na ogródek letni w rejonie ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 75-83, - wyrażenia zgody na wynajęcie wózkowni w bu-
dynku usytuowanym przy ul. Władysława reymonta 46.

osiedle „MłoDyCH”:
- Skargi lokatora na uciążliwe zachowanie sąsiada (gło-

śna muzyka, hałas itp.) zamieszkałego w budynku przy ul. 
Jana Stęślickiego 5,

osiedle „MiCHałKoWiCe”:
- skargi na źle zamontowane i funkcjonujące drzwi wej-

ściowe do budynku przy ul. Pocztowej 11, - wniosku o obu-
dowę śmietnika przy ul. Przyjaźni 26 - Kościelnej 34, 
- prośby o wymianę samozamykacza drzwi wejściowych do 

Wykonanie planu robót finansowanych z funduszu 
centralnego za rok 2016
i. Docieplenie budynków

Lp. osiedle „Węzłowiec”
Powierzchnia

– m2

1. Jana Polaczka 2a, b 1 500
2. Jana Polaczka 6a, b 1 600
3. Jana Polaczka 8a, b, c, d 2 200
4. Władysława jagiełły 2 2 500

raZeM 7 800

Lp
osiedle „Bańgów” docieplenie

+ renowacja attyk
Powierzchnia

– m2

1. Marii Skłodowskiej-Curie 21-23 1 100
2. Marii Skłodowskiej 17-19 1 100
3. Marii Skłodowskiej 77 i 79a, b 83, 85 2 500
4. Marii Skłodowskiej 87a b, 89 1 500

raZeM 6 200
ii. Wymiana dźwigów osobowych

Lp. adres ilość (szt.)
1. Teatralna 2 (Zubrzyckiego) 1
2. ZHP 10 1
3. ZHP 11 1
4. Powstańców 54a 1

raZeM 4
iii. Wymiana zaworów termostatycznych

Lp. adres ilość (szt.)
1. Pl. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5 340
2. Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 6 365
3. Pl. J. Skrzeka i P. Wójcika 7 341
4. Walerego Wróblewskiego 2-4 336
5. Walerego Wróblewskiego 6-8 338
6. Niepodległości 22-24 336
7. Niepodległości 26-28 337
8. Niepodległości 30-32 336

raZeM 2 729

729 516,14 złotych…*

ciąg dalszy ze str. 4
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39 groszy w górę
od 1 marca br. o 1 grosz więcej płacimy za zuży-

tą wodę i o 38 groszy więcej za odprowadzone 
ścieki. o podwyżce SSM poinformowały Wodociągi Sie-
mianowickie aQua-SPriNT sp. z o.o. Tak więc koszt zu-
życia 1 metra sześciennego wody rośnie nam o 0,39 zł.

Zmiana cen wody i odprowadzania ścieków w latach 2016 - 2017 

okres obowiązywania ceny
Cena wody zł/m3

brutto
Cena ścieków zł/m3

brutto
raZeM (woda + ścieki)

zł/m3 brutto
% wzrostu

1. 01. 2016-28. 02. 2017 r. 5,89 7,68 13,57

1. 03. 2017-28. 02. 2018 r. 5,90 8,06 13,96 2,87%

Łączna nową kwota za zu-
życie wody, jaką będziemy 
ponosić to 13,96 zł/m3 brut-
to, tj. o 2,87% więcej w po-
równaniu do roku ubiegłego 
– patrz tabelka.

Zmiana ceny wody i od-
prowadzania ścieków zosta-
ła wprowadzona na podsta-
wie wniosku siemianowic-
kich wodociągów i ujęta jest 
w liczącej kilka stron nowej 

taryfie dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ście-
ków dla miasta Siemiano-
wice Śląskie. Taryfę za-
twierdzono 26 stycznia br. 
uchwałą nr 327/2017 Ra-
dy Miasta Siemianowic Ślą-
skich. Nowa cena obowią-
zywać będzie do 28. lutego 
2018 r. 

 pes

budynku przy ul. Przyjaźni 24a, - usunięcia przyczyn po-
wstawania zacieku na balkonie w budynku przy ul. Przyjaź-
ni 24a, - wniosku o uprzątniecie liści zalegających na traw-
niku między budynkiem przy ul. Przyjaźni 18 a garażami, 
- wniosku o zagospodarowanie terenu w rejonie budynków 
przy ul. Przyjaźni 22, 24, 26.

osiedle „TuWiMa”:
- prośby o zamontowanie kamer monitorujących klat-

kę schodową w budynku przy ul. Hermana Wróbla 1b ze 
względu na częste kradzieże i włamania do mieszkań, - wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie części terenu przy ul. Herma-
na Wróbla 12 celem przeznaczenia na ogródek piwny, - wy-
dzielenia miejsca parkingowego dla jednośladów przy ul. 
Wojciecha Korfantego 9c, - wyrażenia zgody na sprzedaż 
piwa w lokalu w godz. 700-1900, - wniosku o budowę śmiet-
nika i jednocześnie likwidację zsypu w budynku mieszczą-
cym się przy ulicy okrężnej 5, - prośby o wyrażenie zgody 
na zamianę dzierżawionego stanowiska w rejonie ul. Herma-
na Wróbla (przy cmentarzu), - propozycji wykonania chod-
ników w rejonie ulicy okrężnej 5 - 3  (dł. 50 mb), - proś-
by o wykonanie podjazdu z kostki brukowej do garaży od 
nr 89 do 96 usytuowanych przy ul. Wojciecha Korfantego, 
-  wyrażenia zgody na wydzierżawienie części terenu przy 
ul. Hermana Wróbla w celu sprzedaży kwiatów i zniczy 
w dniu 1 listopada 2016 r., - wyrażenia zgody na sprzedaż 
piwa w sklepie przy ul. Wojciecha Korfantego 9a, - prośby 
o możliwość zamieszczenia tablicy reklamowej na 12 mie-
sięcy w rejonie ul. ks. Jana Kapicy, - skargi n a  lokatora 
zamieszkałego w budynku przy ul. okrężnej 7, który noto-
rycznie narusza Regulamin Porządku Domowego, -  spo-
tkania lokatorów w sprawie przydzielenia pomieszczenia 
po komorze zsypowej w budynku ul. Wojciecha Korfante-
go 2a, - prośby o przyspieszenie zwrotu ryczałtu za wymia-
nę okien, - prośby o interwencję w sprawie prowadzenia gło-
śnych prac remontowych w godzinach wieczornych w miesz-
kaniu mieszczącym się w budynku przy ul. Hermana Wró-

bla 6a, - wyrażenia zgody na wynajem, na działalność pie-
karniczo-cukierniczą, terenu o pow. ok. 20 m2 przy ul. ks. 
Jana Kapicy łączącej się z ul. Hermana Wróbla, - wnio-
sków o zagospodarowanie pomieszczeń po byłych zsypach 
w budynkach przy ulicach: 

- Hermana Wróbla, - okrężnej, - Wojciecha Korfantego.
osiedle „WĘZłoWieC”:

- interwencji w sprawie nadmiernego hałasu w godzinach ciszy 
nocnej powstałego podczas wrzucania opakowań szklanych 
do pojemników na segregację opakowań szklanych miesz-
czących się w rejonie ul. Władysława jagiełły 29a.

***
Skargi, wnioski i zapytania składane na dyżurach pełnio-

nych przez Członków Rad Osiedli są przekazywane do wy-
jaśnienia Kierownikom Administracji, jeśli dany problem jest 
niemożliwy do wyjaśnienia w obrębie Administracji wów-
czas sprawa kierowana jest do Zarządu Spółdzielni.

informacja o sposobie rozwiązywania  
skarg, wniosków i zapytań.

We wszystkich wniesionych sprawach udzielono odpowie-
dzi w zakresie sposobu i możliwości realizacji zgłoszonych 
spraw. Dokumentacja w postaci kopii pism o sposobie zała-
twienia spraw jest przechowywana w Zarządzie Spółdziel-
ni jak i w administracjach poszczególnych osiedli. Wszystkie 
skargi, wnioski i zapytania zostały rozpatrzone a wnoszący 
zostali poinformowani o sposobach ich rozwiązania.

Wykreślenie
Z kolei w sprawach Członkowsko-Mieszkaniowych roz-

patrywano wykreślenie z członkostwa Spółdzielni jednego 
Członka. Dłużnik mający zaległości w wysokości 8 151,86 
złotych nie pofatygował się na spotkanie z Radą i skoro ktoś 
sam nie chce sobie pomóc podjęto uchwałę o wykreśleniu.

Obrady prowadził jan Dudek – przewodniczący Rady 
Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
* - wynik wstępny
 pes
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ciąg dalszy ze str. 2
nia czynszu bez żadnych opóźnień. 
Zazwyczaj część mieszkańców pod 
koniec roku ma niewielkie zadłuże-
nie i macha na to ręką. A to wyklucza 
ich z konkursu. „Wielkim Konkursem” 

Spółdzielnia motywuje wszystkich do 
tego, aby wejść w nowy rok z czystym 
kontem.

Na spotkaniu z laureatami „Wielkie-
go Konkursu” pojawił się jan Du-
dek – przewodniczący Rady Nadzor-
czej oraz troje przedstawicieli Zarzą-
du SSM – Zbigniew Lekston – pre-
zes Zarządu SSM, Marian odczyk 
– zastępca prezesa ds. technicznych 
oraz jolanta Sobek – zastępca pre-
zesa ds. członkowsko-miesz-
kaniowych. 

- Gratuluję szczęścia, jakie 
Państwa spotkało, bo w lo-
sowaniu wzięło udział łącz-
nie blisko 10 tysięcy osób 
– powiedział na wstępie do 
przybyłych mieszkańców Zbi-
gniew Lekston, na co zare-
agowano dużym zaskocze-
niem, nawet niedowierza-
niem. 

W dalszej części wypo-
wiedzi prezes Zarządu SSM 
podkreślił, że organizowanie 
takiego konkursu ma sens 
i widać wyraźnie, jak zaległo-
ści czynszowe w skali całej 
Spółdzielni spadają. – Wie-
lu zarządcom spółdzielni nie 
chce się wierzyć w to, że poziom za-
dłużenia czynszowego może być tak 
stosunkowo niski, jak to ma miejsce 
w naszej Spółdzielni. Być może wią-
że się to z tym, że struktura miesz-
kańców jest taka, że wielu z nich to 
emeryci. A dla emeryta zapłacenie 

czynszu to sprawa pierwszorzędna... 
– mówił i dodał: - Sumienne płacenie 
czynszu pozwala z kolei na regulowa-
nie zobowiązań wobec dostawców. 
Powiem tylko dla przykładu, że pra-
wie 20 mln złotych w skali roku płaci-

my za ciepło. A dostawcy są bezlito-
śni. Dzień spóźnienia i od razu liczo-
ne są odsetki... Dlatego dziękuję Pań-
stwu, że wywiązujecie się ze swoje-
go obowiązku wzorowo, a my tym sa-
mym jako Zarząd możemy realizować 
zobowiązania wobec dostawców cie-
pła, prądu, wody bez opóźnień – pod-
sumowywał prezes Zarządu SSM.

Gratulacje i podziękowania w imie-
niu Rady Nadzorczej Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej złożył rów-
nież Jan Dudek.

Kto pierwszy...
Na okolicznościowym spotkaniu po-

jawiło się 5 z 7 wyłonionych osób – 
każda z innego osiedla. Część z nich 
była w imieniu małżonka. Punktem kul-

minacyjnym było losowanie nagród. 
Krótko wyjaśniono zasady:

 - Losujecie Państwo karteczkę z nu-
merem. Kto wylosuje „jedynkę” wy-
biera nagrodę jako pierwszy. „Dwój-
kę” – jako drugi i tak dalej. Wszyscy 

więc mają takie same szanse – za-
znaczano.

Samo losowanie przebiegło ekspre-
sowo, ale z wyborem nagród wcale 
nie było „hop-siup”. W końcu jak wy-
brać, to nie po to, by leżało... Wybie-
rano dla siebie, ale niekiedy na przy-
kład dla syna...

Co dalej ze Spółdzielniami?
Po tej części zawsze na takich spo-

tkaniach jest czas, aby przedysku-
tować najważniejsze spra-
wy dotyczące działalności 
Spółdzielni i problemy, na ja-
kie napotykają mieszkańcy 
w osiedlach itp. Przy kawie, 
herbacie i, a jakże pączkach 
– wszak był to tłusty czwartek 
– dyskusję zainicjował Zbi-
gniew Lekston, który zasy-
gnalizował temat przygotowy-
wanych zmian, jakie najpraw-
dopodobniej nastąpią w usta-
wie o spółdzielniach mieszka-
niowych. Jak oznajmił, opra-
cowanych i dyskutowanych 
jest kilka projektów partii po-
litycznych, lecz w którym kie-
runku pójdą zmiany, na ra-
zie trudno jest jednoznacz-
nie powiedzieć. Stwierdził też, 

że akurat Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa jest uznawana za 
jedną z lepszych w kraju, choć ma-
my świadomość, iż nigdy nie będzie 
tak, że każdy będzie z wszystkiego al-
bo z wszystkich podejmowanych de-
cyzji zadowolony. Nie wiadomo więc, 

Wielki Konkurs 2016 – rozstrzygnięty!

tować najważniejsze spra-
wy dotyczące działalności 
Spółdzielni i problemy, na ja-
kie napotykają mieszkańcy 
w osiedlach itp. Przy kawie, 
herbacie i, a jakże pączkach 
– wszak był to tłusty czwartek 
– dyskusję zainicjował Zbi-
gniew Lekston, który zasy-
gnalizował temat przygotowy-
wanych zmian, jakie najpraw-
dopodobniej nastąpią w usta-
wie o spółdzielniach mieszka-
niowych. Jak oznajmił, opra-
cowanych i dyskutowanych 
jest kilka projektów partii po-
litycznych, lecz w którym kie-
runku pójdą zmiany, na ra-
zie trudno jest jednoznacz-
nie powiedzieć. Stwierdził też, 

Laureaci Wielkiego Konkursu 2016
Kolejność wg wylosowanych numerów i wybrana 

nagroda:
Osiedle im. Juliana Tuwima
Krzysztof Breguła – wieża

Osiedle „Bańgów”
Krzysztof Gaweł – telewizor

Osiedle „Węzłowiec”
rafał Michno – expres do kawy

Osiedle „Centrum”
Krzysztof Lesz – tablet

Osiedle „Młodych”
Mieczysław Kukurowski – telewizor samochodowy

Osiedle „Michałkowice”
Grażyna Popierz – nieobecna

Osiedle „Chemik”
radosław Turski – nieobecny

Nagrody nie wylosowane: robot kuchenny, parowar
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jak proponowane przez ustawodawcę 
zmiany wpłyną na jej dalszą działal-
ność i czy na pewno będą one korzyst-
ne dla mieszkańców.

Jeden z mieszkańców pokusił się 
o porównanie Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej do jednej z ka-
towickich spółdzielni. Stwier-
dził, że rzeczywiście tutaj 
w Siemianowicach Śląskich 
widać, że na każdym kroku 
coś się dzieje, a tam nawet 
budynki nie są docieplone. 
Prezes SSM odparł, że w Pol-
sce jest około 1300 spółdziel-
ni. I zawsze znajdą się takie, 
które nie będą właściwie za-
rządzane. To potem głośno 
jest poruszane przez miesz-
kańców – i nie ma się co dzi-
wić. Niestety nagłośnione po-
jedyncze przypadki wpływa-
ją na opinię o całej spółdziel-
czości mieszkaniowej w Pol-
sce. Tak dzieje się zresztą nie 
tylko w środowisku spółdziel-
ni, ale w innych branżach, in-
stytucjach publicznych, w są-
downictwie, samorządach – 
reasumował.

Parkingi, modyfikacja 
stawki, działka szkolna

Na spotkaniu poruszono 
problem dynamicznego przy-
rostu samochodów w osiedlach i bra-
ku dostatecznej ilości miejsc do parko-
wania. Zwrócono uwagę na dzisiejszą 
tendencję, że na rodzinę przypada-
ją niejednokrotnie już 2-3 samochody. 

Zbigniew Lekston powiedział, że mi-
mo tego, że spółdzielnia stara się wy-

gospodarowywać miejsca pod kolej-
ne parkingi, prawdopodobnie nigdy 
nie uda się rozwiązać tego problemu 
w 100%. My ten problem możemy je-
dynie łagodzić, poprzez udostępnia-
nie w miarę możliwości kolejnych par-
kingów. Oczywiście nie możemy zro-

bić wszędzie parkingów, bo obowiązu-
ją pewne normy projektowe, jak rów-
nież musimy mieć na względzie wo-
lę mieszkańców, którzy ich nie chcą 
pod domem. Dzisiaj – jak wyliczyliśmy 
– przypada 0,7 miejsca parkingowego 
na jedno mieszkanie.

Inny problem, jaki pojawił się na tym 
spotkaniu dotyczył możliwości uprosz-
czenia modyfikacji indywidualnej staw-
ki opłaty na przykład za wodę czy 
centralne ogrzewanie. Prezes Zarzą-
du SSM powiedział, że można to zro-
bić osobiście w siedzibie SSM, ale jest 

też możliwość wysłania takiej 
prośby o zmianę stawki drogą 
mailową na adres:
gzm@ssm.siemianowice.pl
Trzeci, ostatni problem do-

tyczył terenów szkolnych 
w osiedlu „Tuwima”, po za-
mkniętym w zeszłym roku 
Gimnazjum nr 3 przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 18, 
przy Lasku Bytkowskim.

- Czy Spółdzielnia rozważa-
ła możliwość nabycia tego te-
renu? – zapytała mieszkanka.

- Rozmawialiśmy z Prezy-
dentem Miasta oraz z Sekre-
tarzem Miasta o możliwości 
podzielenia tej działki, wów-
czas jako Spółdzielnia mo-
glibyśmy być zainteresowani 
zakupem. Urząd Miasta chce 
ją jednak sprzedać w całości 
razem z budynkiem dawnej 
szkoły, a na to SSM niestety 
nie stać. Nie da się tego bu-
dynku przerobić na mieszka-
nia ze względu na jego struk-

turę. Koszty takiej modernizacji byłyby 
też bardzo duże – odpowiedział Zbi-
gniew Lekston.

Po dyskusji przyszedł czas na trady-
cyjne wspólne zdjęcie wyróżnionych – 
Laureatów Wielkiego Konkursu 2016. 

Rafał Grzywocz

też możliwość wysłania takiej 
prośby o zmianę stawki drogą 
mailową na adres:
gzm@ssm.siemianowice.pl

tyczył terenów szkolnych 
w osiedlu „Tuwima”, po za-
mkniętym w zeszłym roku 
Gimnazjum nr 3 przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 18
przy Lasku Bytkowskim.

