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ciąg dalszy na str. 3

Słupki, huśtawki a po co one komu?
Domagamy się stawiania słupków przeszkodowych, by chronić trawniki, chodniki itd. i... co z tego, jakie to  

 utrudnienie? Można zapytać, skoro nie są one przeszkodą dla niektórych kierowców, którzy nie zważając na 
nie po prostu je taranują – patrz zdjęcie z osiedla „Węzłowiec”.

Inną przypadłością, nagminną 
wręcz, jest niszczenie urządzeń za-

bawowych dla dzieci. Osiłki zapomnia-
ły już, że kiedyś też ich ciągnęło do ta-
kich miejsc. Żal tylko dzieci, które wi-
dząc plac zabaw chcą się pobawić, 
a tu rodzic nie pozwala. Wtedy płacz, 
buźka w ciup, a z oczu tryska fontan-
na bądź łzy się toczą jak grochy. Jak 
wytłumaczyć brzdącowi, że bawić się 
nie da, gdy on swoje ulubione huśtaw-
ki, ważki, koniki itd. widzi...

Dołóżmy do tego obsmarowywanie ele-
wacji, wybijanie szyb w drzwiach, okien-

kach piwnicznych i dziesiątki innych nisz-
czonych bezmyślnie lub z premedytacją 
przedmiotów i mamy smutny obraz na-
szej rzeczywistości. Niestety, obraz ten 
przekłada się na nasze portfele i powo-
duje, że stają się niepotrzebnie chudsze.

Każdy z mieszkańców musi wie-
dzieć, że każde celowe zniszczenie 
czegoś, co mogłoby służyć miesią-
cami, latami to zbędne wydatki na-

wet, jeżeli koszt wynosi parę złotych. 
To koszt, który pokrywamy z naszych 

wpłat. Te zbędne wydatki to po prostu 
wyrzucanie pieniędzy 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 pieniądze.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ SSM
Mieczysław Hojda i Jerzy Kurzawa*
zapraszają wszystkich Mieszkańców
13. 04. 2015 r. od 16.30 do 17.30

NA SWÓJ DYŻUR
do siedziby Zarządu SSM, Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20,

tel. 32 609-14-00

Z kolei 4. maja 2015 r. dyżurować będą: Jan Dudek, Andrzej Jagiełło*

*skład 
osobowy 
dyżurujących 
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. Juliana Tuwima

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

Dyżury Członków Rad Osiedli

A w osiedlach:
Osiedle „Bańgów”

- Marii Skłodowskiej-Curie 17 – bo-
homazy na elewacji budynku,

- Marii Skłodowskiej-Curie 47 – „graf-
fiti” na obudowie śmietnika.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Leśna 15 – rozbito szybę w drzwiach 

wejściowych,
- Okrężna 3 – zdewastowano skrzyn-

kę na reklamy.

Osiedle Centrum”
- Komuny Paryskiej 3 i 5 – wybito 

szyby w okienkach piwnicznych,
- Michałkowicka 17 – zniszczono 

skrzynki na reklamy,
- Powstańców – uszkodzono niektóre 

urządzenia zabawowe placu zabaw.
Osiedle „Węzłowiec”

- Grunwaldzka 8 – w rejonie kiosku 
warzywnego i przedszkola zdewa-
stowano barierki przeszkodowe. 

Zapraszając do lektury od-
bierajmy prezentowany wy-
kaz nie jako zestawienie 
zniszczonych przedmiotów, lecz jako li-
stę zbędnych wydatków, jako listę za-
płaconych rachunków za naprawy, któ-
rych kwota się sumuje, sumuje, su-
muje i rośnie, rośnie, rośnie. Pamiętaj-
my przy tym, że inaczej liczy się koszt 

naprawy w domu, a inaczej 
w firmie, a taką jest przecież 
Spółdzielnia.

Zastanówmy się i zacznijmy reago-
wać widząc, gdy ktoś zabiera się za 
niszczenie. Przed nami święta, więc 
choć przez chwilę pomyślmy o dewa-
stacjach i kosztach zbędnych kosztach 
z nimi związanych.  Piotr Sowisło

Słupki…
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Ponadto, Rada rozpatrywała analizę 
kosztów ogrzewania mieszkań w latach 
2010-2014 i zapoznała się z informacją 
o przebiegu i wynikach przepro-
wadzonego w dniach 2-5 marca 
br. „Konkursu ofert” na roboty re-
montowo-budowlane wykonywa-
ne w Spółdzielni.