ła możliwość nabycia tego te-
renu?

dentem Miasta oraz z Sekre-
tarzem Miasta o możliwości 
podzielenia tej działki, wów-
czas jako Spółdzielnia mo-
glibyśmy być zainteresowani 
zakupem. Urząd Miasta
ją jednak sprzedać w całości 
razem z budynkiem dawnej 
szkoły, a na to SSM niestety 
nie stać. Nie da się tego bu-
dynku przerobić na mieszka-
nia ze względu na jego struk-

Laureaci Wielkiego Konkursu 2016
wylosowani w osiedlach

- trzymiesięczne zwolnienie z kosztów eksploatacji 
w opłacie czynszowej:

Osiedle „Bańgów”
- Danuta Wieczorek
- antonina Zatora
Osiedle „Centrum”
- ewa-Maria Szulc
- andrzej Masny
Osiedle „Chemik”
- Halina Baron

- justyna Główczewska
Osiedle „Michałkowice”

- Zenona oleszko
- Władysław Bażak
Osiedle „Młodych”

- Małgorzata Kasper
- aneta Szewczyk
Osiedle „Tuwima”

- anna Wolny
- roman Tarnowski
Osiedle „Węzłowiec”
- Katarzyna Bielach

- Marek Szmidt

Gdyby przyrównać widniejące na 
zdjęciu słowa do miecza... to 

dopiszmy od miecza, ale już spra-
wiedliwości ginie. Temida bowiem 
choć nierychliwa to...

Winno być tylko kwestią czasu i na-
szego, tak, tak naszego mieszkańców, 
zaangażowania by tacy pacykarze po-
nieśli konsekwencje i zapłacili za wy-
rządzone szkody i obsmarowywanie 
elewacji.

Nie jest nam do śmiechu, gdy co 
miesiąc przekazujemy zestawie-
nia o zbędnych zniszczeniach, będą-
cych właściwie wykazem płatności do 
uregulowania, bo przecież naprawić 
zniszczone przedmioty trzeba.

Każdy z mieszkańców musi wiedzieć, 
że każda celowa dewastacja czegoś, 
co mogłoby służyć miesiącami, latami 

2000 złotych do wzięcia

ciąg dalszy na str. 10
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W osiedlach zanotowano:
 im. j. Tuwima”

- Wojciecha Korfantego 4a, 5 – ba-
zgroły na elewacjach budynków.

 „Bańgów”
- Karola Szymanowskiego 10 – skra-

dziono czujniki ruchu oświetlenia 
w klatce schodowej.

 „Chemik”
- Walerego Wróblewskiego 69 – ga-

raże – bohomaz na ścianie szczy-
towej.

 „Młodych”
- jana Stęślickiego 1 – zdewastowa-

no drzwi wejściowe,
- Niepodległości 32 – zdewastowano 

drzwi wejściowe,
- Teatralna (Zubrzyckiego) – zniszczo-

no okienka piwniczne.

Sprzątaj!

Co psa to Twoje
Ponad 80 koszy na psie odchody w zasobach SSM, pierwsze wybiegi dla 

psów w mieście – wykonane w ramach Budżetu obywatelskiego 2016, 
możliwość nabycia worków na psie qpy w każdej administracji.

To wszystko sprawia, że mamy moż-
liwości (coraz więcej), aby przydomo-
we trawniki były czystsze i zdrowsze. 

Tylko... tych chęci do sprzątania po 
swoim psie, po sobie nadal brakuje. 

Jest taka scena w kultowym filmie 
Marka Koterskiego „Dzień Świra”, 
w której główny bohater idzie przed 

siebie chodnikiem z chusteczką przy-
łożoną do nosa, widząc dookoła qpę 

na qpie i rozważa, cytujemy: Czy nie 
można tego zbierać po swoich ulubień-
cach? Przecież to zaraza. Czym się 
różni g...wność gó..na psiego od gó...na 
ludzkiego? A jakbym ja tak zaczął walić 
kupy po trawnikach, w piaskownicach, 
w podcieniach, arkadach, sadzać stolce 
na betonie, s...ć na skwerach?... I po-
tem mówi coś, czego byśmy nie chcieli, 
dlatego my będziemy powtarzać:

Bądź pierwszy w swojej okolicy,
daj przykład sąsiadowi, również po-

siadającemu czworonoga, że po zwie-
rzęciu można posprzątać. Bez wstydu. 
Niektórzy nawet prowokują w żartach, 
że Niemiec potrafi, a Polak nie!? 

Dzisiaj każdy chce mieć nie tylko 
piękne mieszkanie, ale i otoczenie do-
mu. Zarządcy mogą się dwoić, troić, 
ale bez współdziałania mieszkańców 
nigdy do końca nie będzie ekstra.Trud-
no jest być tym pierwszym, trzecim czy 
czwartym, który weźmie „to” w swoje 
ręce – prawda. Gdy jednak piąty, siód-
my, dziesiąty człowiek będzie schylał 
się i sprzątał, stanie się to regułą, przy-
jętą normą. Jak wyrzucanie bieżących 
śmieci do kontenera na odpady. rg

W osiedlach SSM są i dobre przykłady

to zbędne wydatki nawet, jeżeli koszt 
wynosi parę złotych. To koszt, który po-
krywamy z naszych wpłat. Te zbędne 
wydatki to po prostu wyrzucanie pienię-
dzy w błoto, naszych pieniędzy, bo nikt 
inny na utrzymanie budynków nie płaci 
jak My, tylko My sami.

Te parę złotych przemnożone przez 
ilość bezmyślnie i niepotrzebnie nisz-
czonych przedmiotów przekłada się 
na znaczące już kwoty, które nie jeden 
chciałby mieć.

Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie.

Nagrody czekają
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, to 
znaczy zakończone albo wyrokiem są-
du, albo ugodą ze sprawcą, który zobo-
wiąże się do naprawy zniszczeń i pokry-
cia wszelkich kosztów swego wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-
chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje, to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona. pes

2000 złotych do wzięcia
ciąg dalszy ze str. 9
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Opłaty za media systematycznie rosną i stanowią zdecy-
dowanie większą część wydatków za mieszkanie. W górę 
sukcesywnie idą też ceny energii ciepl-
nej zużywanej do ogrzewania miesz-
kań jak i przygotowania ciepłej wody przekłada się wprost 
na wzrost kosztów na przestrzeni lat 2014-2016 widocz-
ny w tabeli. Wpływ na wzrost kosztu ma również zwiększo-

ne zużycie energii cieplnej spowodowane długością se-
zonu grzewczego, jak i temperatur zewnętrznych notowa-

nych w okresie całego sezonu grzewcze-
go. Wymienione czynniki przekładają się 

na indywidualny koszt ogrzewania na m2 mieszkania, któ-
ry uśredniony dla konkretnych budynków prześledzić moż-
na na stronach 12-14. Zachęcamy do lektury.

Koszty ciepła
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Lp. osiedle/ulica
2014 r. 2015 r. 2016 r.

zł/m2/miesiąc

„CHeMiK” 

1 Niepodległości 57, 59 1,75 1,87 1,94

2 Niepodległości 58 2,55 2,71 2,82

3 Niepodległości 60 2,63 2,77 2,99

4 Niepodległości 61, 63 1,90 2,01 2,08

5 Niepodległości 64, 66 2,40 2,53 2,60

6 W. Wróblewskiego 39, 41 2,18 2,35 2,42

7 Walerego Wróblewskiego 43 2,22 2,36 2,59

8 Walerego Wróblewskiego 45 2,31 2,45 2,64

9 Walerego Wróblewskiego 47 2,22 2,35 2,62

10 Walerego Wróblewskiego 49 2,02 2,18 2,42

11 W. Wróblewskiego 51, 53 2,33 2,46 2,52

12 Walerego Wróblewskiego 55 2,28 2,46 2,49

13 W. Wróblewskiego 55a 2,17 2,30 2,41

14 Walerego Wróblewskiego 57 2,29 2,46 2,53

15 Walerego Wróblewskiego 59 2,25 2,43 2,56

16 W. Wróblewskiego 61, 63 2,32 2,50 2,56

17 Walerego Wróblewskiego 69 2,06 2,20 2,27

18 Walerego Wróblewskiego 71 2,20 2,31 2,40

19 Walerego Wróblewskiego 73 2,26 2,39 2,48

20 Alfonsa Zgrzebnioka 25 2,00 2,07 2,29

21 Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29 2,48 2,58 2,82

22 Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33 2,64 2,67 2,90

23 Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37 2,57 2,61 2,78

24 Alfonsa Zgrzebnioka 38, 40 2,35 2,46 2,67

25 Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41 2,33 2,41 2,58

26 Alfonsa Zgrzebnioka 43 2,00 2,03 2,24

27 Alfonsa Zgrzebnioka 45 2,07 2,11 2,27

28 Alfonsa Zgrzebnioka 47 2,03 2,07 2,30

29 Alfonsa Zgrzebnioka 51a, b 2,04 2,11 2,32

30 Alfonsa Zgrzebnioka 52a, b 2,07 2,16 2,39

31 Średnia os. „Chemik” 2,20 2,33 2,44

„CeNTruM”

1 Brzozowa 12 1,91 2,24 2,27

2 Konstantego Damrota 1 2,17 2,29 2,41

3 Ryszarda Gansińca 10 2,15 2,30 2,38

4 Ryszarda Gansińca 11 1,84 1,97 1,96

5 Ryszarda Gansińca 2 1,98 2,12 2,13

6 Ryszarda Gansińca 4 1,95 2,12 2,14

7 Ryszarda Gansińca 6 1,99 2,10 2,19

Lp. osiedle/ulica
2014 r. 2015 r. 2016 r.

zł/m2/miesiąc

8 Ryszarda Gansińca 7 1,87 2,00 2,04

9 Ryszarda Gansińca 8 2,02 2,17 2,15

10 Ryszarda Gansińca 9 1,86 2,01 2,01

11 Hutnicza 3, 4, 5-jedności 1 2,16 2,31 2,40

12 jana Pawła ii 17 2,47 2,68 2,82

13 jana Pawła ii 18 2,30 2,47 2,56

14 jana Pawła ii 21 2,15 2,31 2,44

15 jana Pawła ii 22 2,07 2,20 2,23

16 Kolejowa 1a, b, c 2,46 2,38 2,69

17 Kolejowa 2a, b 1,82 1,91 2,16

18 Kolejowa 3a, b, c 2,10 2,23 2,49

19 Kolejowa 4 2,17 2,31 2,49

20 Kolejowa 5a, b, c 2,28 2,30 2,57

21 Kolejowa 6 2,17 2,33 2,56

22 Komuny Paryskiej 1 1,61 1,74 1,94

23 Komuny Paryskiej 13 2,34 2,59 2,77

24 Komuny Paryskiej 3 1,65 1,78 1,97

25 Komuny Paryskiej 5 1,52 1,62 1,80

26 Komuny Paryskiej 6 2,21 2,36 2,56

27 Tadeusza Kościuszki 10 2,38 2,57 2,90

28 Tadeusza Kościuszki 3 2,54 2,97 2,62

29 Krucza 1 2,67 2,90 3,00

30 Krucza 1a 2,53 2,78 2,84

31 Krucza 2 2,67 2,88 3,02

32 Krucza 2a 2,42 2,65 2,77

33 Krucza 3 2,77 3,03 3,06

34
Michałkowicka 17, 17a, 19, 
21, 21a, 23, 23a

2,17 2,34 2,50

35 Piaskowa 8 2,62 2,81 2,88

36 Powstańców 46a 1,92 2,07 2,17

37 Powstańców 54a 1,73 1,87 1,90

38 Powstańców 54b 1,88 1,98 2,04

39 Powstańców 54c 1,83 1,99 2,05

40 Spokojna 1, 3a, b, c 2,42 2,44 2,41

41 Śląska 46 (Świerczewskiego) 1,93 2,02 2,30

42 Śląska 48 (Świerczewskiego) 1,86 1,95 2,14

43 Śląska 50 (Świerczewskiego) 1,98 2,09 2,33

44 Średnia os. „Centrum” 2,00 2,13 2,27

Średni miesięczny koszt C.O. w mieszkaniach w zł/m2

w latach 2014, 2015, 2016
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Lp. osiedle/ulica
2014 r. 2015 r. 2016 r.

zł/m2/miesiąc

im. Juliana TuWiMa

1 ks. Jana Kapicy 5 1,84 2,04 2,13

2 W. Korfantego 10a, b, c 1,88 2,00 2,35

3 Wojciecha Korfantego 14a, b 1,75 1,84 2,22

4 Wojciecha Korfantego 15a, b 2,19 2,32 2,73

5 Wojciecha Korfantego 16a, b 1,77 1,90 2,26

6 W. Korfantego 17a, b, c 1,79 1,93 2,22

7 Wojciecha Korfantego 1a, b, c 1,89 2,12 2,22

8 Wojciecha Korfantego 2a, b, c 1,88 2,12 2,23

9 Wojciecha Korfantego 3a, b 1,83 1,92 2,30

10 Wojciecha Korfantego 4a, b 1,90 2,16 2,31

11 Wojciecha Korfantego 6a, b 1,60 1,65 2,04

12 Wojciecha Korfantego 7a, b 1,58 1,68 1,97

13 W. Korfantego 9a, b, c 1,87 2,11 2,02

14 Leśna 13 1,78 1,87 2,00

15 Leśna 15 1,64 1,68 1,76

16 Leśna 7, 7a, b 3,08 2,93 2,41

17 okrężna 1 1,68 1,92 1,95

18 okrężna 13 1,73 1,88 1,95

19 okrężna 15 1,96 2,04 2,14

20 okrężna 2 1,86 2,04 2,12

21 okrężna 3 1,88 2,04 2,08

22 okrężna 4 1,73 1,85 1,95

23 okrężna 5 1,82 1,79 1,79

24 okrężna 6 1,86 1,97 2,12

25 okrężna 7 1,78 1,83 1,96

26 okrężna 8 1,81 1,90 2,01

27 Hermana Wróbla 15 1,71 1,96 1,95

28 Hermana Wróbla 17 1,64 1,88 1,88

29 Hermana Wróbla 19 1,53 1,77 1,73

30 Hermana Wróbla 1a, b 2,64 2,78 2,76

31 Hermana Wróbla 21 1,23 1,87 1,90

32 Hermana Wróbla 2a-e 2,57 2,76 2,69

33 Hermana Wróbla 3a, b 2,43 2,43 2,43

34 Hermana Wróbla 4a, b 2,39 2,42 2,38

35 Hermana Wróbla 5a, b 1,94 2,17 2,13

36 Hermana Wróbla 6a, b, c, d 1,86 2,10 2,05

37 Hermana Wróbla 7a-d 1,86 2,11 2,03

38 Hermana Wróbla 8a, b 2,26 2,50 2,44

39 Hermana Wróbla 9a, b, c 2,49 2,75 2,87

40 Średnia os. „Tuwima” 1,93 2,10 2,17

Lp. osiedle/ulica
2014 r. 2015 r. 2016 r.

zł/m2/miesiąc

MiCHałKoWiCe

1
Władysława andersa 4  
(Kruczkowskiego)

2,70 2,88 3,12

2
Władysława andersa 6 
(Kruczkowskiego)

2,69 2,91 3,14

3
Władysława andersa 8 
(Kruczkowskiego)

2,80 3,02 3,23

4 Marii Dąbrowskiej 1 2,80 3,07 3,30

5 Emilii Plater 21 1,78 1,97 2,12

6 Walentego Fojkisa 3a, b, c 2,40 2,54 2,76

7 Walentego Fojkisa 5a, b, c 2,66 2,90 3,12

8 Kościelna 34,34a, b, c 2,54 2,66 2,93

9 Kościelna 36a, b, c, d, e, f 2,63 2,75 3,06

10 obrońców Warszawy 1 2,36 2,50 2,74

11 obrońców Warszawy 2 2,29 2,37 2,63

12 obrońców Warszawy 9 2,33 2,56 2,84

13 Pocztowa 1, Kościelna 2,38 2,52 2,70

14 Pocztowa 10 1,95 2,07 2,16

15 Pocztowa 11 1,89 2,02 2,12

16 Pocztowa 12 2,17 2,30 2,42

17 Pocztowa 13 2,27 2,29 2,33

18 Pocztowa 14 1,91 2,03 2,09

19 Pocztowa 15 2,14 2,24 2,34

20 Pocztowa 8 2,11 2,27 2,39

21 Pocztowa 9 2,05 2,21 2,24

22 Przyjaźni 18-22 2,62 2,74 3,04

23 Przyjaźni 24-26 2,58 2,70 3,01

24 Przyjaźni 34, 36 2,38 2,56 2,72

25 Przyjaźni 38-40-42 2,32 2,50 2,65

26 Przyjaźni 44, 46a, b, c 2,10 2,27 2,42

27 Przyjaźni 48a, b, 50 2,29 2,47 2,62

28 Przyjaźni 52,52a 2,09 2,25 2,40

29 Przyjaźni 8-10 2,51 2,63 2,92

30
Władysława  
Sikorskiego 1a, b, c

1,99 2,20 2,47

31 Władysława Sikorskiego 2 2,00 2,21 2,38

32 Władysława Sikorskiego 4 1,85 2,11 2,17

33 Stawowa 11 2,57 2,69 2,86

34 Stawowa 11a 2,39 2,54 2,64

35 Stawowa 5 2,15 2,30 2,41

36 Stawowa 6 2,36 2,25 2,38

37 Stawowa 7 2,03 2,15 2,31

38 Wyzwolenia 10 2,34 2,51 2,65

39 Wyzwolenia 6 1,96 2,16 2,25

40 Wyzwolenia 8 2,43 2,61 2,75

41 Średnia os. „Michałkowice” 2,32 2,48 2,67
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rozwiązania zagadek logicznych: 

jaś i Małgosia x – obecny wiek Małgosi; y – obecny 
wiek Jasia. Zatem: x = 3(y − (y − x))   x + x + x – y = 28. 
Stąd: x = 3(2y – x) 3x – y = 28. Zatem: obecny wiek 
Małgosi: x = 12 lat, zaś wiek obecny Jasia: y = 8 lat.

Wyrok: Przyszła sobota jest ostatnim dniem 

tygodnia, w którym można by powiesić skazanego. 
Otóż w sobotę egzekucja nie może zostać wykonana, 
gdyż o jej wykonaniu skazany wiedziałby już w piątek 
popołudniu – jeżeli, oczywiście, dożyłby do tego dnia 
(warunkiem powieszenia jest to, że skazany może 
się o tym dowiedzieć dopiero rankiem tego dnia, 

w którym ma się odbyć egzekucja). Jednak w piątek 
również nie może zostać powieszony, ponieważ 
w czwartek wiedziałby, że straci życie w piątek lub 
sobotę, a sobota przecież została wykluczona. I tak 
dalej, i tak dalej – wszystkie dni tygodnia zostają 
wykluczone...