Badanie bilansu
Mirosława Hora, biegła rewi-

dent, rozpoczynając omawianie 
wyników badania sprawozda-
nia finansowego Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2014 rok zauważyła, że ba-
danie jest obligatoryjne i stwier-
dziła: 

Naszym zadaniem było zba-
danie i wyrażenie opinii o zgod-
ności z wymagającymi zastoso-
wania zasadami (polityką) ra-
chunkowości tego sprawozdania 
finansowego oraz, czy rzetel-
nie i jasno przedstawia ono, we 
wszystkich istotnych aspektach 
sytuację majątkową i finansową, 
jak też wynik finansowy jednost-
ki oraz o prawidłowości ksiąg rachun-
kowych stanowiących podstawę jego 
sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego 
przeprowadziliśmy stosownie do po-
stanowień:
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
• krajowych standardów rewizji finan-

sowej, wydanych przez Krajową Ra-
dę Biegłych Rewidentów w Polsce.
Badanie sprawozdania finansowe-

go zaplanowaliśmy i przeprowadzili-
śmy w taki sposób, aby uzyskać racjo-
nalną pewność, pozwalającą na wyra-
żenie opinii o sprawozdaniu.

Hora syntetycznie przedstawiła wyni-
ki badania sprawozdania i mówiła:
- Sprawozdanie zostało sporządzo-

ne zgodnie z zasadami rachunkowo-
ści, przepisami prawa i na podstawie 
prawidłowo prowadzonych ksiąg ra-
chunkowych. W telegraficznym skró-
cie rewident przedstawiła kilkadzie-
siąt danych finansowych.
Biegła zdając relację z przeprowa-

dzonego badania nie szczędziła słów 

uznania, bo wszystkie wskaźniki eko-
nomiczne Spółdzielni są bardzo do-
bre. Oceniając stan aktywów i pasy-

wów zauważyła, że 2014 rok był ko-
lejnym, w którym wystąpiło zmniejsze-
nia sumy, co nadal jest wynikiem prze-
kształceń mieszkań.

Rewident odnosząc się do zobowią-
zań krótkoterminowych podkreśliła, że 
nie występują, a mówiąc o należno-
ściach krótkoterminowych zaznaczyła, 
że są to przede wszystkim zaległości 
czynszowe w tym zaległości bieżące. 
Podkreśliła, że zaległości czynszowe 
w SSM są na bardzo niskim poziomie, 
o czym świadczą wskaźniki naliczeń 
i SSM może być wzorem do naślado-
wania i to nie tylko pod tym względem, 
bo widać na każdym kroku rozwój, pro-
wadzicie inwestycje itd. 

- Ocena działalności Spółdzielni jest 
bardzo dobra – mówiła Mirosława Ho-
ra – i nie ma zagrożenia dla jej działa-
nia. Kondycja finansowa SSM jest bo-
wiem bardzo dobra.

Biegła wysoko oceniła też służby 
księgowo-finansowe oraz podzięko-
wała im za znaczący wkład w spraw-
ne i bezproblemowe przygotowanie bi-

lansu, jak i prowadzenia całej doku-
mentacji.

Podziękowania dla Członków
Jan Dudek – przewodniczący RN, 

podziękował biegłej za rzetelne bada-
nie bilansu i przekazaną tak wysoką, 
pozytywną ocenę Spółdzielni. Szef RN 
pogratulował Zarządowi oceny i za-
uważył, że ogromne słowa uznania 
i podziękowania należą się wszystkim 
Członkom Spółdzielni solidnie i termi-
nowo wnoszącym opłaty.

Następnie Przewodniczący Komisji 
Stałych RN:
- Gospodarki Zasobami Miesz-
kaniowymi – Mieczysław Hojda
- Rewizyjnej – Tadeusz Dudek,
- Organizacyjno-Samorządowej 
– Zbigniew Jarosz

 przedstawili opinie o bilansie, 
a Rada w głosowaniu przyjęła 
uchwałę o przyjęciu Sprawozda-
nia finansowego SSM za 2014 r.