Lp. osiedle/ulica
2014 r. 2015 r. 2016 r.

zł/m2/miesiąc

„MłoDyCH”

1 al. Młodych 10-15 2,17 2,41 2,31

2 al. Młodych 1-2 2,22 2,45 2,32

3 al. Młodych 3-7 1,77 1,99 2,09

4 al. Młodych 8-9 2,21 2,45 2,32

5 Niepodległości 22-24 1,56 1,64 1,88

6 Niepodległości 26-28 1,83 1,98 2,16

7 Niepodległości 30-32 1,75 1,84 2,10

8
Plac Józefa Skrzeka  
i Pawła Wójcika 5

1,76 1,87 2,12

9 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 6 1,87 2,00 2,26

10 Plac J. Skrzeka i P. Wójcika 7 1,87 2,01 2,26

11 Jana Stęślickiego 1-2 2,32 2,55 2,76

12 Jana Stęślickiego 3, 4 2,27 2,46 2,66

13 Jana Stęślickiego 5, 6 2,36 2,56 2,73

14 Szarych Szeregów 1-4 2,30 2,52 2,70

15 Teatralna 1-3 (Zubrzyckiego) 2,22 2,33 2,59

16 Bohaterów Westerplatte 4-12 2,39 2,63 2,42

17 W. Wróblewskiego 2-4 1,72 1,83 2,02

18 W. Wróblewskiego 6-8 1,77 1,87 2,06

19 ZHP 10 2,07 2,29 2,40

20 ZHP 11 2,07 2,29 2,41

21 ZHP 1-2 2,24 2,35 2,56

22 ZHP 3, 4 2,10 2,18 2,40

23 ZHP 5, 6 2,25 2,36 2,57

24 ZHP 7 1,94 2,16 2,34

25 ZHP 9 2,00 2,22 2,36

26 Średnia os. „Młodych” 2,07 2,24 2,36

„WĘZłoWieC”

1 Grunwaldzka 18 1,79 1,94 2,05

2 Grunwaldzka 2 1,78 1,89 1,95

3 Grunwaldzka 3 1,94 2,08 2,27

4 Grunwaldzka 4 1,49 1,60 1,80

5 Grunwaldzka 5 1,42 1,53 1,71

6 Grunwaldzka 6 1,54 1,67 1,84

7 Grunwaldzka 7 1,74 2,05 2,19

8 Grunwaldzka 9a, b 1,74 1,79 1,95

9 Władysława jagiełły 1 1,97 2,08 2,27

Lp. osiedle/ulica
2014 r. 2015 r. 2016 r.

zł/m2/miesiąc

10 Władysława jagiełły 11 1,77 1,91 2,05

11 Władysława jagiełły 13 1,70 1,86 1,99

12 Władysława jagiełły 25 1,34 1,41 1,65

13 Władysława jagiełły 27 1,57 1,57 1,80

14 Władysława jagiełły 29 1,47 1,53 1,74

15 Władysława jagiełły 3 1,70 1,98 2,15

16 Władysława jagiełły 31 1,63 1,75 1,78

17 Władysława jagiełły 33 1,65 1,77 1,76

18 Władysława jagiełły 35 1,63 1,73 1,61

19 Władysława jagiełły 37 1,70 1,80 1,81

20 Władysława jagiełły 39 1,95 2,09 2,13

21 Władysława jagiełły 41 1,89 2,01 2,18

22 Władysława jagiełły 7 1,82 1,95 1,98

23 Władysława jagiełły 9 1,73 1,89 1,94

24 Władysława łokietka 16 1,21 1,22 1,27

25 Władysława łokietka 18 1,82 1,99 2,17

26 Władysława łokietka 20 1,63 1,72 1,86

27 Władysława łokietka 22 1,62 1,70 1,81

28 Władysława łokietka 24 1,42 1,51 1,67

29 Władysława łokietka 2a, 2b 1,20 1,41 1,50

30 Jana Polaczka 2 2,69 3,08 2,95

31 Jana Polaczka 4 2,17 2,37 2,43

32 Jana Polaczka 6 2,54 2,89 2,96

33 Jana Polaczka 8 2,25 2,48 2,45

34
W. Wróblewskiego 32, 
Władysława jagiełły 2

2,32 2,47 2,66

35 Średnia os. „Węzłowiec” 1,74 1,87 1,98 

„BaŃGÓW”

1
Władysława reymonta 2-12 
M. Skłodowskiej-Curie 1-15

1,94 1,75 1,97 

2
Władysława reymonta 38-56, 
Karola Szymanowskiego 2-14

2,19 2,08 2,45 

3 Władysława reymonta 14-36 1,92 1,87 2,08 

4 M. Skłodowskiej-Curie 17-33 2,44 2,13 2,34 

5 M. Skłodowskiej-Curie 35-59 2,69 2,47 2,65 

6  M. Skłodowskiej-Curie 61-89 2,37 2,42 2,72 

7 K. Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9 2,01 1,99 2,15 

8 Średnia os. „Bańgów” 2,23 2,12 2,37 

 ŚreDNia oGÓłeM 2,05 2,17 2,31 

Średni miesięczny koszt C.O. w mieszkaniach w zł/m2

w latach 2014, 2015, 2016
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

os. „Bańgów” – M. Skłodowskiej-Curie 7

os. „Centrum” – odnowiono kolejną klatkę schodową – r. Gansińca 7

os. „Młodych”. robotnicy przy remoncie muszą dopilnować wszystkich szczegółów – ZHP 3

os. „Młodych”. W lutym wymieniono drugie drzwi wejściowe – Szarych Szeregów 3

Teraz w klatkach, wkrótce...
czytaj str. 17
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

os. „Chemik”. W wieżowcach przy W. Wróblewskiego 69 i 73  
montowana jest instalacja domofonowa

os. „Tuwima”. Porządki  
po przycince drzew

os. „Michałkowice”. Trwa malowanie klatek 
schodowych – Pocztowa 15

os. „Węzłowiec”. Prace malarskie w budynku  
przy ul. W. Wróblewskiego 32

os. „Węzłowiec”. Przed planowanym malowaniem 
porządkuje się instalacje multimedialne  

– Wł. jagiełły 11a, B, C, D 

os. „Węzłowiec”. Przy Wł. jagiełły 2a konserwatorzy 
administracji wymieniali piony zimnej i ciepłej wody 

wraz z cyrkulacją

os. „Węzłowiec”. Przed przystąpieniem do robót 
dociepleniowych na budynkach Grunwaldzka 3a-F 
oraz W. Wróblewskiego 26-32 uszczelniano spoiny 

pomiędzy płytami elewacyjnymi
os. „Węzłowiec”. remont parterów  

w budynku Wł. jagiełły 9a, B, C
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os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Teraz w klatkach, wkrótce...
Zalegający śnieg, a dalej – odwilż i intensywne opady deszczu. Tak w większości wyglądał w dużym skrócie lu-

ty. Dlatego też roboty zlecane przez aDM-y realizowane są głównie w klatkach schodowych. robotnicy odna-
wiają klatki, mieszkańcy – muszą pilnować terminów wymiany wodomierzy, przeglądów kominiarskich itp.

Być może marzec będzie łaskawszy. 
A wtedy na dobre ruszy kilka ważnych 
zadań w terenie.

osiedle „Centrum”
Po kilku tygodniach prac zakończy-

ły się kompleksowe roboty malarskie 

w klatce schodowej przy ulicy ryszar-
da Gansińca 7. Odmalowano ściany, 
zrobiono porządek z kablami, chowa-
jąc je w jeden wspólny kanał. Od razu 
przyjemniej wchodzi się do domu.

Warto dodać, że odnawianie kolej-
nych kilku klatek schodowych zaplano-
wano na III i IV kwartał.

Tymczasem osiedlowi konserwato-
rzy wymienili poziom wodny przy ulicy 
ryszarda Gansińca 10. 

W najbliższych planach administra-
cji znajdują się między innymi: wymia-
na wodomierzy w mieszkaniach wie-
żowców przy ulicy Komuny Paryskiej 
1-3-5 i zabudowa śmietnika za siedzi-
bą administracji – przy ulicy Powstań-
ców 54, przeznaczony dla właścicieli 
pawilonów usługowo-handlowych, ale 
na który podrzuca się wszystko, z od-
padami z cmentarza włącznie.

osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” od początku ro-

ku ruszono „z kopyta”. W parę tygodni 
odnowiono aż 8 klatek schodowych. 
W ostatnim czasie odebrano roboty 
malarskie przy Marii Skłodowskiej-
-Curie 1-3-5-7. 

Jeszcze marcu, zgodnie z planem re-
montów, ma rozpocząć się malowanie 
kolejnych klatek osiedlowych domów.

Roboty instalacyjne. Sporo pracy 
mieli i mają w tym czasie osiedlowi 
konserwatorzy. Zakończyła się wymia-

na pionu zimnej, ciepłej wody oraz cyr-
kulacji przy Władysława reymonta 
12 i 22, a także poziomu wodnego przy 
Marii Skłodowskiej-Curie 35. Teraz 
rozpoczynają wymianę pionu wodnego 
przy Władysława reymonta 48. 

Ponadto, trwa wymiana wodomierzy 
przy kolejnych adresach. Po założe-
niu wszystkich wodomierzy przy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 47-59, przy-
szła pora na mieszkania budynków 
przy Marii Skłodowskiej-Curie 61-67.

Administracja, po konsultacji 
z mieszkańcami, przygotowała wnio-
sek do Urzędu Miasta o wycinkę kilku-
nastu suchych lub rosnących w bez-
pośrednim sąsiedztwie budynków i za-
cieniających mieszkania drzew. O tym, 
które drzewa zostaną zakwalifikowane 
do wycięcia zdecyduje komisja. Pew-
ne jednak jest to, że ewentualna wy-
cinka nastąpi dopiero po zakończeniu 
sezonu lęgowego – najwcześniej póź-
ną jesienią.

osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” początek roku to 

również intensywne prace, mające na 
celu odnowienie zaplanowanych w Pla-
nie Remontów klatek schodowych. 
W lutym nastąpił odbiór techniczny ro-
bót malarskich przy alei Młodych 5-6-
7 oraz Niepodległości 22-24. 

Teraz, robotnicy zajmują się dwo-
ma następnymi klatkami ulicy ZHP – 3 
oraz 11.

Tymczasem w budynku przy ulicy 
Szarych Szeregów montowane są 
nowe drugie drzwi wejściowe do kla-
tek schodowych. W pierwszej kolejno-
ści wymieniono drzwi do klatek 3 i 4, 

a już wkrótce pojawią się nowe rów-
nież w pozostałych klatkach budyn-
ku – 1, 2.

osiedle „Michałkowice”
Klatki, klatki i znów klatki. Począ-

tek roku i pierwsze realizowane zada-

nia z planu remontów dotyczą remon-
tów klatek schodowych. Pomalowano 
klatkę schodową przy ulicy Poczto-
wej 13. W tej chwili równocześnie pro-
wadzone są roboty w kilku kolejnych – 
trzech przy Pocztowej 15 oraz dwóch 
– Przyjaźni 34 i 34a.

Przy okazji remontu klatki przy Pocz-
towej 15 modernizowana jest instala-
cja elektryczna – zakładane są między 
innymi nowe oprawy oświetlenia piw-
nicznego i drzwiczki do tablic liczniko-
wych piętrowych.

W lutym, jak zapowiadano, wycięto 
wytypowane wcześniej drzewa obok 
budynków przy ulicach:
- Harcerskiej 7,
- Przyjaźni 24
- Kościelnej 36.

W najbliższych planach administra-
cji jest między innymi wymiana pio-
nu wodnego przy obrońców War-
szawy 1.

osiedle im. juliana Tuwima
Rozpoczęły się prace remontowe 

w klatkach schodowych budynku przy 
ulicy Wojciecha Korfantego 17a, B, 
C. Oprócz położenia płytek ceramicz-
nych i klinkieru na parterach, zabu-
dowana zostanie również dotychczas 
„odkryta” instalacja deszczowa. Wcze-
śniej na tym adresie poprowadzono 
między innymi korytko pod instalacje 

os. „Centrum”. Gdy warunki pozwolą będzie zabudowa 
śmietnika – Powstańców 54

os. „Chemik”. W okresie zimowym aDM co jakiś czas 
zleca przycinkę lub wycinkę wytypowanych drzew

ciąg dalszy na str. 18
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teletechniczne, a w klatce schodowej 
Wojciecha Korfantego 17C zamon-
towano instalację domofonową, której 
wcześniej tam nie było.

Robotników widać i słychać również 
przy ulicy Wojciecha Korfantego 14. 
Tam z kolei, w dwóch klatkach wymie-
niane są okienka piwniczne. Gdy to 
skończą, przejdą dalej – do dwóch ko-
lejnych klatek schodowych – Wojcie-

cha Korfantego 16 – by i tutaj założyć 
nowe okienka.

Jeszcze trochę a dzieciaki znów za-
czną na dobre pojawiać się na osiedlo-
wych placach zabaw. Dlatego admini-
stracje, w tym również osiedla „Tuwi-
ma”, muszą zrobić wszystko, by pla-
cyki były czyste i bezpieczne do użyt-
kowania. Niebawem nastąpi przegląd, 
konserwacja i ewentualna naprawa 
urządzeń zabawowych placów zabaw 
przy Hermana Wróbla 7, Wojciecha 
Korfantego 10 oraz 17.

Czwarty z placów zabaw administro-
wanych przez ADM osiedla „Tuwima” 
– przy ulicy okrężnej B – na przełomie 
I i II kwartału zostanie zmodernizowa-
ny. To przypomnijmy, zaległa inwesty-
cja z zeszłego roku, ujęta z inicjatywy 
mieszkańców w Budżecie Obywatel-
skim 2016.

Trwa wymiana wodomierzy. Zgod-
nie z planem wymieniono je w budyn-
ku przy ulicy Wojciecha Korfantego 
10. W marcu na wymianę wodomierza 
muszą być przygotowani mieszkańcy 
klatek schodowych przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 9a i B.

osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” powoli kończą 

się roboty malarskie w budynku przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 71. 
Praktycznie odnowiono już wszystkie 

korytarze lokatorskie, tym samym cała 
klatka została odświeżona.

W sąsiednich wieżowcach – przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego 69 i 73 
zakładane są tymczasem na wszyst-
kich piętrach instalacje domofonowe. 
Dotychczas nie było tutaj domofonów.

Poza tymi robotami, administracja 
zleca kolejne roboty związane z upo-
rządkowaniem osiedlowej zieleni. 
W ostatnich tygodniach przycięto mię-

dzy innymi gałęzie drzew przy Walere-
go Wróblewskiego 47, 49 oraz Stre-
fie Rozrywki „RENOMA”. W marcu bę-
dzie kontynuacja wycinki niektórych 
drzew osiedla, na które uzyskano sto-
sowną zgodę.

Przeglądy, instalacje... Trwają 
w osiedlu kontrole szczelności insta-
lacji gazowej i przewodów spalinowo-
-wentylacyjnych w kolejnych budyn-
kach. Aktualnie przy Niepodległości 
57-59 oraz 61-63. Natomiast wkrótce 
przeprowadzona będzie wymiana wo-
domierzy w budynku przy ulicy Nie-
podległości 58.

osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” podjęto 

w ostatnim czasie kilka ważnych za-
dań. Do nich z pewnością zaliczają 
się: remont parterów trzech klatek bu-
dynku przy ulicy Władysława jagieł-
ły 9a, B, C, roboty malarskie przy 
Walerego Wróblewskiego 32 (będą 
przy W. Wróblewskiego 30a, B) oraz 
montaż wspólnych kanałów na insta-
lacje multimedialne przy Władysława 

jagiełły 11a, B, C, D, co poprzedza 
remont klatek, który prawdopodobnie 
rozpocznie się jeszcze w marcu.

A to nie wszystko. W tym roku bar-
dzo ważnym, ujętym w Planie Remon-
tów zadaniem, jest termomoderniza-
cja dwóch ostatnich budynków osie-
dla „Węzłowiec” – przy Grunwaldz-
kiej 3 oraz Walerego Wróblewskiego 
26-32. Zanim jednak rusztowania sta-
ną, robotnicy wejdą na elewacje i zaj-
mą się wykonaniem warstwy izolacyj-
nej, wcześniej należało podjąć roboty 
związane ze spoinowaniem szerszych 
szczelin między płytami żelbetonowy-
mi – jeszcze przed okresem lęgowym 
ptaków. To już wykonane.

Tymczasem osiedlowi konserwato-
rzy, jak zwykle o tej porze roku, zaj-
mują się odnawianiem pomieszczeń, 
z których na co dzień mieszkańcy 
nie korzystają, a gdzie znajdują się 
przyłącza wody, gazu. Odświeżono 
już takie pomieszczenia przy Wła-
dysława jagiełły 1-13, Grunwaldz-
ka 2-18. Teraz w kolejnym etapie ro-
bót, prace prowadzone są przy Wła-
dysława jagiełły 25-41. Konserwa-
torzy uzupełniają również, jeśli za-
chodzi taka potrzeba, izolację w roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania 
w piwnicach.

rg

os. „Bańgów” os. „Centrum” os. „Chemik” os. „Michałkowice” os. „Młodych” os. im. j. Tuwima os. „Węzłowiec”

Teraz w klatkach, wkrótce...

Gałęzie z „prześwietlonych” drzew  
należy jeszcze wywieźć

os. „Tuwima”. Między ul. Kapicy a ul. Wróbla ubytki 
w asfalcie zastąpiono kostką brukową

os. „Węzłowiec”. Kolejne miejsce 
zmienia oblicze Wł. jagiełły 9a, B, C 

ciąg dalszy ze str. 17
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Drażni rządzących spółdzielczość i znowu majstrują przy 
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Argumentacja 
non stop ta sama. Troska o mieszkańców. Szkoda, że tro-
ska ta nie przejawia się w utrzymywaniu w ryzach cen np. 
energii cieplnej dla potrzeb c.o. i c.c.w., wody, energii elek-
trycznej czy materiałów budowlanych, bo te potrzebne są 
na co dzień do remontów, a to przekładałoby się bezpo-
średnio na nasze wydatki. Wiemy, wiemy mamy rynek i to 
on ma wpływ na ceny – czy jednak na pewno? By było cie-
kawiej nadal w różnych wystąpieniach podawana jest ko-
nieczność pozbawienia pracowników możliwości członko-

stwa w Radach Nadzorczych, bo to patologia. Hm, tyle tyl-
ko, że zapisy takie w ustawie są już od kilku lat, więc po co 
o tym mówić i podgrzewać nastroje? Mówi się, że mało jest 
solidaryzmu spółdzielczego, a przecież w ustawach wpro-
wadza się ewidentne zapisy marginalizujące ten solidaryzm 
etc., etc. Wieści docierające z parlamentu spowodowały, że 
gdzieś tam w Polsce przygotowano protest. W SSM jego 
tekst był dostępny w administracjach i jak się dowiedzieli-
śmy podpisało go kilkaset osób. My publikujemy go dopie-
ro teraz, gdyż tekst otrzymaliśmy między wydaniami „MS”.

pes

PROTEST SPÓŁDZIELCÓW RP
Szanowny Pan Poseł Paweł Kukiz Przewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz'15

Poseł Jarosław Sachajko wnioskodawca projektu zmiany ustawy

Panie i Panowie, Posłowie Klubu Parlamentarnego Kukiz'15
Szanowni Państwo,

Dziś my spółdzielcy kolejny raz stajemy w obliczu niepewności i strachu o przyszłość naszą i naszego życio-
wego dorobku.

Kolejny raz, kolejna grupa ludzi niemająca nic wspólnego ze spółdzielczością, pod przykrywka dbałości o na-
sze interesy, próbuje pozbawić nas prawa spokojnego i bezpiecznego życia w spółdzielni mieszkaniowej. Czy po 
każdych wyborach będziemy musieli protestować, żebyście zostawili spółdzielnie mieszkaniowe w spokoju, a nas 
mieszkańców naprawdę wspierali?

Bo oto bierzemy do rąk projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i dalecy jesteśmy 
od przyjęcia, w ślad za autorami projektu i posłem sprawozdawcą Panem Jarosławem Sachajko, iż planowane zmia-
ny mają wyłącznie na celu dobro nas spółdzielców.

Czytamy, że konieczna jest poprawa standardów w relacjach pomiędzy organami spółdzielni a członkiem 
spółdzielni, bo podobno jesteśmy traktowani jak przedmiot i żyjemy w strukturach źle zarządzanych i patologicz-
nych.

Skąd takie wnioski pytamy i żądamy konkretnych odpowiedzi! Nie banałów, frazesów i ogółów, 
bo te słyszymy ciągle w zupełnym oderwaniu od rzeczywistości funkcjonowania spółdzielni mieszka-
niowych.

Tu żadna odpowiedź zapewne nie padnie...
Chcemy poznać tych „świadomych”, zagorzałych zwolenników wspólnot mieszkaniowych, są to, jak piszecie, 

ludzie spośród nas. Chcemy też, aby nam zaprezentowano te efektywnie działające wspólnoty, nie kilkunastoloka-
lowe, ale obejmujące kilkaset i kilka tysięcy właścicieli w budynkach 30-letnich, 40-letnich i starszych.

Komu nadal zależy na likwidacji spółdzielni mieszkaniowych? Już przy pierwszym czytaniu treści projektu usta-
wy i uzasadnienia nasuwa się wniosek, że stoi za tym ta sama grupa społeczna nacelowana, z obsesyjną zaciekłością, 
na PREZESÓW spółdzielni mieszkaniowych.

My, osoby mieszkające w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, stanowczo sprzeciwiamy się ponownemu 
zakłamywaniu faktów na potrzeby opinii publicznej i w celu pozbawienia nas naszych praw.

To czego się boimy, to nie nasze relacje z organami spółdzielni, ale przymusowe wcielenie nas do wspólnot 
mieszkaniowych, których członkami nie chcemy być. To pozbawienie nas prawa mieszkania na zadbanych, do-
brze zarządzanych osiedlach, stanowiących oazę dla osób starszych i rodzin z dziećmi.

Czy zdajecie sobie sprawę, że spora część mieszkańców osiedli spółdzielczych to emeryci, którzy w tym miej-
scu mieszkają większość życia, często od początku powstania spółdzielni i nie będą potrafili odnaleźć się we wspól-
notach mieszkaniowych a zasługują na to, aby spokojnie żyć?

Przyjmijcie wreszcie do wiadomości, że my chcemy być spółdzielcami, chcemy żyć w spółdzielniach miesz-
kaniowych i jesteśmy zadowoleni z tego jak one funkcjonują. Źle zarządzane spółdzielnie też się zdarzają, ale 
przecież przy minimalnej aktywności ze strony członków, można odwołać zarządy i rady nadzorcze. Większość 
spółdzielni funkcjonuje tak jak nasze, jako podmioty dobrze zarządzane, przez dobrych specjalistów znających realia 
funkcjonowania spółdzielni.

Zobaczcie nasze osiedla, przyjrzyjcie się temu jak władze spółdzielni dbają o warunki, w jakich mieszkamy, 
jak zmieniły się zasoby spółdzielni w ostatnich latach, jak wspaniale wyglądają tereny wokół naszych budynków. 
Przyjrzyjcie się ile lokalnych spółdzielczych inicjatyw organizuje się w naszych zasobach. Zobaczcie place zabaw 
dla naszych dzieci. Sprawdźcie ile zajęć dla spółdzielców organizują lokalne spółdzielcze kluby. Z jakiego powo-
du chcecie nas tego pozbawić?

Dlaczego inne branże spółdzielczości mogą normalnie funkcjonować, więcej są pod wyraźną ochroną praw-
ną. Nie mamy nic przeciwko liberalizacji przepisów dotyczących Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Pożycz-
kowych, ale mówimy stanowcze NIE, wobec pełnej ingerencji Państwa w prywatną, sferę własności.

PROTEST SPÓŁDZIELCÓW RP
ciąg dalszy na str. 20



MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/201720

Co chcecie nam dać w zamian?

Nowe regulacje pełne nieprecyzyjnych pojęć, niechlujne pod względem legislacyjnym, wewnętrznie sprzecz-
ne, a tym samym wbrew kreowanym intencjom, to one stworzą, pole do nadużyć dla osób, które chcą spółdziel-
czości szkodzić.

W podstawowych założeniach wniesiony przez Pana Posła Jarosława Sachajko projekt zmiany ustaw niczym 
się nie różni od wycofanego w 2015 roku projektu autorstwa Platformy Obywatelskiej, który skierowany był na 
następujące zagadnienia:

- likwidację spółdzielni mieszkaniowych,
- podział majątku stanowiącego mienie spółdzielni,
- powstania z mocy prawa wspólnot mieszkaniowych,
- ograniczenia kompetencji władz spółdzielni.
Obecnie serwuje nam się analogiczne rozwiązania. Oto kilka przykładów:

1. Zasady pokrywania kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości.
Co jest złego w dotychczasowej regulacji?
Gdzie przejrzystość w ustaleniu zasad w złożonym projekcie?
Zwykły spółdzielca widzi tylko, że ma pokrywać koszty utrzymania i eksploatacji nieruchomości i mienia 

wspólnego, podczas gdy osoba niebędąca członkiem ma pokryć tylko koszty utrzymania nieruchomości.
To celowe działanie, czy przykład braku zrozumienia zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych?
Naprawdę według autorów projektu koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości to tylko wydatki związane 

z wynagrodzeniami zarządu, rady nadzorczej i pracowników?
Czy tylko my mamy wrażenie, że pensje członków zarządu to kwestia, która najbardziej leży na sercu inicjato-

rom zmian?
Zrozumcie – my znamy koszty funkcjonowania spółdzielni, mamy zagwarantowane prawo wglądu do tych 

danych i co roku zatwierdzamy je naszymi głosami na walnym zgromadzeniu.
2. Zasady wyboru członków zarządu i kadencyjność.

Autorzy projektu twierdzą, że członkowie spółdzielni mają zbyt mały wpływ na wybór członków zarządu.
Nie wyjaśniają dlaczego? Nie mówią o tym w czym ów mały wpływ się przejawia...
Nie dyskutują z faktami. Kreując tylko populistyczne hasła o wyzysku bez poparcia konkretnymi argumentami.
I dlatego właśnie, dla „uzdrowienia sytuacji” i „oddania spółdzielni spółdzielcom” chcecie stworzyć konkursy, 

w których to rada nadzorcza wybierze kandydatów na członków zarządu, a my spółdzielcy w ramach walnego zgro-
madzenia będziemy mogli podnieść tylko rękę „za” albo „przeciw”?

A jeśli się większość sprzeciwi i konkurs zostanie unieważniony, to jak będzie działać spółdzielnia bez zarzą-
du – to ma być ta dbałość o dobre metody zarządzania, interesy członków spółdzielni i ich majątek?

I dlaczego chcecie nam odebrać prawo pozostawienia na dłuższy czas członków zarządu, z których jesteśmy zado-
woleni?

Naprawdę ma być dobre dla spółdzielni wprowadzanie co 3 lata nowych ludzi, którzy według proponowa-
nych zmian nawet nie muszą być członkami spółdzielni, nie muszą znać specyfiki danego osiedla, mogą mieszkać 
na drugim końcu kraju i traktować roczną pracę w Spółdzielni wyłącznie jako biznes?

To ma być ta dobra zmiana?
Jakie wieloletnie inicjatywy będą chciały wspierać nowe zarządy skoro co chwile będą wymieniane.
Kto będzie chciał kontynuować plany remontowe i ponosić całym swoim majątkiem odpowiedzialność finan-

sową za zobowiązania poprzedników? Doprowadzicie do tego, że takie konkursowe zarządy to będzie wyłącznie 
forma krótkotrwałej kariery i zarabiania naszym kosztem bez konieczności jakiegokolwiek zaangażowania w nasze 
spółdzielcze interesy i dobro mieszkańców!

Przecież dzisiaj, co rok wypowiadamy się, czy akceptujemy działania zarządu czy nie udzielając poszczegól-
nym członkom zarządu absolutorium.

Czy to nie jest najlepsza forma kontroli i sankcjonowania działań zarządu?
Mamy wrażenie, że zapominacie, iż w organach spółdzielni zasiadają demokratycznie wybrani przez nas spół-

dzielców ludzie a nie samozwańcy znikąd.
I pytanie kto w końcu według was może w ogóle kandydować?
Stworzyliście kilka przepisów mówiących o tym, jakie osoby nie mogą wchodzić w skład organów spółdzielni. 

Szkoda tylko, że każdy z nich wymienia inny krąg podmiotów.
Może po prostu wpiszcie, że kandydować mogą tylko posłowie określonych partii, którzy uzyskają sejmową 

większość? Będzie prościej...
3. Postępowanie przy czynnościach zwykłego zarządu i przekraczających  

zakres czynności zwykłego zarządu.
Gołym okiem widać, że zmiany w zakresie czynności zwykłego zarządu oraz przekraczających zwykły zarząd, 

to najprostsza droga do paraliżowania bieżącej działalności spółdzielni.
Co rozumiecie przez czynności wykraczające poza zakres zwykłej eksploatacji nieruchomości czy przez śred-

ni remont, dla których ma być wymagana uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni? Tego nie ma chyba w żad-
nej ustawie? Tworzycie pojęcia, których nie definiujecie.

Czym są sytuacje losowe, w których zarząd może działać natychmiastowo?
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W jaki sposób przy czynnościach przekraczających zwykły zarząd ma wyglądać rozpatrywanie opinii wszyst-
kich współwłaścicieli?

I dlaczego oni mają mieć większe prawa od członków spółdzielni?
Dla nas mieszkańców wniosek z tego płynie jeden – nasze budynki będą niszczeć, my będziemy ciągłe biegali na 

walne zgromadzenia, a współwłaściciele będą pisać, co im się w remontach nie podoba i do woli odciągać je w czasie.
Nie rozumiecie, że czynności dotyczące eksploatacji i utrzymania naszych nieruchomości muszą być podej-

mowane sprawnie i na bieżąco a nie wszystkie da się z góry przewidzieć i zaplanować?
Po co mamy wybierać władze spółdzielni skoro w oparciu o statut będą mogły podejmować jedynie tak waż-

ne decyzje jak np. „uprawa niezabudowanego gruntu nieruchomości...” cokolwiek to znaczy. Kolejny raz stawia-
my pytanie: co jest złego w dotychczasowej organizacji funkcjonowania spółdzielni i podejmowaniu bieżących 
decyzji przez wybrane przez nas organy.

4. Konsultacje, opinie współwłaścicieli, wyjaśnienia, obserwatorzy na posiedzeniach  
rady nadzorczej, rozbudowana strona internetowa... a prawa członków  

w związku z organizacją walnego zgromadzenia.
Twierdzicie, że to zmiany dla dobra ciemiężonych członków spółdzielni.
A dla nas to puste słowa i kolejne działania zmierzające do paraliżowania bieżącej działalności spółdzielni i jej 

statutowych organów.
Bo jak będzie miała prowadzić obrady rada nadzorcza, kiedy na posiedzeniu zjawi się kilkudziesięciu bądź kil-

kuset obserwatorów?
I co to znaczy, że członkowie spółdzielni mogą zabierać głos w charakterze doradczym.
Jakie znaczenie ma mieć ten głos poza blokowaniem sprawnego przebiegu posiedzenia?
I jak spółdzielnia ma zapewnić faktyczny udział wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom? Ponow-

nie pytamy, kto za to zapłaci?
Kto będzie finansował nowy rozbudowany system informatyczny spółdzielni, te super strony internetowe 

z tysiącem informacji, do których starsi mieszkańcy spółdzielni nigdy nie zajrzą, a reszta pewnie nie będzie mieć 
czasu interesować się zawartością strony.

Przyjmijcie do wiadomości, że nie narzekamy na sposób informowania nas o ważnych sprawach.
Nic co nas dotyczy nie dzieje się w spółdzielni bez nas i nie ma sensu tego komplikować.
Tworzycie iluzję wpływu członków spółdzielni na jej działalność, a tymczasem zabieracie nam faktyczne prawo 

decydowania o tym co najważniejsze – o naszych władzach.
Skracacie nam terminy zgłaszania uwag na walne zgromadzenie i wykreślacie najważniejsze przepisy jak np. 

ten kiedy uchwałę uważa się za podjętą.
5. Nowy statutowy organ – Grupy Społeczne.

Perełka tego projektu – Grupy Społeczne.
Aż się ciśnie na usta: Alternatywy 4...
Tylko, że niestety to co chcecie zrobić nie jest zabawne.
Tworzycie kolejny statutowy organ spółdzielni, do powstania, którego wystarczy 5 osób, a my pytamy kto za 

to zapłaci?
Chcecie, aby mieszkańcy klatki schodowej jednego budynku w spółdzielczych zasobach mogli podejmować dzia-

łania w zakresie czynności zwykłego zarządu całej spółdzielni. To przecież absurd! Pewnie nie wiecie, więc śpieszymy 
wyjaśnić.

My już mamy rady osiedlowe, które reprezentują mieszkańców poszczególnych obszarów spółdzielni.
Nie potrzebujemy dodatkowych inicjatyw obywatelskich i rozdrabniania nas mieszkańców na 5 osobowe 

grupy interesów.
To na pewno nie będzie służyć dobremu funkcjonowaniu spółdzielni. Dzisiaj każdy z nas ma prawo przyjść 

na spotkanie z członkami organów spółdzielni, składać wnioski na walnym zgromadzeniu.
Dlatego Grupom Społecznym mówimy nie, a wam politykom za taki serialowy pomysł dziękujemy.

6. Moc postanowień statutu.
W uzasadnienie projektu górnolotnie stwierdza się, że „statut winien być niejako wewnętrzną, spółdzielczą 

konstytucją”. Piękne słowa nieznajdujące absolutnie żadnego oparcia w faktach.
Statut po waszych zmianach niewiele będzie regulował. Wystarczy spojrzeć na obecne przepisy i planowaną 

nowelizację żeby od razu zauważyć, że jedną z najważniejszych zmian jest wykreślenie sformułowania „chyba, że 
statut stanowi inaczej” z każdego miejsca ustawy, gdzie się wcześniej znajdował. I tyle w temacie konstytucji.

I tyle w temacie regulowania przez nas spółdzielców kwestii nas dotyczących. Wszystko ma zostać uregulo-
wane w ustawie, włącznie z dokładnie wyszczególnionym zakresem zagadnień, które w statucie powinny się zna-
leźć. Żadnej swobody, żadnego miejsca dla decyzji spółdzielców, dla dostosowania statutu do naszych potrzeb.

Znowu ktoś zapomniał, że statut projektowaliśmy i uchwalaliśmy MY Spółdzielcy, a nie znienawidzone przez 
polityków zarządy.

7. Wspólnoty mieszkaniowe zamiast spółdzielni.
Po raz kolejny, bez naszej zgody, wtłacza się nas w struktury wspólnot mieszkaniowych.
Ale my nie jesteśmy ubezwłasnowolni jak nas traktują parlamentarzyści, bycie spółdzielcą wybraliśmy świa-

domie i też świadomie chcemy podejmować decyzję o wyjściu ze struktur!
Z każdej strony bombardowani jesteśmy przykładami jednostkowych patologii w spółdzielniach mieszkanio-
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wych, a pomija się to, że spółdzielczość oparta na zasadzie równości i solidaryzmu, istnieje od 150 lat i sprawdziła 
się w okresie różnych zawirowań dziejowych.

Znamy setki dobrze funkcjonujących w Polsce spółdzielni mieszkaniowych, w pełni demokratycznych, któ-
rych zarządy skutecznie realizują oczekiwania mieszkańców i cieszą się ich autentycznym zaufaniem. Są to np. 
spółdzielnie, które wykonały najpiękniejszych w Polsce place rekreacyjne, Strefy Aktywności Rodzinnej, pozysku-
jąc na to środki publiczne. To i szereg innych działań kompleksowych w obrębie wielkich osiedli dało wymierny 
skutek dla mieszkańców, wzrost o 1/3 wartości mieszkań w przeciągu kilku ostatnich lat. Osiedla stały się luksuso-
we, a mieszkania atrakcyjne. Zyskali na tym bezpośrednio mieszkańcy, bez ponoszenia dodatkowych nakładów.

8. Dzielenie własności prywatnej i przejmowanie majątku spółdzielców przez wspólnoty  
– likwidacja spółdzielni mieszkaniowych.

Wprowadzenie w życie proponowanych przepisów oznacza upadek najważniejszej zasady funkcjonowania 
spółdzielni, zasady solidaryzmu spółdzielczego.

Jeśli każdy budynek ma być odrębną nieruchomością to oznacza to koniec długofalowych remontów bez 
możliwości korzystania ze środków całej spółdzielni.

W bezpośrednim sąsiedztwie mamy wspólnoty wydzielone po obrysie budynku, odgrodzone płotem  
i szlabanami.

Chcemy wiedzieć, kto będzie właścicielem terenów zielonych, skwerów, placów zabaw, dróg dojazdowych, 
parkingów, boisk sportowych i różnorodnych miejsc wypoczynku tworzących osiedla jako całość. Chcemy wie-
dzieć kto i z jakich środków będzie je utrzymywał, czy gminy są przygotowane na to, aby przejąć koszty utrzyma-
nia czasami nawet kilkuset hektarów dodatkowych terenów???

Nie mamy wątpliwości, że prawdziwą intencją projektu jest to, aby spółdzielnie mieszkaniowe, jako formy 
prawne skupiające ogromny majątek obywateli, zniknęły z obrotu gospodarczego, a ich miejsce zajęli nowi zarząd-
cy, zapewne w formie spółek prawa handlowego.

Emeryci, renciści, osoby samotnie wychowujące dzieci i bezrobotni będą pierwszymi ofiarami wdrażanych 
rozwiązań. Jesteśmy pewni, że macie Panowie i Panie tego pełną świadomość. I udajecie, że zapomnieliście o tym, 
że spółdzielnie mieszkaniowe prowadzą szeroką działalność kulturalną, społeczną i oświatową. W tym zakresie 
przejęły one znaczną część obowiązków Państwa i organów samorządowych, które finansowane są z budżetu spół-
dzielczego.

Te zmiany nie są dla nas, są przeciwko nam!!!
A my nie chcemy być zakładnikami i ofiarami polityków – chcemy nadal spokojnie żyć!
Jeśli będzie trzeba przyjedziemy pod Sejm!
Pokażcie nam tych niezadowolonych, zwolenników zmian...
Chętnie z nimi porozmawiamy.
Tyle, że pewnie żaden z nich nie jest spółdzielcą...
My czytając te przepisy jesteśmy pewni, że nic nie wiecie o spółdzielniach mieszkaniowych.

Nie znacie nas spółdzielców i nie nasze dobro macie na myśli, lecz własne polityczne interesy.
Mówicie, że Wasze zmiany to:

- poprawa standardów w relacjach między spółdzielnią, a członkami spółdzielni,
- upodmiotowienie członków spółdzielni,
- walka z mankamentami zarządzania,
- doprecyzowanie niejasnych przepisów,
- zwiększenie indywidualnych kompetencji,
- likwidacja nieweryfikowanego funkcjonowania w strukturach spółdzielni.