Ciepło
Bardzo dobrze Rada przyję-

ła analizę zużycia ciepła za lata 
2010-2014 i to z m.in. powodów:
- spadków zużycia, 
- mimo rosnących cen energii 
cieplnej utrzymują się stabilne 
uśrednione opłaty
- przygotowania materiału.

Bardzo obszerne fragmenty 
analizy – czytaj od str. 6

2016-2020
Podobnie przyjęto Plan rozwo-

jowy budownictwa mieszkanio-
wego SSM na lata 2016-2020. Zapi-
sano w nim: 

SSM w latach 2016-2020 planuje 
kontynuację budownictwa mieszkalne-
go wielorodzinnego na terenach nale-
żących do spółdzielni.

Budynki w zabudowie wolnostojącej 
lub szeregowej, trzy lub cztero kon-
dygnacyjne z garażami i komórkami 
w przyziemiu i mieszkaniami o zróżni-
cowanej powierzchni i ilości pokoi.

Formą architektoniczną i wystrojem 
elewacji nawiązują do otaczających 
istniejących budynków.
1. 6 budynków wielorodzinnych z gara-

żami w rejonie ul. Wróbla 2 ( zał. nr 1)
2. 4 budynki wielorodzinne z garaża-

mi w rejonie ul Jagiełły 15 (zał. nr 2)
3. 3 budynki wielorodzinne z garażami 

w rejonie ul Jagiełły 25 (zał. nr 3, 4)
4. 3 budynki wielorodzinne z garażami 

w rejonie ul Jagiełły 27 (zał. nr 3, 4)
Załącznikami do planu są mapki lo-

kalizacyjne – patrz str. 23 do 25
Obrady prowadził Jan Dudek – prze-

wodniczący Rady Nadzorczej. pes

UCHWAŁA NR /2015
z dnia 30 marca 2015 r.

Rady Nadzorczej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: perspektywicznego Planu rozwojowego bu-
downictwa mieszkaniowego SSM na lata 2016-2020.
Działając  w  oparciu  o  §  24  ust.  2  pkt  1  Statutu  
SSM  Rada  Nadzorcza  Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej

UCHWALA
§1

Perspektywiczny Plan rozwojowy budownictwa miesz-
kaniowego SSM na lata 2016-2020 opiniując go pozy-
tywnie,  jednocześnie  zobowiązując  Zarząd  Siemiano-
wickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  do  podjęcia  prac 
związanych z przygotowaniem inwestycji.

§2
Perspektywiczny Plan rozwojowy budownictwa mieszka-
niowego Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
lata 2016-2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA

Obradowała Rada Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bilans przyjęty, plan uchwalony
 – budujemy

Wyniki badania sprawozdania finansowego Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej za rok obrotowy 2014, przyjęcie harmonogramu Ze-

brań Osiedlowych Członków SSM – czytaj obok – i Planu rozwojowego bu-
downictwa mieszkaniowego na lata 2016-2020, to najważniejsze punkty 
przeprowadzonego 30 marca br. posiedzenia Rady Nadzorczej SSM.
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Zarezerwuj sobie czas

HARMONOGRAM ZEBRAŃ OSIEDLOWYCH 
CZŁONKÓW SSM - MAJ 2015 r.

Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają Spółdzielców
na Zebrania Osiedlowe Członków SSM

Lp. Termin Osiedle Miejsce zebrania

1.
11. 05.

(poniedziałek)
godz. 1700

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

2.
11. 05.

(poniedziałek)
godz. 1700

„BAŃGÓW”
Zespół Szkół nr 1

ul. Karola Szymanowskiego 11
w Bańgowie

3.
12. 05.
(wtorek)

godz. 1700
„MŁODYCH”

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

4.
12. 05.
(wtorek)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

Pałac Rheinbabenów
„Zameczek w Michałkowicach”

ul. Oświęcimska

5.
13. 05.
(środa)

godz. 1700
„WĘZŁOWIEC”

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

6.
14. 05.

(czwartek)
godz. 1700

im. Juliana 
TUWIMA

Dom Kultury „Chemik”
ul. Niepodległości 51

7.
14. 05.