A naprawdę chodzi o:
- ograniczanie praw spółdzielców,
- przymusowe wcielenie do wspólnot mieszkaniowych,
- nowe zarządy konkursowych karierowiczów,
- paraliżowanie bieżącej działalności spółdzielni,
- niszczenie spółdzielczych budynków,
- brak inwestycji,
- degradację terenów zielonych,
- koniec spółdzielczych inicjatyw dla rodzin,
- skok na nasz majątek, na to co wypracowały spółdzielnie.

Wasze zmiany to KONIEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH!
Nie prosiliśmy o to! Nie chcemy tych zmian!
Pozwólcie pracować naszym zarządom, które dbają o nasze interesy i które to mv wybraliśmy! Przestańcie 
STYGMATYZOWAĆ prezesów i ich zastępców!
Nie chcemy znowu mieszkać w smutnej szarej rzeczywistości – to już było!
Nie chcemy żyć we wspólnotach mieszkaniowych! Zostawcie nas wreszcie w spokoju!

Żądamy przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego!
Pozwólcie nam się wypowiedzieć!
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Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza pro-

blemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto, co jest patronem ulicy, przy której mieszkasz?  W wielu przypad-
kach odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć 
nic. Wystarczy wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, 
gdyż na co dzień posiłkujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej na-
zwy. Do naszych dokumentów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię 
i każdy tym imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilku lat publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. Te-
raz przypominamy, co kryje się pod nazwą danej ulicy. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do ograniczenia objętości pu-
blikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, przeciwnie, usilnie szukać będziemy informacji.

Władysław Anders – generał
Dowódca spod Monte Cassino, 

twórca i dowódca Polskich Sił 
Zbrojnych na terenie ZSrr podczas 
ii wojny światowej. a wcześniej – 
uczestnik potyczek i wojny świato-
wej i późniejszych bitew, ważących 
o kształcie odrodzonej rzeczpo-
spolitej. Postać nietuzinkowa. Ge-
nerał Władysław anders to jeden 
z kilku w zasobach Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z 14 łącz-
nie nowych patronów siemianowic-
kich ulic. 

Przybliżmy zatem w skrócie życiorys 
człowieka, który uhonorowany został 
ulicą swego imienia – w miejsce Leona 
Kruczkowskiego – w naszym mieście, 
a o którym wydano drukiem co naj-
mniej kilka obszernych biografii.
Ze wsi, przez Warszawę i rygę, na 

pierwsze pola walki
Władysław anders urodził się 11 

sierpnia 1892 roku w Błoniu – niewiel-
kiej miejscowości w powiecie kutnow-
skim, w ówczesnym zaborze rosyj-
skim, a w dzisiejszym województwie 
łódzkim. Ojciec, dyplomowany rolnik 
– albert anders był administratorem 
majątków ziemskich, matka – elżbieta 
z d. Tauchert zajmowała się domem.

Gdy miał 8 lat rodzice wysłali go do 
szkoły w Warszawie, tam też ukończył 
gimnazjum, a następnie zdał w 1910 
roku maturę. Na początku nie myślał 
o przyszłości wojskowego, ale w koń-
cu jako poddany zaboru rosyjskiego 
zgłosił się do odbycia rocznej służby 
w kawalerii armii rosyjskiej. Dalej, zo-
stał skierowany do szkoły podoficer-
skiej, gdzie w listopadzie 1911 roku 
zdał egzamin na chorążego rezerwy.

W międzyczasie jego ojciec zmienił 
pracę – objął zarząd dóbr w Kurlan-
dii, a to wiązało się z przeprowadzką 
całej rodziny na teren dzisiejszej Ło-
twy. Władysław Anders w nowym oto-
czeniu podjął studia na Wydziale Me-
chanicznym Politechniki w Rydze. Ja-
ko student należał do korporacji Ar-
konia – krzewiącego patriotyzm sto-

warzyszenia ideowo-wychowawczego, 
skupiającego męską młodzież pocho-
dzenia polskiego oraz do pół konspi-
racyjnej organizacji polskiej „Sokół”. 
Studiów nie dokończył, gdyż wybuchła 
I wojna światowa...

Jako oficer rezerwy powołany zo-
stał do armii carskiej i przydzielony do 
3. Noworosyjskiego Pułku Dragonów, 
gdzie stopniu porucznika dowodził jed-
nym ze szwadronów. Był kilka razy 

ranny. W 1917 roku ukończył skróco-
ny kurs Akademii Sztabu Generalnego 
w Petersburgu. Później pełnił funkcję 
szefa sztabu 7. dywizji strzelców, wal-
cząc na froncie rumuńskim. 

W 1917 roku młody Anders wstą-
pił do powstającego na terenie Rosji 
– Polskiego Korpusu, którym kierował 
gen. józef Dowbor-Muścicki. Nasz 
bohater dowodził szwadronem w 1. 
Pułku Ułanów Polskich, później zo-
stał przeniesiony na stanowisko sze-
fa sztabu 1. Dywizji Strzelców I Korpu-
su. W polskim wojsku przysługiwał mu 
wówczas tytuł majora, a dalej uzyskał 
tytuł podpułkownika. Po przymusowym 
rozwiązaniu Korpusu, Anders zdecy-
dował się wrócić po latach do Warsza-
wy, oddając się do dyspozycji Rady 
Regencyjnej. 

Kolejnym etapem jego wojennych 
doświadczeń był udział w 1919 roku 
w zwycięskim dla powstańców Powsta-
niu Wielkopolskim. W okresie wojny pol-

sko-bolszewickiej w latach 1919-1920 
był dowódcą 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich. W czasie walk został ciężko ran-
ny. Dał się wówczas poznać jako do-
bry organizator działań bojowych. Był 
bardzo troskliwy dla podległych mu żoł-
nierzy. Za męstwo w walce on sam, jak 
i jego podległy mu pułk otrzymał order 
nadany mu przez Marszałka józefa 
Piłsudskiego – Virtuti Militari.

Takie były jego dotychczasowe do-

świadczenia wojenne, za co zresztą 
był odznaczany, nie tylko orderem wo-
jennym Virtuti Militari, a które – jak się 
okazało – zaprocentowały kilkanaście 
lat później.

Międzywojnie
Szybko przekonano się w polskiej 

armii do jego organizacyjnych zdolno-
ści, dlatego zdecydowano o skierowa-
niu go na wyższe studia wojenne do 
Francji. Anders ukończył je z „wyso-
ką lokatą”. Odbył tam też staż we fran-
cuskiej kawalerii. Po powrocie do Pol-
ski kolejno awansował – aż do stop-
nia pułkownika. Jako szef sztabu ge-
neralnego inspektora kawalerii zorga-
nizował w sierpniu 1925 roku na pol-
skiej wówczas części Wołynia wielkie 
manewry wojskowe. Za to odznaczo-
ny został Krzyżem Oficerskim Odro-
dzenia Polski.

W styczniu 1934 roku awansowa-
no go do stopnia generała brygady. 

ulica Władysława andersa dzisiaj

ciąg dalszy na str. 24
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ciąg dalszy ze str. 23

ciąg dalszy na str. 27

Na przełomie marca i kwietnia doszło 
do zmian w polskich jednostkach ka-
walerii. Dotychczasowa 2. Samodziel-
na Brygada Kawalerii została przemia-
nowana na Kresową Brygadę Kawale-

rii. Sam Anders został dowódcą Nowo-
gródzkiej Brygady Kawalerii w Barano-
wiczach, z którą dwa lata później brał 
udział w kampanii wrześniowej.

Ważne zadania, 
decyzje, istotne bitwy

We wrześniu 1939 roku walczył wraz 
ze swoją brygadą w centralnej Polsce, 
potem przebijał się na południe do gra-
nicy rumuńskiej. Ranny dostał się do 
sowieckiej niewoli. Początkowo więzio-
ny we Lwowie, dalej przewieziony do 
Moskwy i osadzony ostatecznie w wię-
zieniu NKWD w moskiewskiej Łubian-
ce. Spędził w nim niemal dwa lata. Na-
kłaniano go, by wstąpił do Armii Czer-
wonej. Rosjanie byli przekonani, że ja-
ko carski oficer z okresu I wojny świa-
towej będzie skłonny do współpracy. 
Władysław Anders jednak nie ugiął 
się. Więzienie więc opuścił dopiero 
gdy Niemcy zaatakowały ZSRR i pod-
pisano układ Sikorski-Majski – w 1941 
roku. W tym samym roku awansowa-
ny został do stopnia generała dywizji. 

Wówczas to władze Polski i ZSRR 
podjęły decyzję o stworzeniu polskich 
jednostek na terenie Związku Radziec-
kiego. Generał Anders otrzymał wte-
dy zadanie ich sformowania – w bar-
dzo trudnych zresztą warunkach. Do 
Armii Polskiej zaczęli przybywać głów-
nie polscy jeńcy wojenni oraz Polacy 
deportowani z terenów okupowanych 
przez ZSRR. 

Wiosną 1942 wobec coraz gorszych 
przydziałów żywnościowych dla Armii 
Polskiej i żądań Józefa Stalina o na-
tychmiastowe wysłanie Polaków na 
front, rozpoczęło się wycofywanie woj-
ska polskiego do Iranu. Razem z An-

dersem przedostało się ponad 40 tys. 
wojskowych i 75 tys. cywili uratowa-
nych z łagrów dzięki amnestii. 

We wrześniu 1942 roku został nomi-
nowany na dowódcę nowo utworzonej 
Armii Polskiej na Wschodzie (Iran, Pa-
lestyna). Po ewakuacji z ZSRR zorga-
nizował i przeszkolił żołnierzy formując 
z nich 2. Korpus Polski. 

Po reorganizacji, korpus pod do-
wództwem gen. Władysława Ander-
sa przerzucono na Półwysep Apeniń-
ski – na front włoski. Łącznie liczył on 
wówczas około 52 tys. żołnierzy. Tam 
– w latach 1944-1945 generał przede 
wszystkim zasłynął dowodząc w zwy-
cięskiej, krwawej bitwie pod Mon-
te Cassino, dalej w bitwie o Ankonę, 
a w końcu zdobywając w lutym 1945 
roku Bolonię.

Po wojnie
Po zwycięskiej kampanii włoskiej 

2. Korpus pozostał na terenie Włoch, 
a potem przerzucony został do Wiel-
kiej Brytanii. Generał Anders starał 
się, aby tam, wszędzie gdzie polscy 
żołnierze stacjonowali, czuli się jak 
w ojczyźnie – ukazywały się polskie 
gazety, działały polskie teatry, kina, 
kabarety. Powstały też szkoły, w tym 
zawodowe – przygotowujące do za-
wodu krawca, piekarza, stolarza itp.. 
Nie bronił on równocześnie powro-
tu do Ojczyzny, jednak takich, któ-
rzy od razu decydowali się na po-

wrót do Polski było niewielu. Powro-
ty zaczęły się po rozwiązaniu korpu-
su w 1947.

Po wojnie mieszkał w Wielkiej Bry-
tanii. Był rzecznikiem sprawy pol-
skiej, aktywnym działaczem politycz-

nym. Nie mógł wrócić do Polski, rzą-
dzonej przez komunistów. Był on jed-
nak uznawany, zarówno przez pol-
skich emigrantów, jak i mieszkają-
cych rodaków w PRL za symbol pa-
triotyzmu. Symbol wolnej Polski dla 
całego podziemia niepodległościo-
wego. Zmarł w Londynie w 1970 ro-
ku, pozbawiony stopnia generalskie-
go i obywatelstwa polskiego przez 
powojenne władze w Polsce. To 
zwrócono mu dopiero po jego śmier-
ci – w 1989 roku.

W 1946 roku powstał polski cmen-
tarz na Monte Cassino. Wolą genera-
ła Władysława Andersa było spocząć 
właśnie tam – wśród swoich żołnierzy. 
I tak też się stało.

W Siemianowicach Śląskich ulica 
Władysława andersa znajduje się 
w Osiedlu Robotniczym w Michał-
kowicach. Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa administruje trze-
ma z sześciu znajdujących się przy 
niej budynków. Te czteropiętrowe do-
my (Wł. andersa 4, 6, 8) oddawano 
do użytku stopniowo w pierwszej po-
łowie lat 60. Dzisiaj zamieszkuje je bli-
sko 190 mieszkańców.

Materiał oparto o informacje zawarte 
w artykułach: „Zdobywca Monte Cassino”, 
opublikowanym na www.polska-zbrojna.pl 
i „Biografia generała Andersa”), jaki ukazał 
się na stronie www.prawicowyinternet.pl

rg

Władysław Anders – generał

Zima: skutki widoczne, awarie odczuwalne
Na szczegółowe oględziny osiedli pod kątem szkód wyrządzonych przez zimę przyjdzie niebawem pora, lecz 

już teraz – po zgłoszeniach mieszkańców czy wstępnych przeglądach administracji – można ocenić, że 
nazbierało się już tego trochę do roboty. W ostatnich tygodniach było też, niestety, kilka pojedynczych, krótko-
trwałych awarii na sieciach ciepłowniczych...

Zima swoje prawa ma i oprócz śnieżnej sanny i możliwo-
ści wyszalenia się na nartach, sankach, łyżwach etc. przy-
nosi spore uciążliwości a zostawia po sobie często spore 
zniszczenia. Mróz, śnieg, swoje robią.

Dziury w drogach,
nierówności w chodnikach

Im bliżej wiosny, tym w ulicach i na parkingach pojawia 
się coraz więcej dziur i pęknięć. Lecz co warto podkreślić – 
mniej niż parę lat temu. Dużo bowiem dróg zostało już kapi-
talnie odremontowanych, bądź to przez Spółdzielnię, bądź 
ze środków finansowych Urzędu Miasta.

Ubytki w drogach są między innymi przy:

- Komuny Paryskiej 1-3-5,
- Śląskiej 46 (Świerczewskiego) przy wjeździe w miniosie-

dle (osiedle „Centrum”),
- Marii Skłodowskiej-Curie – droga miejska (os. „Bańgów”),
- Kościelnej 36,
- Władysława Sikorskiego 2-4 (osiedle „Michałkowice),
- Władysława jagiełły 25-31 (osiedle „Węzłowiec”).

Zdarzają się też, zwykle nieliczne i nieduże, ale jednak 
wybrzuszenia lub zapadnięcia kostki brukowej w chodni-
kach. Tak na przykład w chodniku od Walerego Wróblew-
skiego 55a do garaży (os. „Chemik”).
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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

os. „Węzłowiec”. W rejonie budynku Wł. jagiełły 25a, na skwerze, służby techniczne TauroN Ciepło usuwały 
kolejną w tym roku awarię na sieci C.o. i ciepłej wody – czytaj str. 27
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NIE DAJ SIĘ RAKOWI JELITA GRUBEGO.

ZBADAJĄ NAS BEZPŁATNIE I BEZ KOLEJKI.

Rak jelita grubego jest jednym z pięciu najczęściej występujących nowotworów, zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Można 
mu zapobiec! W porę wykryty jest uleczalny, wystarczy się tylko przebadać. Kolonoskopia to oglądnięcie  „od środka ‘’ jelita 
grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonegoprzez odbyt. Do badania należy się odpowiednio przygotować -  
dokładna instrukcja udzielana jest po ustaleniu terminu badania. Profilaktyczna kolonoskopia zmniejsza ryzyko zgonu o 
60-90%, wykrywa bezobjawowego raka u 1 na 125 badanych, wykrywa polipy u ponad 25% badanych, a dzięki ich usunięciu 
zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego, jest bezpieczna i wykonywana w renomowanych ośrodkach.

RUSZA BEZPŁATNY PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA JELITA GRUBEGO!!!

Rusza Program Badań Przesiewowych Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego, finansowany przez Ministerstwo 
Zdrowia. Mieszkańcy aglomeracji Śląskiej mogą zgłaszać się na darmowe badania endoskopowe. Program badań jest tak 
skonstruowany aby wykryć nowotwór, wtedy gdy nie daje on jeszcze żadnych objawów. Dzięki badaniu endoskopowemu 
można wykryć zmiany przed nowotworowe i je usunąć, co zmniejsza w przyszłości ryzyko zachorowania na raka jelita 
grubego.

Badanie dedykowane jest osobom w wieku 50-65 lat bez objawów i 40-49 lat jeżeli miały w rodzinie krewnego pierwszego 
stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego. Czas oczekiwania na badanie jest krótki i nie jest konieczne posiadania 
ubezpieczenia zdrowotnego - wystarczy numer PESEL. Zgłoszenia na badanie przyjmowane są osobiście, telefonicznie bądź 
mailowo.

GDZIE ZGŁOSIĆ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA:
SZPITAL NEFROLUX UL. SZPITALNA 6 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
DANE KONTAKTOWE: 32/621 26 35; endoskopia@nefrolux.com.pl

s-480/02-17

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
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„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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ukruszone, pęknięte schody
Sporo też zwykle w trakcie okresu zimowego wychodzi 

uszkodzeń stopnic lub podstawy schodów do klatek schodo-
wych. Już dziś administracje wiedzą, że muszą – przy sprzy-

jających warunkach atmosfe-
rycznych – zlecić ich napra-
wę przy:
- Wojciecha Korfantego 

17a (osiedle „Tuwima”),
- Szarych Szeregów 3 (osie-

dle „Młodych”),
- Kościelnej 36 (osiedle „Mi-

chałkowice”),
- Hutniczej 3B (os. „Cen-

trum”),
- ryszarda Gansińca 7, 9 

(osiedle „Centrum”).
Przecieki z dachów

Z dachami jest podobnie 
jak z drogami. Wiele z nich zostało w ostatnich latach kom-
pleksowo wyremontowanych, poprzez wyłożenie nowej pa-
py termozgrzewalnej i zabezpieczenie kominów.

Zgłoszeń o przeciekach jest mniej, ale nadal administra-
cje odbierają – niestety – pilne interwencje. W ostatnich ty-
godniach między innymi przy:
- Śląskiej 48B d. Świerczewskiego (os. „Centrum”),
- Grunwaldzkiej 2B, D,
- Walerego Wróblewskiego 28a (os. „Węzłowiec”),

- Wojciecha Korfantego 1C, 2B (os. „Tuwima”),
- Walerego Wróblewskiego 73 (os. „Chemik”).

Nieszczęsne awarie – zimno
W lutym doszło do kilku pojedynczych awarii na sie-

ciach ciepłowniczych. Największa dotyczyła Michałko-

wic, gdzie w połowie miesią-
ca przez 2 dni nie było cie-
pła w mieszkaniach budyn-
ków osiedla robotnicze-
go i Przyjaźni. Awaria mia-
ła miejsce również w osie-
dlu „Węzłowiec” przy Włady-
sława jagiełły 25, a także 
w „Bańgowie” przy stacji wy-
mienników ciepła, skutkiem 
czego przez jeden dzień cie-
pła w mieszkaniach nie mieli 
mieszkańcy z budynków usa-
dowionych przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 61-67,  

77-85, 87a-89.
Gdy warunki pozwolą...

O ile awarie zostały już przez spółkę Tauron Ciepło usu-
nięte, o tyle, widać jak na dłoni, że przed osiedlowymi admi-
nistracjami na przełomie I i II kwartału trochę pracy do wy-
konania. Wszystkie uszkodzenia trzeba uchwycić, zabez-
pieczyć i naprawić. Może okazać się, że w niektórych przy-
padkach nie wystarczy tylko doraźny remont. To wykażą 
szczegółowe przeglądy... rg

Komuny Paryskiej 1-3-5 M. Skłodowskiej-Curie

M. Skłodowskiej-Curie

W. Korfantego 17a r. Gansińca 9

Zima: skutki widoczne, awarie odczuwalne
ciąg dalszy ze str. 24
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Pamiętaj o dodatku mieszkaniowym

Często podejmowane są decyzje 
 o odłożeniu płatności za miesz-

kanie. odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako za-
ciągnięcie kredytu, którego otrzy-
manie wolne jest od załatwiania ja-
kichkolwiek formalności.