(czwartek)
godz. 1700

„CENTRUM”
Klub „Centrum”

ul. Powstańców 54

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 2014 r.,
- działalności Administracji Osiedla w 2014 roku i zamierzeń na rok 2015

6. Dyskusja.
7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.
8. Zakończenie Zebrania.
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Tabela nr 1. Porównanie kosztów dostawy ciepła do mieszkań na cele C.O. w latach 2010-2014
oraz zmiany zamówionej mocy cieplnej, zużycie ciepła i struktura kosztu dostawy w przekrojach osiedlowych.

Lp.
Rodzaj kosztu 

C.O.
Lata

Koszt w tys.zł Razem 
osiedlaChemik Centrum Tuwim Michałkowice Młodych Węzłowiec Bańgów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Koszt stały

2010 909 639 871 970 854 760 463 5 466 

2011 993 690 962 1 025 940 848 502 5 960 

2012 1 013 718 984 1 045 1 190 913 519 6 382 

2013 1 091 691 1 001 1 057 1 070 1 072 581 6 563 

2014 1 145 726 1 050 1 110 1 126 1 134 635 6 926 
Wskaźnik zmian 

2014/2013
4,9% 5,1% 4,9% 5,0% 5,2% 5,8% 9,3% 5,5%

Wskaźnik zmian 
2014/2010

26,0% 13,6% 20,6% 14,4% 31,9% 49,2% 37,1% 26,7%

2

Wielkość 
zamówionej 

mocy cieplnej 
w MW

2010 5,853 3,903 5,642 6,234 5,750 5,906 2,356 35,644 

2011 5,794 3,818 5,578 5,914 5,740 5,906 2,356 35,106 

2012 5,575 3,610 5,360 5,604 5,555 5,813 2,356 33,873 

2013 5,435 3,540 5,167 5,454 5,555 5,833 2,356 33,340 

2014 5,435 3,550 5,167 5,454 5,555 5,833 2,356 33,350 
Wskaźnik zmian 

2014/2013
0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Wskaźnik zmian 
2014/2010

-7,1% -9,0% -8,4% -12,5% -3,4% -1,2% 0,0% -6,4%

3
Koszt  

zmienny

2010 1 541 1 264 1 502 1 759 1 526 1 534 634 9 760 

2011 1 200 1 056 1 172 1 535 1 190 1 251 568 7 972 

2012 1 305 1 030 1 309 1 593 1 337 1 392 667 8 633 

2013 1 403 892 1 342 1 436 1 447 1 425 668 8 613 

2014 1 231 798 1 121 1 253 1 253 1 197 547 7 400 
Wskaźnik zmian 

2014/2013
-12,3% -10,5% -16,5% -12,7% -13,4% -16,0% -18,1% -14,1%

Wskaźnik zmian 
2014/2010

-20,1% -36,9% -25,4% -28,8% -17,9% -22,0% -13,7% -24,2%

Analiza kosztów ogrzewania mieszkań w latach 2010-2014

Spadki, spadki
Rok 2014 zaznaczył się najniższym zużyciem ciepła w zasobach SSM, rozpatrując okres ostatnich pięciu lat. 

 Ilość ciepła zużyta na cele ogrzewania mieszkań, w porównaniu z poprzednim 2013 r., spadła o 19,2%, do 
poziomu 176 015 GJ. Porównując tą wielkość z rokiem 2010, spadek GJ wynosi 34,8%. W przekroju osiedlo-
wym trendy są podobne, ilość GJ obniżyła się na każdym osiedlu, w przedziale od 29,6% na os. „Bańgów” do 
37,1% dla os. „Węzłowiec”. Jednak tak duża oszczędność w zużyciu energii nie przekłada się na równie wy-
sokie obniżenie kosztów ciepła.

Koszt dostawy ciepła ogółem 
w 2014 r. wyniósł 14 326 tys. zł i był 
niższy od kosztu poprzedniego roku 
o 5,6%, a na przestrzeni pięciu lat ob-
niżył się podobnie, o 5,9 %  Tabela 1 
poz. 5. 

Analizując poszczególne osiedla pod 
tym kątem, sytuacja jest zróżnicowana 
na przestrzeni prezentowanego pięcio-
letniego okresu. 