Teoretycznie to prawda, a praktycz-
nie „kredyt” taki jest najdroższy na ryn-
ku, bo najwyżej oprocentowany. Co 
gorsza w ostateczności może dopro-
wadzić nas do utraty mieszkania.

Wpadający w jakieś tarapaty finansowe 
sądzą, że wkrótce uregulują należności, 
bo ich problemy się skończą. Dobrze, je-
żeli tak się dzieje, gorzej, gdy sytuacja nie 
zmienia się, zaległości narastają i niewiel-
ki dług z miesiąca na miesiąc staje się co-
raz większy. Problemy jednak nie znikają 
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki i starajmy się najszybciej pomóc sobie, 
występując na przykład o przysługujący 
nam dodatek mieszkaniowy. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczeku-
jącym na przysługujący im lokal za-
mienny albo socjalny.
W przypadku pierwszej grupy osób, 

zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, ze świadczenia mo-
gą skorzystać:
- najemcy oraz podnajemcy lokali miesz-

kalnych (dot. lokali komunalnych, miesz-
kań zakładowych, mieszkań w domu 
prywatnym czynszowym, mieszkań wy-
najmowanych na wolnym rynku),

- członkowie spółdzielni mieszkanio-
wych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budyn-
kach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu mieszkalne-
go i ponoszące wydatki związane 
z jego zajmowaniem (np. na skutek 
umowy użyczenia).

uwaga!
Dodatek mieszkaniowy przysługuje 
na podstawie tylko jednego z wyżej 

wymienionych tytułów.
Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 

nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 ust. 
1 określa dochód, który daje podstawę 
przyznania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przysługuje osobom, któ-
rych średni miesięczny DOCHÓD 
BRUTTO (z podatkiem) na jedne-
go członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od 1. 
03. 2017 r. – 1000 zł) i wynosi:
- 1.750 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.250 zł w gospodarstwie wielo-

osobowym, tj. 125% kwoty najniż-
szej emerytury.

Przypominamy, że kwota brutto to
kwota bez składki:

- emerytalnej; 
- rentowej; 

- chorobowej.
Do dochodu nie wlicza się m.in. 

świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów, dodatków dla sierot zupeł-
nych, jednorazowych zapomóg z tytu-
łu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych 
oraz dodatków pielęgnacyjnych, zasił-
ków okresowych z pomocy społecznej, 
jednorazowych świadczeń pieniężnych 
i świadczeń w naturze z pomocy spo-
łecznej, dodatku mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkaniową 
wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby,   
- 40 m2 dla 2 osób,  
- 45 m2 dla 3 osób,  
- 55 m2 dla 4 osób, 
- 65 m2 dla 5 osób,  
- 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegóło-
we warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Wysokość dodatku mieszkaniowego, 
łącznie z ryczałtem, nie może przekra-
czać 70% wydatków przypadających 
na normatywną powierzchnię zajmo-
wanego lokalu mieszkalnego lub 70 % 
faktycznych wydatków ponoszonych 
za lokal mieszkalny, jeżeli powierzch-
nia tego lokalu jest mniejsza lub równa 
normatywnej powierzchni.

Świadczenie przyznawane jest na 
wniosek zainteresowanego przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śląskie 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacane wyłącznie Spółdzielni.

Dodatek może nie być przyznany, 
w przypadku, gdy w wyniku przepro-

wadzenia wywiadu środowiskowego 
zostanie ustalone, że występuje ra-
żąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w deklara-
cji a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest 
on w stanie uiszczać wydatki związa-
ne z zajmowaniem lokalu mieszkalne-
go (domu jednorodzinnego), wykorzy-
stując własne środki i posiadane zaso-
by majątkowe lub, gdy faktyczna liczba 
wspólnie stale zamieszkujących i go-
spodarujących z wnioskodawcą jest 
mniejsza niż wykazana w deklaracji.

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwoła-
nie do samorządowego kolegium od-
woławczego.

Odwołanie składamy za pośrednic-
twem urzędu wydającego decyzję.

PaMiĘTajMy, dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca marca, to po je-
go pozytywnym rozpatrzeniu przyzna-
ny dodatek otrzymamy od 1 kwietnia.

uWaGa!!! O świadczenie można 
ubiegać się mimo zadłużenia pod wa-
runkiem, że nie dochodzi do kolizji 
z następującą przesłanką:
- jeżeli osoba, której przyznano doda-

tek nie opłaca na bieżąco czynszu 
za lokal, to administracja musi (jest 
ustawowo zobowiązana) zgłosić ten 
fakt w urzędzie gminy (miasta) i wy-
płacanie dodatku zostaje zawieszo-
ne do czasu wyrównania zaległości 
- w terminie nie dłuższym niż 3 miesią-
ce. Decyzja o przyznaniu dodatku wy-
gasa, jeżeli zaległości nie zostaną ure-
gulowane w tym czasie. o ponowne 
przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go można wystąpić wyłącznie po 
uregulowaniu tych zaległości.
WaŻNe!!! Jeżeli okaże się, że doda-

tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.
Szczegółowe informacje o wszelkich

kryteriach przyznawania  
obydwu dodatków, zainteresowani 

uzyskają w:
referacie Dodatków
Mieszkaniowych uM

w Siemianowicach Śl.,
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.
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Na koniec dostaliśmy po jednym „Mi-
chałku”. Byliśmy też w Spichlerzu – 
Muzeum Miejskim. Tam były różne 
rzeczy. Dowiedzieliśmy się na przy-
kład, jak wyglądało dawniej życie. Wy-
glądało chyba gorzej niż teraz 
– trudniej. Dziwne były niektó-
re przedmioty, których uży-
wano. Było takie otwierane 
żelazko, do którego wkłada-
ło się coś rozgrzanego wcze-
śniej na piecu i dopiero potem 
z takiego nagrzanego żelaz-
ka można było korzystać.

Niektórzy ciepło – tak jak 
9-letnia Martyna Waligóra 
z „Centrum” - wypowiadali się 
o swoich opiekunach i o atrak-
cjach, jakie zorganizowano 
na miejscu – w Domu Kultury 
„Chemik” lub na... pobliskich górkach do 
zjeżdżania. 

- Mieliśmy bardzo fajnych opiekunów, 
z którymi nigdy nam się nie nudziło. 
Chciałam spędzić tu całe ferie, ale by-
łam chora i trochę straciłam. Zapamię-
tam z tych ferii fajny pobyt na basenie, 
konkurs „Mam Talent”, w którym robi-
łam sałatkę i wyjście na sanki na górki, 
gdzie zjeżdżaliśmy na przyniesionych 
z sobą sankach – wyliczała Martyna.

- Fajnie było na tych feriach. Robili-
śmy sporo rzeczy, dużo oglądaliśmy. 
W Zamku Prezydenckim w Wiśle oglą-
daliśmy upolowane i wypchane zwie-
rzęta. Mogliśmy sobie też kupić pa-
miątki. Na obu wycieczkach do Wisły 
kupiłam sobie kotki. W domu też mam 
kota, ale żywego. Były też tu takie za-
jęcia komputerowe. Mogliśmy spraw-
dzić swój słuch i pamięć. Niektórzy za-
kładali słuchawki, coś mówiło, a ty mu-
siałaś to usłyszeć i powtórzyć – mówi-
ła z uśmiechem 7-letnia agata Korol 
z osiedla „Węzłowiec”.

Dla części dzieciaków, jeśli nie naj-
lepszym, to jednym z najlepszych dni 
ferii okazał się dzień... ostatni. Wtedy 
też odbył się Bal Przebierańców, na 
który wszyscy uczestnicy przebrali się 
w najróżniejsze stroje: księżniczek, pił-
karzy, kościotrupów, ulubionych zwie-
rząt. Byli nawet haker, smok i kibic...

- Najlepszy z całych ferii jest ten pią-
tek, bo wszyscy są poprzebierani w róż-
ne stroje, są tańce i dymy. Ja przebra-
łem się za Messiego, bo go bardzo lu-
bię. Lubię piłkę nożną i tego piłkarza. 
Wcześniejsze dni też mi się podobały. 

Byliśmy w Wiśle. Przywiozłem rodzicom 
taki kubek z imieniem Maciek, bo nie 
było mojego imienia. Byliśmy w zam-
ku Prezydentów Polski. Oglądaliśmy ich 
biuro, łazienkę z wanną na środku. Ro-

biły wrażenie też takie królewskie za-
słony i dywan – wyliczał 7,5-letni jakub 
Stando z osiedla „Młodych”.

- Wspominać z ferii będę na pew-
no ten Bal Przebierańców. Przebrałam 
się za księżniczkę, dym wisi w powie-
trzu, gra muzyka głośno, jest super. 
Program tych ferii był różny. Był basen, 
było kino, brałam udział też w konkur-
sie „Mam Talent”, w którym narysowa-
łam siebie i moją siostrę na sankach. 
Zapamiętam też wycieczkę do Wisły 
i skocznię narciarską, gdzie niedawno 
skakał Kamil Stoch. Mam z nią zdję-
cie! – cieszyła się 8-letnia Zuzia Ga-
bor z osiedla „Młodych”. 

- Na feriach w „Chemiku” byłam już 
po raz 3. Znów mam co wspominać. Na 
Bal Przebierańców przebrałam się za 
geparda, bo te zwierzęta bardzo mi się 
podobają – mówiła krótko 8-letnia Karo-
lina Wójtowicz z osiedla „Węzłowiec”. 

- Wycieczka do Wisły bardzo mi się 
podobała. Widzieliśmy na przykład 
skocznię. Szkoda, że było akurat pu-
sto. Mogliśmy pokupować sobie róż-
ne pamiątki. Ja przywiozłem magnes 
na lodówkę, notes i serduszko dla ro-
dziców. Byliśmy też zobaczyć Zamek 
Prezydencki i kościół z różnymi pamiąt-
kami w środku, jakie prezydenci tam 
zostawiali. Na feriach w Domu Kultu-
ry „Chemik” był też konkurs „Mam Ta-
lent”. Pomyślałam, że jak chodzę na za-
jęcia plastyczne, to może coś namalu-
ję. Namalowałam pastelami olejnymi 
obraz „Słoneczniki w wazonie”. To mój 
tata pokazał mi jak się maluje i chyba 
po nim to mam. Bardzo podoba mi się 

też ostatni dzień ferii. Mamy Bal Prze-
bierańców. Ja przebrałam się za pirat-
kę. Kiedyś w szkole mieliśmy święto pi-
ratów i ten strój został, a dziś go ubra-
łam tutaj – opowiadała z radością 7-let-

nia Dobrusia Skiba z osiedla 
„Młodych”.

Podsumowując...
W tegorocznych feriach zi-

mowych, w dwóch tygodnio-
wych turnusach uczestniczyło 
łącznie około 50 dzieci w wie-
ku 7-12 lat z różnych części 
Siemianowic Śląskich. W tym 
też niemieszkających w zaso-
bach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Zapisa-
nych osób na wstępnej liście 
było jeszcze więcej, lecz oka-
zało się, że... choroby – a to 

pech!, w ferie! – uniemożliwiły niektórym 
dzieciom wzięcie udziału w zajęciach. 
Może powetują to sobie podczas waka-
cji, na przykład na letnich półkoloniach? 

Na zakończenie ferii wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
uczestnictwa oraz odblaskowe miśki do 
przypięcia na plecak, do kluczy. Wrę-
czali je jan Dudek – przewodniczący 
Rady Nadzorczej SSM, Marek Greiner 
– pełnomocnik Zarządu SSM ds. Tech-
nicznych, a także opiekunowie.

Podziękowano między innymi organi-
zatorom (w tym Zbigniewowi Krupskie-
mu i Dariuszowi rzeźniczkowi z Domu 
Kultury „Chemik”) za bogaty, urozmaico-
ny program. Chwalono również wycho-
wawców – Karolinę Sienkiewicz, Wik-
torię Gosk, Paulinę osysek. Jak mówił 
Zbigniew Krupski – kierownik DK „Che-
mik”: Dziewczyny, choć pierwszy raz 
prowadziły grupy w naszym Domu Kultu-
ry, udźwignęły program i bardzo dobrze 
wywiązały się z wszystkich obowiązków, 
zyskując przy tym sympatię dzieci.

Po feriach pozostaje bagaż wspo-
mnień i... podkowa na pamiątkę 
i szczęście, którą wykuł kowal specjal-
nie dla uczestników ferii w „Chemiku” 
– w kuźni przy Muzeum Beskidzkim 
w Wiśle. Znalazła już zresztą swoje 
miejsce na lata w siedzibie Domu Kul-
tury „Chemik”.

Warto nadmienić jeszcze, że organi-
zatorami ferii w 2017 roku, jak w ubie-
głych latach, byli: Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa oraz Stowarzy-
szenie „Nasz Dom” przy dofinansowa-
niu Urzędu Miasta. Rafał Grzywocz

Na koniec każdy dostał dyplom uczestnictwa 
i upominek

Dwa tygodnie laby

W ubiegłym wydaniu „MS” przytrafiło się nam coś, co nawet w najczarniejszych myślach do głowy nam nie przycho-
dziło. Dzięki nieszczęśliwemu zbiegowi kilku okoliczności w „MS” nr 2 nie było tekstu na str. 34 gdzie znalazło się do-
kończenie relacji z ferii zimowych w DK „Chemik”. Tym razem już nie chochlik drukarski, ale chochlisko urwało tekst 
i przerwało dokończenie wypowiedzi Konrada Sówki i całą resztę materiału. Przeanalizowaliśmy przyczyny, wycią-
gnęliśmy wnioski i mamy nadzieję, że był to pierwszy i ostatni raz. Oczywiście wszystkich bardzo gorąco i serdecznie 
w imieniu własnym oraz drukarni przepraszamy za tę wpadkę i teraz publikujemy dokończenie tekstu o feriach. Cały 
artykuł zamieszczony jest w elektronicznym wydaniu „MS”. Można go pobrać ze strony http://www.ssm.siemianowice.
com z zakładki „Moja Spółdzielnia”
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Lodowisko na chodnikach
Dzień dobry,

Piątek, 3 luty, rejon ulicy Poczto-
wej godz. 8 rano. Lodowisko na chod-
nikach, śnieg nagromadzony od kil-
ku tygodni – górna warstwa lód-nie da 
się przejść. Po mojej interwencji godz. 
8.30! (kolejnej po tej dot. pracownika, 
który bez zabezpieczenia czyścił lodo-
we nawisy na dachu) pojawia się czte-
rech – jak nigdy – pracowników i skru-
pulatnie odśnieżają chodniki czysz-
cząc je do gołych płyt chodnikowych! 
Do tej pory chodniki były „odśnieżo-
ne” jedynie na szerokość łopaty – tylko 
górna warstwa a pozostałe „góry i doli-
ny” posypywane piaskiem.

Pytam się, kto jest odpowiedzialny za 
kontrolę firm, które wykonują zlecenia 
na terenach SSM? Gdzie są pracowni-
cy Administracji w Michałkowicach? To 
ja mam po raz kolejny pilnować i zwra-
cać uwagę na brakoróbstwo za nasze 
pieniądze? Pytam się, co to jest za fir-
ma??? Kto zdecydował o zmianie fir-
my porządkowej skoro poprzednia eki-
pa spisywała się bardzo dobrze? Zno-
wu zdecydowały mniejsze pieniądze? 
Tak, za marne grosze marna robota 
stara prawda.

Przy okazji słowa uznania dla pra-
cowników firmy, która w bloku przy ul. 

Pocztowej 13 odnawia klatkę schodo-
wą. Dobra robota Panowie! Profesjo-
nalnie, dokładnie i kompleksowo. Jak 
widać można.

B.M.
- dane do wiadomości Redakcji

Zarząd SSM: administracja osie-
dla „Michałkowice”, jak i pełnomoc-
nik Zarządu ds. akcji zima, tj. oso-
ba nadzorująca, potwierdzają fakt 
okresowego braku właściwej reakcji 
związanej z odśnieżaniem chodni-
ków przy ulicy Pocztowej. Firma ze-

wnętrzna obsługująca ten rejon tłu-
maczyła te zaniedbania brakiem od-
powiedniej ilości pracowników. Ma-
jąc na względzie występujący Brak 
dbałości w stosunku do tej firmy 
zostały wyciągnięte konsekwencje 
w postaci obniżenia wynagrodzenia 
oraz zmiany ilości terenów, które ta 
firma obsługiwała do końca stycz-
nia.

No pasarãn!!!
Nadeszła zima, a wraz z nią ruszył 

tabun roznosicieli reklam firm czy skle-
pów z Siemianowic i okolicy. Skrzynki 

pocztowe zapychane są kilogramami 
makulatury, a listonosze awiza zmu-
szeni są wkładać do skrzynek wypeł-
nionych śmieciami. Na nic zdaje się 
przypominanie roznosicielom, że re-
klama nie jest przesyłką imienną z na-
zwiskiem oraz adresem i wkładanie jej 
do skrzynek pocztowych mieszkań-
com jest przestępstwem poprzez na-
ruszenie prywatności, zaśmiecaniem, 
nękaniem itp. Aby tego uniknąć spół-
dzielnia zabudowała skrzynki przed 
wejściem do klatek. O dziwo rozno-
siciele o tym wiedzą, a przyłapani na 
wkładaniu reklamy do skrzynek pocz-
towych, tłumaczą się, że szef kazał, 
że oni muszą jeszcze zrobić foto, że 
to włożyli.

Zlecającym roznoszenie reklam 
przypominam kodeks karny z 1997 r. 
art. 18 § 1 stwierdza, iż za przestęp-
stwo odpowiada nie tylko ten kto je 
popełnia, ale także ten, kto „wykorzy-
stuje uzależnienie innej osoby od sie-
bie i poleca jej wykonanie takiego czy-
nu”. Jest to tzw. „sprawstwo poleca-
jące”. Partery domów są zamieszkałe 
i nie mogą być miejscem wysypu re-
klam. Czasami z zazdrością przecho-
dzę obok bloków osiedla Chemik. Re-
klamy tam najczęściej są w skrzyn-
kach przed wejściem. Oznacza to, że 

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 uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co na-
leży do dobrego tonu, tak należy przed-
stawić się, pisząc czy też telefonując do 
nas, a dane osobowe, jeżeli jest taka wo-
la i co reguluje Prawo prasowe, zastrzec 
do wiadomości redakcji. Prosimy o zwięzłe przedstawie-
nie nurtującej sprawy i przemyślane zdania, większą odpo-
wiedzialność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś 
dobrego imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. 
Maksyma, jaką należy się kierować, jest jedna: słowo wró-
blem wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że ma-
ją nie być publikowane, bo takich dopisków nie będziemy 
respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej licz-
by osób, które również nurtują podobne wątpliwości i którzy 
w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach debatu-
ją. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 

zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem faktycz-
nym, wyjaśnić.