Koszt dostawy ciepła ogółem
Porównując dwa ostatnie lata, koszt 

ogółem obniżył się w granicach od 
3,7% na os. „Centrum” do 7,3% na 
os. „Tuwima”. Natomiast przyjmując 
pięcioletni horyzont czasowy, prze-

dział wartości jest znacznie szerszy. 
W najmniejszym stopniu koszt spadł 
na os. „Młodych” o 0,04%. Z kolei wy-
soki spadek kosztu odnotowano na 
osiedlach „Centrum” i „Michałkowice”, 
odpowiednio 19,9% i 13,4%. W pozo-
stałych osiedlach koszt ogółem obni-
żył się w granicach od 1,6% do 8,5%. 
Te bardzo korzystne wskaźniki osie-
dli „Centrum” i „Michałkowice” są wyni-
kiem korzystnych zmian taryf dla tych 
osiedli wprowadzonych przez Tauron 
we wrześniu 2012 r.

Zestawiając dynamikę zmian zuży-
cia ciepła i wysokości kosztu jego do-
stawy, widoczne jest duże zróżnico-

wanie tych wskaźników. Jest to skutek 
systematycznie rosnących cen ener-
gii cieplnej.

Duże znaczenie ma również struktu-
ra kosztu dostawy i proporcje zmian je-
go elementów składowych, czyli kosz-
tu stałego i zmiennego.

Koszt stały,
niebędący w bezpośredniej korelacji 

z wielkością zużytego ciepła, sukce-
sywnie rośnie w każdym roku analizo-
wanego pięcioletniego okresu i w skali 
ogółem wzrósł o 26,7% (Tab. 1 poz. 1). 
Najwyższy wskaźnik wzrostu pojawia 
się na os. „Węzłowiec” +49,2%, rów-
nież wysoki w „Bańgowie” + 37,1%. 
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Lp.
Rodzaj kosztu 

C.O.
Lata

Koszt w tys.zł Razem 
osiedlaChemik Centrum Tuwim Michałkowice Młodych Węzłowiec Bańgów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 Zużycie GJ

2010 46 258 28 108 41 390 44 045 45 660 45 829 18 485 269 775 

2011 35 440 22 269 31 224 36 474 35 110 35 779 15 770 212 067 

2012 36 248 22 507 33 775 38 406 37 048 37 917 16 984 222 885 

2013 35 687 21 927 33 501 37 179 36 740 36 583 16 306 217 922 

2014 29 352 18 401 26 179 30 433 29 796 28 843 13 011 176 015 
Wskaźnik zmian 

2014/2013
-17,8% -16,1% -21,9% -18,1% -18,9% -21,2% -20,2% -19,2%

Wskaźnik zmian 
2014/2010

-36,5% -34,5% -36,8% -30,9% -34,7% -37,1% -29,6% -34,8%

5
Koszt dostawy 

ogółem

2010 2 450 1 903 2 373 2 729 2 380 2 294 1 097 15 226 

2011 2 193 1 746 2 134 2 560 2 130 2 099 1 070 13 932 

2012 2 318 1 748 2 293 2 638 2 527 2 305 1 186 15 015 

2013 2 494 1 583 2 343 2 493 2 517 2 497 1 249 15 176 

2014 2 376 1 524 2 171 2 363 2 379 2 331 1 182 14 326 
Wskaźnik zmian 

2014/2013
-4,7% -3,7% -7,3% -5,2% -5,5% -6,6% -5,4% -5,6%

Wskaźnik zmian 
2014/2010

-3,0% -19,9% -8,5% -13,4% -0,04% 1,6% 7,7% -5,9%

6

Udział kosztu 
stałego 

w koszcie 
ogółem

2010 37,1% 33,6% 36,7% 35,5% 35,9% 33,1% 42,2% 35,9%

2011 45,3% 39,5% 45,1% 40,0% 44,1% 40,4% 46,9% 42,8%

2012 43,7% 41,1% 42,9% 39,6% 47,1% 39,6% 43,8% 42,5%

2013 43,7% 43,7% 42,7% 42,4% 42,5% 42,9% 46,5% 43,2%

2014 48,2% 47,6% 48,4% 47,0% 47,3% 48,6% 53,7% 48,3%
Różnica 

w punktach % 
2014/2010

11,1 14,1 11,7 11,4 11,4 15,5 11,5 12,4 

W osiedlach „Centrum” i „Michałko-
wice” wzrost ten był najniższy, od-
powiednio +13,6% i +14,4%, co jest 
efektem wspomnianej już zmiany ta-
ryf w 2012 r. 