Przypominamy, by w przypadkach, gdy niezbędne jest 
przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indywi-
dualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopi-

sać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i ich przetwarzanie, co 
umożliwi przekazanie poruszonego proble-
mu odpowiednim komórkom organizacyj-

nym Siemianowickiej 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 publi-
kacji. Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodatkowo 
musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość 
lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmu-
je najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fo-
tografia, by była dobrej jakości w druku, często miałaby wy-
miar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim 
aparacie lub nie liczyć na publikację.  redakcja „MS”

Słowo wołem 
wraca
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ciąg dalszy na str. 32

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

mieszkańcy nie wpuszczają roznosi-
cieli reklam.

Ostatnio roznoszona była gazetka 
miejska. Pal ją licho, że znalazła się 
w mojej skrzynce, ale po co mi wraz 
z nią 3 ulotki parabanków, które włożył 
roznoszący gazetkę?! Drobni reklamo-
dawcy zlecajcie druk Waszych ogło-
szeń czy ofert w miesięczniku „Moja 
Spółdzielnia”. Tak traficie najprościej 
pod przysłowiowe strzechy, bo na 35 
mieszkań w klatce, czasami 2 do 3 eg-
zemplarzy leży w koszu, resztę ludzie 
zabierają i czytają.

W grudniu 2016 w dzielnicy Bytków 
pseudokibice Ruchu Chorzów poma-
lowali sprayem 5 wiat przystankowych 
i 2 kioski. Oczywiście nikt nic nie wi-
dział. Czyżby „Camorra”? Nie, to ban-
da wyrostków terroryzująca miasto 
i czas powiedzieć „no pasarãn”! Za-
pewne służby odpowiedzialne za ład 

powiedzą „niska szkodliwość czynu”. 
Co w takim razie z pomalowanymi bu-
dynkami przy ulicach Mysłowickiej, 
Hutniczej, Staszica, Bytkowskiej etc.? 

Może rada miasta wyznaczy nagro-
dy za wskazanie sprawców i uda się 
przerwać występki smarkaczy wraz ze 
zmową milczenia.

Szanowni mieszkańcy skoro nie po-
traficie przenieść piękna ze swoich 
mieszkań i samochodów to przynaj-
mniej nie pozwalajcie na to by praca 
służb i osób, które jakoś tym miastem 
władają była niweczona.

Z pozdrowieniami dla czytelników 
i redakcji Mieszkaniec

PS Nazwisko i adres wyłącznie do 
wiadomości redakcji.

Zarząd SSM: Pana spostrzeże-
nia dotyczące zapychania kilogra-
mami makulatury skrzynek pocz-
towych są uzasadnione. Podob-
nie uwaga o nikłym oddziaływaniu 
tak kolportowanych reklam wydaje 
się zasadne. Tym samym warto by 
mieszkańcy zastanowili się i nie 
wpuszczali roznosicieli do klatek 
schodowych, a szefowie reklamu-
jących się firm poważnie przeana-
lizowali Pana sugestię. Kwestie 
zwalczania bohomazów i możliwo-
ści przeciwdziałania pozostawiamy 
do rozważenia odpowiednim insty-
tucjom.

ZHP trwa*
Szanowni Państwo,

szkoda, że na zakończenie sym-
patycznego artykułu w lutowej Mojej 

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. 32 228-80-97w
w
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Termin Budynek, adres

Harmonogram odczytu wodomierzy

i podzielników kosztów ogrzewania

8. 05.
poniedziałek

Przyjaźni 10, 10a, 18, 18a, b,
Śląska (Świerczewskiego) 46a, b,

Wojciecha Korfantego 3a, b,
Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27, 29

9. 05.
wtorek

Przyjaźni 10bc, 24, 24a, b, 34, 34a, 42, 42a, b,
Śląska Świerczewskiego) 48a, b,

Wojciecha Korfantego 6a, b, 7a, b,
Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33, 35, 37

10. 05.
środa

Przyjaźni 36, 36ab, 38, 40, 40a, b, c,
Śląska 50a, b,

Wojciecha Korfantego 14a,b, 15a, b,
Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41, 43

11. 05.
czwartek

Przyjaźni 8, 8a, 22, a-d, 26a, b,
Wojciecha Korfantego 10a, 16a, b,

Władysława andersa (Kruczkowskiego) 
4a-d, 6a-d,

Alfonsa Zgrzebnioka 45, 51a, b

Termin Budynek, adres

12. 05.
piątek

Przyjaźni 44, 46, 46a, b, c,
Wojciecha Korfantego 10b, c,

obrońców Warszawy 1,
Władysława andersa  

(Kruczkowskiego) 8a-d,
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 52a, b,

15. 05.
poniedziałek

Przyjaźni 26, 48, 48a, b, 50, 50a,
Kościelna 36, 36a, b,

Wojciecha Korfantego 17a, b, c,
Walentego Fojkisa 5a, b, c,

Sikorskiego 1a, b, c,
Alfonsa Zgrzebnioka 38a, b, 40

16. 05.
wtorek

Przyjaźni 52, 52a, 
Kościelna 34, 34a, b, c,

Marii Dąbrowskiej 1a, b, c,
Walentego Fojkisa 3a, b, c,

Władysława łokietka 16a, b,
Grunwaldzka 18

17. 05.
środa

Kościelna 36 c-f,
obrońców Warszawy 2, 2a, 9

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 regulaminem 
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

Spółdzielni zabrakło choćby wzmian-
ki o Harcerskim Instruktorskim Kręgu 
Seniora, który od blisko 17 lat aktyw-
nie działa w naszym mieście. Zaintere-
sowanym działalnością Kręgu polecam 
stronę www.seniorharcerz.pl.

e-mail 2: Zapomniałam wczoraj do-
dać, że honorowym członkiem Harcer-
skiego Instruktorskiego Kręgu Senio-
ra jest nasz Prezydent, p. rafał Piech 
oraz że często zapraszani jesteśmy 
przez zaprzyjaźnione Kręgi i instytu-
cje do uświetniania harcerską pieśnią 
licznych uroczystości, a w trakcie co-
rocznego zwiedzania kraju, rozsławia-

my nieustannie nasze rodzinne miasto 
Siemianowice.

Czuwaj!
irena Skwara, dh. pwd. z Pl. j. 

Skrzeka i P. Wójcika
PS Epitafium na cześć hm. Józe-

fa Skrzeka – z okazji nadania imienia 

hufcowi – do przeczytania na naszej 
stronie internetowej.

od redakcji: Opublikowany materiał 
był poświęcony ulicy, której onegdaj 

nadano imię ZHP, a więc organizacji 
harcerskiej jako całości. My szczegól-
nie uwzględnieniliśmy tragiczne histo-
ryczne siemianowickie zdarzenie, które 
zapisało się na kartach historii całego 
Związku, jak i naszego miasta. Dzięku-
jemy Pani za dopisanie bieżącego wąt-
ku i trzymamy kciuki za dalszą działal-
ność. Państwa zaangażowanie w peł-
ni potwierdza ostatnie puentujące zda-
nie artykułu „ZHP i jego bytkowskie tra-
dycje” z „MS” 02/2017: ZHP w naszym 
mieście, kraju „trwa”. Nie tylko, całe 
szczęście, na tablicach informacyjnych 
budynków czy pomnikach.

* Tytuł od redakcji

ciąg dalszy ze str. 31

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
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MieSZKaNioWe

KuPiĘ dom lub mieszkanie,  
 tel. 509 954 191

KuPiĘ mieszkanie,  tel. 881 652 241

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 508 215 355

KuPiĘ mieszkanie 2-pokojowe przy 
Alei Młodych bez pośredników,  
 tel. 505 710 125

KuPiĘ mieszkanie w Siemianowicach, 
  tel. 602 172 527

MieSZKaNie 3-pokojowe, 57 m2 na 
os. Chemik zamienię na mniejsze lub 
sprzedam,  tel. 794 266 313

MieSZKaNie w Bytkowie, 3 poko-
je, parter, z pełnym wyposażeniem, 
sprzedam,  tel. 535 199 530

oGłoSZeNia mieszkaniowe, 
www.mpgkim.com.pl

PoSZuKujĘ mieszkania w Siemia-
nowicach do zakupu, tel. 602 172 527

PoSZuKujĘ mieszkania w Siemia-
nowicach,  tel. 508 215 355

PoSZuKujĘ 2-pokojowego mieszka-
nia do wynajęcia na os. Młodych,  
 tel. 511 416 070

SPrZeDaM mieszkanie w Michałko-
wicach, ul. Stawowa, 48 m2, 3 pokoje, 
3 piętro,  tel. 665 580 088

WyNajMĘ kawalerkę lub małe 
mieszkanie do 40 m2, tel. 698 628 047

WyNajMĘ 2-pokojowe mieszkanie 
z aneksem kuchennym na Korfantego 9, 
  tel. 506 020 159, 782 819 893

ZaMieNiĘ kawalerkę na os. Chemik na 
mieszkanie 2 lub 3-pokojowe. Spłacę za-
dłużenie, dam odstępne, tel. 881 652 241

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

tel. 606 596 765 

a.a. WyMiaNa instalacji wodno-kana-
lizacyjnych, c.o. oraz wymiana grzejni-
ków – tanio – solidnie, 

tel. 513 689 048

oVerPC – serwis, sprzedaż, napra-
wa – telefony, komputery, tablety, kon-
sole, odzyskiwanie danych, nawiga-
cja gps, tusze, tonery. Zapraszamy do 
lokalu – ul. Bytkowska 5/1a Siemiano-
wice Śląskie. Dojazd do klienta, 

tel. 505 412 220
ZłoTa Rączka – wszystkiego rodza-
ju naprawy hydrauliczne, elektryka, 
gazowe, ślusarstwo. Regulacja i na-
prawa okien, kompleksowe remonty. 
Tanio – solidnie,      tel. 503 427 475 

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

tel. 604 243 950

PrZeProWaDZKi kompleksowe, 
utylizacja, 

tel. 32 220-64-27, 531 944 531

eLeKTryK – usługi, wymiana tablic licz-
nikowych - bezpiecznikowych, usuwanie 
awarii elektrycznych, instalacje elektryczne, 
wymiana – modernizacja, tel. 662 653 111

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

eKSPreSoWe usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 

tel. 506 601 278 

eLeKTryCZNe usługi, 
tel. 502 362 393 

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

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

aNGieLSKi – tłumaczenia, 
korepetycje na wszystkich poziomach 
nauczania, przygotowania do 
egzaminu gimnazjalnego oraz matury, 

tel. 502 453 556

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

TeLeWiZory, naprawa u klienta, 
gwarancja na usługi. Siemianowice Ślą-
skie – dojazd bezpłatny. Anteny cyfro-
we.  Czynne 9:00 do 20:00 oprócz nie-
dziel,  tel. 32 228-26-75, 601 347 250

uSłuGi remontowo-budowlane,  
malowanie, tapetowanie, gładzie, 
montaż paneli, montaż płyt G-K,  
sufity podwieszane z płyt G-K,  
sufity napinane Barrisol,  
sufity typu Armstrong.  
Łazienki i kuchnie kompleksowo.  
Kafelkowanie profesjonalnie.  
Tynki ozdobne, 

tel. 690 941 616 

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

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

KoMPLeKSoWe remonty łazienek,  
 tel. 516 310 510

łaZieNKi – kompleksowe remonty,  
 tel. 516 310 510

MaTeMaTyKa, fizyka: średnia, wyż-
sza, przygotowanie do matury,
  tel. 661 149 299

KorePeTyCje – chemia, matematyka 
– w domu ucznia,  tel. 609 313 634 

juNKerS, Termet. Naprawa, kon-
serwacja, wymiana,  tel. 733 336 959

MeBLe na wymiar, kuchnie, 
zabudowy, szafy, komody itp., 

tel. 510 724 303

MaLoWaNie, tapetowanie, panele, 
gładzie, tel. 609 255 283

NaPraWy telewizorów u Klienta, 
tel. 603 898 300

TV SaT! Regulacja i montaż anten 
satelitarnych,           tel. 604 127 712 

uSłuGi elektryczne, usługi 
hydrauliczne,            tel. 698 094 043 

WyWÓZ gruzu, śmieci, opróżnianie 
mieszkań, piwnic, transport. 
www.e-fresz.com.pl, tel. 781 113 208
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Więcej informacji pod numerem telefonu 32 228-20-90 lub stronie internetowej – www.domkultury.siemianowice.pl

Terminy zajęć zespołów i kółek zainteresowań
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 „Tai-chi” .....................................18.00 – 19.30

CZWarTeK
Gimnastyka dla Pań 
– sala Szkoły Podstawowej nr 1 ....................18.00 – 18.45
Kółko gry strategicznej GO ............................17.00 – 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)

P o ł a m  g ł o w ę
rozwiązanie SuDoKu 2/17

4 5 1 3 2 8 6 9 7

8 9 6 7 1 4 2 5 3

3 2 7 6 9 5 4 1 8

7 1 8 4 3 6 9 2 5

5 3 4 9 7 2 1 8 6

9 6 2 5 8 1 7 3 4

2 4 9 8 6 3 5 7 1

6 7 3 1 5 9 8 4 2

1 8 5 2 4 7 3 6 9

SuDoKu 3/17

3 7 5 9 2

2 9 8

7 9 1 8 3

4 2 7 9 8

4

9 8 6 1 7

4 9 6 5 3

7 5 6

5 9 2 3 1

rozwiązanie SuDoKu polega 
na wpisaniu brakujących cyfr 
w ten sposób, by w każdym po-
ziomym rzędzie i w każdej pio-
nowej kolumnie oraz w każdym 
wyróżnionym małym kwadracie 
3x3 znalazły się wszystkie cyfry 
od 1 do 9. Każda z tych cyfr w rzę-
dzie, w kolu mnie, czy małym kwa-
dracie może być wpisana tylko raz.

Parę miesiące temu rozpoczęliśmy publikację zagadek 
logicznych i SUDOKU – łamigłówkę pochodzącą z Japonii.

Rozwiązanie sudoku opublikujemy w kolejnym wydaniu 
„MS”, a zagadek logicznych – szukaj na stronach bieżące-
go wydania.

Życzymy miłej zabawy i udanego trenowania umysłu.

jaś i Małgosia
Małgosia ma teraz 3 razy 

tyle lat, ile Jaś miał wtedy, 

gdy Małgosia miała tyle, ile 
Jaś ma teraz. Kiedy Jaś bę-
dzie miał tyle lat, ile ma ich 
teraz Małgosia, razem będą 
mieli 28 lat. Ile lat ma obec-
nie każde z nich?

Wyrok
Pewien sędzia prowadził 

rozprawę, dotyczącą nie-
bezpiecznego gangstera. 
Zakończył ją w sobotę po-

południu, podsumowując: 
„Jesteście skazani na po-
wieszenie, wyrok ma być 
wykonany w południe w jed-
nym z siedmiu dni najbliż-
szego tygodnia. O dniu, 

w którym ma być wykona-
ny wyrok, dowiecie się z ra-
na tego dnia, w którym ma 
być dokonana egzekucja. 
Wcześniej o tym wiedzieć 
nie możecie!”. W jakiej sy-
tuacji wyrok może nigdy nie 
być wykonany?



35MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2017

Nie zapomnij posprzątać po swoim pupilu!

ZaMieNiĘ 2-pokojowe mieszkanie po 
kapitalnym remoncie na ul. Wróbla na 
3-pokojowe na ul. Wróbla-Korfantego, 
  tel. 600 249 672

ZaMieNiĘ (lub sprzedam) mieszkanie 
własnościowe 3-pokojowe zlokalizowa-
ne Bytom-Szombierki, pow. 53 m2,  
II p., na podobne lub większe w Sie-
mianowicach Śląskich, 
 tel. 694 423 501

ZaMiaNa – okazja. Zamienię własno-
ściowe mieszkanie po kapitalnym re-
moncie 42 m2, dwa pokoje z zabudo-
waną otwartą kuchnią, niski czynsz, 
na własnościowe mieszkanie w bloku. 
Spłacę zadłużenie, dam wysokie od-
stępne, pomogę przy formalnościach, 
  tel. 501 317 801

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

rÓŻNe

Do WyNajĘCia pawilon wolnosto-
jący 30 m2 pod działalność handlową 
w Katowicach, ul. Mikusińskiego (Jó-
zefowiec),  tel. 509 828 967

KuPiĘ antyki, starocie,  
 tel. 502 670 037

KuPiĘ ogródek R.O.D. „Barbórka”,  
 tel. 505 770 415

SPrZeDaM ogródek działkowy 380 m2 
R.O.D. „Jedność”,  tel. 661 198 125

SaMoCHoDoWe

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

KuPiĘ garaż na os. Młodych,  
 tel. 691 571 800

PoSZuKujĘ garażu do wynajęcia na 
os. Węzłowiec,  
 tel. 514 631 999, 668 693 459

SPrZeDaM garaż przy ul. Kapicy 
obok Galerii. Posiada kanał i prąd, 
  tel. 504 120 185

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 
7.30-18.30, (dojście od ulicy Grabowej) 
sobota 8.00-13.00 
 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

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

Parking strzeżony 24H. Monitorowa-
ny przez system kamer. Ogrodzony 
i oświetlony. Całodobowa ochrona.  
Ulica Władysława Jagiełły 17,  
41-106 Siemianowice Śląskie, 

tel. 793 022 814   
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Trzy sałatki
Z warzyw

20 dag marchwi, 20 dag ziemnia-
ków, nieduży seler, szklanka zielo-
nego groszku, pół kalafiora średniej 
wielkości, 2 cebule, 2 ząbki czosnku, 
2 jabłka, 4 łyżki posiekanej natki pie-

truszki, półtorej szklanki jogurtu, łyżka 
musztardy kremskiej, cukier, sól.

Ziemniaki, marchew i seler obrać, 
opłukać, ugotować i dowolnie pokro-
ić. W osobnych naczyniach ugotować 
groszek i podzielony na różyczki ka-
lafior (wszystkie warzywa wkładać do 
osolonego wrzątku). Warzywa powin-
ny być miękkie, ale jędrne. Obrane su-
rowe cebule i jabłka pokroić w drobną 
kostkę, połączyć z jogurtem i dopra-
wić do smaku musztardą, cukrem, so-
lą i pieprzem. Wszystkie składniki po-
łączyć, polać sosem, wymieszać i po-
sypać natką pietruszki.

Serowa
Po 10 dag trzech różnych serów (np. 

ementalera, goudy i rokpolu), 2 jajka 
ugotowane na twardo, 2 łyżki posie-
kanego najlepiej zielonego majeran-
ku, cebula, 3 łyżki majonezu, ćwierć ły-
żeczki pieprzu cayenne lub ostrej mie-
lonej papryki, sól.

Ser zetrzeć na tarce jarzynowej o du-
żych oczkach, jaja i cebulę drobno 
pokroić, połączyć z serem i majeran-
kiem, polać majonezem, doprawić solą 
i pieprzem cayenne, wymieszać, lek-
ko schłodzić. Przed podaniem udeko-
rować paseczkami czerwonej papryki 
i gałązkami zielonej pietruszki.

Grecka
1 opakowanie sera typu Feta, głów-

ka kruchej sałaty, 3 pomidory, 2 du-
że ogórki, pół słoiczka zielonych oli-
wek, kilka łyżek oliwy z oliwek, kilka ły-
żek soku cytrynowego, 2 ząbki czosn-
ku, sól i pieprz.