Porównując dwa ostatnie lata, koszt 
stały w osiedlach podniósł się w gra-
nicach 5%, z wyjątkiem os. „Bańgów”, 
gdzie wzrost nastąpił o 9,3%. „Bań-
gów” ponosi najwyższy koszt stały 
w zasobach SSM z uwagi na inne źró-
dło wytwarzanej energii (Kotłownia 
„Bańgów”).

Poziom kosztu stałego uzależniony 
jest nie tylko od poziomu cen, lecz rów-
nież jest wynikiem wielkości zamówio-
nej mocy cieplnej dla budynków. W po-
zycji 2 (Tabela 1) przedstawiono wiel-
kości mocy w osiedlach na przestrze-
ni pięciu lat. Każde osiedle, z wyjąt-
kiem „Bańgowa”, miało obniżaną moc, 
średnio o 6,4% w analizowanym okre-
sie. W 2014 r. moc dla całych zasobów 
była utrzymana na poziomie roku po-
przedniego. Nieznaczna zmiana zo-
stała wprowadzona w grudniu 2014 r., 
zwiększono moc dla jednego budynku 
na os. „Centrum” o 0,010 MW.

Porównując dynamikę zmian mocy 
cieplnej i kosztu stałego w poszcze-

gólnych osiedlach, zauważalna jest 
następująca zależność: im wyższy 
wskaźnik obniżenia mocy, tym niższy 
wskaźnik wzrostu kosztu stałego.

W pozycji nr 6 (Tab. 1) przedsta-
wiono udział kosztu stałego w kosz-
cie ogółem ciepła. Widoczna jest stała 
tendencja wzrostu udziału tego kosz-
tu, który w 2014 r. stanowi już śred-
nio 48,3% kosztu całkowitego. Dla os. 
„Bańgów” ten odsetek jest najwyż-
szy, osiąga poziom 53,7 %. Od roku 
2010 udział kosztu stałego podniósł 
się o ponad 12 punktów procentowych 
w skali całych zasobów.

Koszt zmienny
jest tym składnikiem całkowitego 

kosztu ciepła, na którego poziom lo-
katorzy mogą mieć wpływ największy. 
Oprócz cen i warunków atmosferycz-
nych, o jego wielkości decyduje ilość 
zużytego ciepła. W tabeli 1 poz. 5 wi-
doczny jest duży spadek zużycia cie-
pła w GJ na każdym osiedlu, zarów-
no w ostatnim roku, jak i w całym ana-
lizowanym okresie. Średnio w zaso-
bach SSM ilość GJ w stosunku do ro-
ku 2013 obniżyła się o 19,2%, a w po-
równaniu z 2010 r. o 34,8%. W ślad za 
tymi zmianami obniżał się też koszt 

zmienny, lecz w niższym tempie. Uzy-
skany w 2014 r. poziom tego kosztu 
w wys. 7 400 tys. zł był niższy o 14,1% 
niż w roku poprzednim, a o 24,2% 
w stosunku do 2010 r. Tu znów zazna-
cza się wpływ rosnących cen na obni-
żenie efektu niższego zużycia ciepła.

Wśród osiedli wyróżniają się „Cen-
trum” i „Michałkowice”, w których spa-
dek kosztu był największy, odpowied-
nio 36,9% i 28,8%, pomimo spadku 
zużycia ciepła w stopniu podobnym, 
jak i pozostałych osiedlach. Jest to 
znów efekt korzystnej zmiany taryfy 
dla tych osiedli w 2012 r. 

Ostatecznie te korzystne zmiany 
w zakresie kosztu zmiennego znajdu-
ją odbicie w obniżającym się poziomie 
kosztu ogółem energii cieplnej, pomi-
mo stale rosnącego kosztu stałego. 