Sałatę dzielimy na liście, starannie 
myjemy i osuszamy czystą ściereczką 
(niektórzy szczęśliwcy mają specjal-
ne maszynki). Ogórki obieramy i kro-
imy w kostkę, pomidory kroimy w kost-
kę, wsypujemy oliwki. Sałatę dzieli-
my palcami na małe kawałki, polewa-
my oliwą, sokiem, mieszamy, wyci-
skamy czosnek, dodajemy sól i pieprz 
– ostrożnie z solą, Feta jest słona!

Na końcu kroimy Fetę w grubszą 
kostkę i dodajemy je do sałatki, deli-
katnie mieszając – żeby kawałki sera 
się nie rozpadły.

Owszem, ale pod 
warunkiem, że bę-
dzie to jakieś inte-
resujące, błyskotli-

we działanie. Chętnie np. zostałbyś 
radnym czy posłem. Jeśli podejmiesz 
się jakiejś działalności, sumiennie wy-
wiązujesz się ze swoich obowiązków, 
często nawet kosztem rodziny.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Byka nie 
są zainteresowani 
działalnością spo-

łeczną w takim stopniu, jak Baran. Je-
śli już decydują się na nią, to stanowi 
ona margines ich życia. Są zadowole-
ni, jeśli ich poczynania przynoszą cho-
ciaż trochę korzyści materialnych. 

Co najbardziej cha-
rakterystyczne dla lu-
dzi spod znaku Bliź-
niąt to tzw. słomiany 

zapał. Łatwo przyjmują na swe bar-
ki zadania społeczne, gorzej z reali-
zacją. Szybko się zniechęcają, szcze-
gólnie, jeśli od razu nie widać rezulta-
tów ich poczynań.

Jeśli już Raki po-
dejmują działalność 
społeczną, to będą 
to poczynania chary-

tatywne. Mają na ogół dobre serca i są 
skorzy do pomocy innym ludziom. By-
wa nawet, że w działalność tę anga-
żują własne środki finansowe, ale lu-
bią być dostrzegani i chwaleni.

Na pewno masz poza 
pracą zawodową wie-
le obowiązków spo-
łecznych, nie potra-

fisz bowiem odmówić, gdy Ci ktoś ta-
kie działanie proponuje. Wywiązujesz 
się z niego rzetelnie, ale narzekasz, że 
jesteś przeciążona obowiązkami.

Wagi, które z natu-
ry są urodzonymi dy-
plomatami, najchęt-
niej angażują się 

w tam, gdzie ta ich wrodzona cecha 
może się przydać. Potrafią wiele zała-
twić dla organizacji, z którą się utożsa-
miają, np. pieniądze czy dary.

Skorpion tak wyży-
wa się w pracy zawo-
dowej, że na działal-
ność społeczną za-

zwyczaj brakuje mu sił. Gdy się jednak 
zmobilizuje, ma i na tym polu duże 
osiągnięcia. Wybiera przeważnie dzia-
łalność wiążącą się z jego zawodem.

Ludzie mający słoń-
ce w znaku Strzel-
ca, najchętniej anga-
żują się w poczyna-
nia związane z tury-

styką, przyrodą, różnymi wyprawami. 
Wśród przewodników wycieczek, wie-
lu jest ludzi urodzonych właśnie pod 
tym znakiem.

Jeśli komuś uda się 
zachęcić Koziorożca 
do działalności spo-
łecznej, może sobie 

gratulować. Koziorożec będzie upar-
cie dążył do wytkniętego celu. Wobec 
swojej partii czy organizacji, jest lojal-
ny i nie zmienia poglądów.

Pod znakiem Ryb nie 
rodzą się wielcy spo-
łecznicy, co nie znaczy, 
że taki człowiek jest 

obojętny na problemy innych i odmawia 
pomocy, tam gdzie jest ona potrzebna. 
Wybiera zazwyczaj organizacje charyta-
tywne, możemy go spotkać w hospicjum.

Wodnik najbardziej 
zajęty karierą zawo-
dową, często na od-
cinku naukowym, nie 

ma na działalność społeczną zbyt wie-
le czasu. Nie unika jej jednak, najczę-
ściej angażuje się w poczynania na 
rzecz zwierząt, które bardzo lubi.

Czy masz charakter 
społecznika?

Prawie każdy Lew jest 
urodzonym społecz-
nikiem! Można nawet 
zaryzykować stwier-

dzenie, że taki człowiek byłby nie-
szczęśliwy, gdyby ograniczał się ty-
ko do pracy zawodowej. Działalność 
społeczna daje mu dużo zadowolenia 
i pozwala piąć się w górę.
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Znaczenie wyrazów:
PoZioMo: 3. Przed czwartkiem; 

8. Dzielnica Siemianowic Śląskich; 
9. Manekin; 10. Dwustronny zamsz; 
11. Pożywienie; 12. Ogólnie przyjęta 
zasada; 13. Droga bita; 14. Niejedna 
w atlasie; 16. Odpoczynek; 18. Choro-
ba lub rzeka; 19. Nóż szewski; 20. Po-
konany przez Odyna; 21. Krąglak; 
22. Część Talmudu; 27. Wzór szkoc-
ki; 30. Niejedna w regale; 31. Szko-
da materialna; 32. Karciany kolor; 
33. Wykonawca muzyki rap; 34. Cho-
roba gardła; 35. Dawne gniazdko an-
tenowe w naszych mieszkaniach; 
36. Pieprzojad.

PioNoWo: 1. Kalfas; 2. Dobre ma-
niery; 3. Glob ziemski; 4. Kuzynka 
brzozy; 5. Liść dekoracyjny; 6. Ryb-
ka akwariowa; 7. Niejedna w kar-
nawale; 14. Osiedle w Siemianowi-
cach Śląskich; 15. Garaż pod chmur-
ką; 16. Najemca lokalu; 17. Śląski 
gospodarczy, odznaczenie dla Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za swoją działalność; 23. Ta-
lerz na dachu; 24. Defekt; 25. Może 
być telefoniczny; 26. Część bramki; 
27. Kapusta abisyńska; 28. Załącznik; 
29. Dawny kulturysta.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 15 dadzą rozwią-
zanie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do 22 marca 2017 r. na adres: 
SSM ul. Bohaterów Westerplatte 20 
z dopiskiem: redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – Krzyżówka nr 3/2017 r. 
lub adres poczty elektronicznej redak-
cji „MS”: ssm@poczta.fm z obowiąz-
kową informacją w temacie wiadomo-
ści: Krzyżówka nr 3/2017.

Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 

nr 02/2017 z hasłem: Zabawy i bale 
w karnawale otrzymują: edyta ToMa-
SZeWSKa, ul. Pocztowa 11 (I); joan-
na GreMLiK, ul. Niepodległości 61C 
(II); Witold iMiołCZyK, ul. W. Wró-
blewskiego 26B (III).

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Fundatorem 
głównej nagrody – talonu na zakupy – 
jest Siemianowicka Spółdzielnia Spo-

żywców „SPOŁEM”, pozostałych na-
gród – Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa. 

uwaga: Wysłanie rozwiązania jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody 
na przetwarzanie danych osobowych 
dla celów redakcyjnych. Z udzia-
łu w losowaniu wyłączeni są dłużni-
cy, przedstawiciele władz samorzą-
dowych, pracownicy SSM i redak-
cja „MS.

„Społem” Siemianowicka Spół-
dzielnia Spożywców w Sie-
mianowicach Śl. zaprasza na 
„Uśmiechnięte Zakupy” do na-
szych placówek handlowych 
na terenie miasta.

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: „Kolumb”, Siemianowice. 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 28 lutego 2017 r.

Do komisariatu wbiega zdyszany 
Masztalski.

- Aresztujcie mnie! Przed chwilą rzu-
ciłem żelazkiem w moją żonę.

- Czy zabita?
- Nie, nie trafiłem, ale ona zarozki tu 

przyleci.

J K L

Nad grobem przemawia kolega 
zmarłego:

- ...i oto nasz przyjaciel pozostawił 
w nie utulonym żalu młodą, trzydzie-
stoletnią wdowę...

Zapłakana kobieta odchyla woal-
kę i zdecydowanym głosem przerywa:

- Dwudziestopięcioletnią!!!

J K L

Do spowiedzi idą przez las Hanka i Jó-
zek. Po drodze zgrzeszyli. Przy konfesjo-
nale, jako druga spowiada się Hanka i mó-
wi, że zgrzeszyła z Józkiem dwa razy.

- Jak to dwa razy? - burczy ksiądz. - 
Dyć Józek przed chwilą mówił, że tyl-
ko raz zgrzeszył.

- Eee, bo on, prosę ksiendza, zapo-
mnioł, ze sie jesce będziemy wracać 
do domu.

J K L
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Wałkują podstawy, wałkują
Na każdym treningu jest grupa dzie-

ci, która nie odpuszcza praktycznie 
żadnych zajęć, chyba że coś pilnego 
w domu, w szkole wypadnie. 
Raz po raz na treningach po-
jawiają się też opiekunowie 
wraz ze swoimi pociechami, 
aby je do grupy młodszej al-
bo starszej dopisać. Niektórzy 
dołączają na jeden, dwa, trzy 
treningi. Część jednak decy-
duje się zostać na dłużej.

Jak relacjonuje trener Da-
riusz rzeźniczek – od po-
czątku szlifuje się podsta-
wowe elementy gry w piłkę 
nożną, pracuje nad prawidło-
wą koordynacją ruchową – 
nie ważne, czy to w sali gim-
nastycznej jak teraz, czy na 
boiskach wielofunkcyjnych 
w letnie miesiące. - Ci w star-
szych grupach te same ele-
menty robią lepiej i szybciej. 
Ci z młodszych grup wykonu-
ją ćwiczenia wolniej. Staramy 
się wszystkim jednak wpajać, 
że lepiej robić poszczególne ćwiczenia 
powoli, ale dokładnie. Jeśli nauczą się 
robić je szybko i byle jak, to tego już 
mogą w przyszłości nie nadrobić. Dla 
niektórych w starszych grupach może 
być to nawet już trochę nużące, wole-
liby pewnie robić coś innego, ale po-
wtarzamy im, że tego nigdy za wiele. 
Na poziomie seniorskim, profesjonal-

ni piłkarze też ćwiczą najbardziej pod-
stawowe elementy gry, by to co robią 
na boisku było coraz lepsze i jak z au-
tomatu. Żeby coś opanować dobrze – 

to jak w szkole – trzeba powtarzać, po-
wtarzać, powtarzać – tłumaczy trener. 

A po każdej dawce ćwiczeń zawsze 
jest czas na sparingi i weryfikowanie 
stopniowo nabywanych umiejętności...

Choć treningi piłkarskie tutaj są tylko 
– nazwijmy to – pożyteczną zabawą, 
to dla chłopaków, czy niekiedy dziew-
cząt mogą być świetnym startem, pew-

nym bodźcem do tego, by w nieda-
lekiej przyszłości zająć się uprawia-
niem jakiegoś sportu, niekoniecznie 
piłki nożnej, wyczynowo. A mogą stać 
się jedynie zalążkiem decyzji o konty-
nuowaniu aktywnego (sportowo) życia 
popołudniami, wieczorami – poza obo-
wiązkami szkolnymi, a później i zawo-
dowymi. Okaże się.

Najbliższy turniej 
– już 1 kwietnia br.!

Tymczasem za niespełna miesiąc 
drugi z dwóch turniejów pił-
karskich organizowanych 
w tegorocznym sezonie halo-
wym wspólnie przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową, Urząd Miasta oraz 
Śląski Związki Piłki Nożnej. 
iii Wielkanocny Turniej Pił-
ki Nożnej – bo tak brzmi je-
go pełna nazwa – odbędzie 
się w Kompleksie Sportowym 
„Michał” 1 kwietnia br. (sobo-
ta). Wezmą w nim udział dzie-
ci, uczestniczące w zajęciach 
piłkarskich w grupach 10-12 
lat - w większości z roczników 
2005-2006.

Zapisy na treningi? 
otwarte

Wciąż można zapisywać 
swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpo-

wiednią deklarację, jaką mają przy so-
bie trenerzy. Należy pamiętać jednak 
o sztywno ustalonym przedziale wie-
kowym 7-12 lat (funkcjonują dwie gru-
py podstawowe – 7-9 i 10-12 lat oraz 
dodatkowa +12 dla tych, którzy wcze-
śniej chodzili na te treningi. Ta ostatnia 
jednak, tylko na boiskach wielofunkcyj-
nych). rg

Ważyło się w ADM

Być jak Messi, ronaldo, Lewandowski

Trenują
„Wyjść z domu i być aktywnym” – to proste hasło przewodnie zainicjowa-

nych kilka lat temu przez SSM treningów piłkarskich dla dzieci. Z perspekty-
wy czasu i teraźniejszości sprawdza się, urzeczywistnia, bo na zajęcia przy-
chodzi regularnie dużo dzieciaków, ba – coraz więcej...

żadnych zajęć, chyba że coś pilnego 
drugi z dwóch turniejów pił-
karskich organizowanych 
w tegorocznym sezonie halo-
wym wspólnie przez Siemia-
nowicką Spółdzielnię Miesz-
kaniową, Urząd Miasta oraz 
Śląski Związki Piłki Nożnej.
iii Wielkanocny Turniej Pił-
ki Nożnej 
go pełna nazwa – odbędzie 
się w Kompleksie Sportowym 
„Michał” 1 kwietnia br. (sobo-
ta). Wezmą w nim udział dzie-
ci, uczestniczące w zajęciach 
piłkarskich w grupach 10-12 
lat - w większości z roczników 
2005-2006.

swoje pociechy. Nie kosztu-
ją nawet złotówki. Wystarczy 
przyjść z dzieckiem na jed-
no z zajęć i wypisać odpo-

Terminy zajęć piłkarskich 
w salach gimnastycznych

„Bytków” – Zespół Szkół Sportowych 
przy ulicy Mikołaja 3

Poniedziałki:
- 1900-2030 – zajęcia po 45 minut 

dla każdej z dwóch grup wiekowych
„Michałkowice – Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych przy ulicy Witolda Budryka 2
Wtorki:

- 1830-1930 dzieci 7-9 lat
- 1930-2030 dzieci 10-12 lat.

„Bańgów” – Zespołu Szkół nr 1 
przy ulicy Karola Szymanowskiego 11

Środy:
- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,

- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.
„Tuwima” – Zespół Szkół Integracyjnych 

przy ulicy Lipowej 3
Środy:

- 1630-1730 dzieci 7-9 lat,
- 1730-1830 dzieci 10-12 lat.

Zanim doszło do finału, jak zwykle o tej porze roku 
– specjalnie do tego celu powołane w administra-

cjach SSM komisje losssowały...
Złożone z przypadkowych mieszkańców, członków Rad 

Osiedli i pracowników administracji wyłaniały szczęśliwców, 
którym przypadły nagrody – urządzenia (sprzęty) elektro-
niczne i elektryczne lub zwolnienia na trzy miesiące z opła-
ty czynszowej w pozycji eksploatacja.

I tak w osiedlu „Bańgów” jednym z losujących był Leon 
Pichen, członek Rady Osiedla „Bańgów” – patrz zdjęcie 
obok: - Można powiedzieć, że w ramach Wielkiego Konkur-
su, w poszczególnych administracjach Spółdzielni odbywał 
się Mały Konkurs. W „Bańgowie” losowaliśmy wraz z miesz-
kanką załatwiającą akurat swoje sprawy w administracji 

i myślę, że to sprawiedliwa forma – każdy, kto nie miał na 
koniec roku zaległości czynszowych i został zakwalifikowa-
ny do konkursu miał szansę. Fajnie, że Spółdzielnia stara 
się coś zrobić, by zaległości czynszowych i tych dłużników 
było jak najmniej – zrelacjonował.

Z kolei w os. „Tuwima” w losowaniu uczestniczyła przy-
padkowa mieszkanka i ryszard osyra, członek Rady 
Osiedla – patrz zdjęcie obok.

Łącznie rozlosowano – z blisko 10 tysiąca (!) – 21 osób – 
siedem (z każdego osiedla po jednej), które zakwalifikowa-
ły się do finału „Wielkiego Konkursu” oraz czternaście (po 
dwie z każdego osiedla) – zwolnionych – jak już wspomnia-
no - przez trzy miesiące z opłaty czynszowej – eksploatacji.

rg
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Ważyło się  
w ADM

Losowanie os. im. juliana Tuwima

Losowanie os. im. juliana Tuwima Losowanie os. „Bańgów”

Trenują
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Przyglądając się zawartości kubłów 
w zsypach czy śmietników wolnosto-
jącym na odpady zmieszane na ze-

wnątrz budynków – nawet powierz-
chownie – do śmiechu wcale nie jest. 
To, co widzimy na co dzień w pojem-
nikach kolorowych na surowce wtórne 
to tylko część tego, co mogłoby (mu-

siałoby) się w nich znaleźć. Naprawdę.
Do zsypów wrzucamy wszystko jak 

leci. Nierzadko luzem czy w niezawią-
zanych workach. Na śmietnik chodzi-
my z wszystkimi przez siebie wypro-
dukowanymi śmieciami w jednym wor-
ku, woreczku, mijając kolorowe pojem-
niki na odpady wtórne, traktując je jak 
powietrze.

To „śmieciowe grzechy”, dziś baga-
telizowane, które – nie chcemy pro-
rokować – mogą skutkować za kilka 

lat znacznymi podwyżkami opłaty za 
śmieci. I to nie przez widzimisię Spół-
dzielni czy Urzędu Miasta – bo tak się 

później może mówić. Gminy po prostu 
nie będą miały wyjścia po obciążeniu 
ich wysokimi karami finansowymi za 
niewypełnienie Dyrektywy Unijnej, tzw. 
odpadowej. Do 2020 roku Polska musi 

uzyskać 50% poziom recyklingu i przy-
gotowania do ponownego użycia: pa-
pieru, szkła, tworzyw sztucznych i me-
tali. Czy damy radę?

Oczywiście nie możemy uogólniać 
problemu na wszystkich mieszkańców. 
Są mieszkańcy (sąsiedzi) we wszyst-
kich osiedlach SSM sumiennie wywią-
zujący się z obowiązku segregacji – 
zgodnie ze złożoną kilka lat temu de-
klaracją. I chwała im za to. Ich nale-
ży podpatrywać, a może i podpytywać 

o to, jak segregację śmieci organizują 
sobie w domu lub poza nim. Czekamy 
na podzielenie się z innymi sposoba-
mi na domowe segregowanie. Pewnie 
w niejednej rodzinie, niejednym miesz-
kaniu to tu właśnie leży cały problem... 

Kolejne przykłady, jak nie powin-
no się segregować, uchwyciliśmy tuż 
przed wywózką – po „Centrum” (MS 
01/17), „Młodych” (MS 02/17), tym ra-
zem w Michałkowicach.

Głosy ekspertów są jednoznaczne: jak tak dalej będziemy „segregować” 
to w pewnym momencie utoniemy we własnych śmieciach. Chciałoby 

się, aby było to tylko czarnowidztwo ale... 

Surowce wtórne, a w śmieciach...

Wyzwolenia 6B

Wyzwolenia 10a

Wyzwolenia 8B

obrońców Warszawy 9