Spadek kosztu ogółem dostawy cie-
pła przekłada się z kolei na wielkość 
opłat ponoszonych przez lokatorów. 
Zmieniła się w ostatnich latach struk-
tura przedziałów średniomiesięcz-
nych kosztów jednostkowych, wyrażo-
nych w zł/m2. Znacznie spadł odsetek 
powierzchni mieszkań, których koszt 
ogrzewania wynosi powyżej 2,51 zł/m2, 

ciąg dalszy na str. 8
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Tabela 2. Średni miesięczny koszt C.O. w mieszkaniach w zł/m2 w 2014 r. 
Struktura przedziałów kosztów w ogólnej powierzchni ogrzewanej

Przedział kosztów  
w zł/m2

Powierzchnia mieszkalna 
dla przedziału kosztów 

w m2

Udział % powierzchni 
poszczególnych grup 
stawek w powierzchni 

ogółem

do 1,50 zł/m2 23 342,75 3,8%

1,51 - 2,00 zł/m2 292 423,76 47,5%

2,01 - 2,50 zł/m2 239 638,37 38,9%

2,51 - 3,00 zł/m2 58 755,07 9,5%

powyżej 3,00 zł/m2 1 287,80 0,2%

RAZEM 615 447,75 100,00%

0,2%
9,5%

3,8%

47,5%

38,9%

Wykres 1. Średni miesięczny koszt C.O. w mieszkaniach w 2014 r.
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Wykres 2. Średnioroczny koszt C.O. w mieszkaniach w zł/m2 - porównanie lat: 2010-2014. 
Udział % poszczególnych przedziałów kosztów w ogólnej powierzchni zasobów ogrzewanych: 615 447,75 m2

ciąg dalszy ze str. 8

a zwiększa się udział powierzchni 
z kosztem 1,51-2,00 zł/m2 oraz poni-
żej 1,50 zł/m2. 

Tabela 2 i wykres 1 przedstawia-
ją strukturę kosztów jednostkowych 
w 2014 r, pogrupowanych w pięć prze-
działów. Największy udział w ogólnej 
powierzchni ogrzewanej 615 447,75 m2 

mają koszty mieszczące się w prze-
działach: 
• 1,51-2,00 zł/m2 – 47,5 %
• 2,01-2,50 zł/m2 – 38,9%

W przedziale powyżej 3,00 zł/m2 za-
wiera się tylko budynek przy ul. Leśnej 7.

Reasumując powyższe wnioski, 
zmiany kosztu ogrzewania w kolejnych 
latach postępowały w następujących 
kierunkach:
- systematycznie rosną ceny energii 

cieplnej,
- ciągle wzrasta udział kosztu stałego 

w koszcie całkowitym ciepła,
- obniżana jest wielkość mocy cieplnej,
- spada zużycie ciepła wyrażonego 

w GJ,
- obniża się koszt zmienny i koszt ogó-

łem dostawy ciepła,
- obniża się średni koszt jednostkowy 

ogrzewania, ujmowany w zł/m2.

Spadki…
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Pomimo niekorzystnego wpływu 
na koszt czynników niezależnych od 
mieszkańców, takich jak rosnące ce-
ny i coraz wyższy koszt stały, działania 
Spółdzielni powodują, że koszty całko-
wite spadają, a wzrost kosztu stałego 
jest istotnie ograniczany. Jest to efekt 
docieplania budynków mieszkalnych, 
wymiany okien na klatkach schodo-
wych i drzwi wejściowych, a na skutek 
tych usprawnień możliwość coroczne-
go obniżania wielkości mocy cieplnej.

Wykres nr 2 str. przedstawia średnio-
miesięczne koszty ogrzewania miesz-
kań pogrupowane w sześciu przedzia-
łach kosztowych. Koszt wyrażony jest 
w zł/m2/m-c. 

Dane w tabeli 2 przedstawiają udział 
procentowy powierzchni mieszkań po-
noszących śr. miesięczny koszt jednost-
kowy c.o. w wysokości zawierającej się 
w danym przedziale. Porównano dane 
w okresie ostatnich 5 lat. Jak widać na 
wykresie, w kolejnych latach obniża się 
odsetek mieszkań z najwyższych prze-

działów kosztów, tj. powyżej 3 zł/m2/m-
-c. Począwszy od roku 2011, nie ma bu-
dynków ponoszących średni miesięczny 
koszt powyżej 3,50 zł/m2/m-c. Od 2013 r. 
tylko jeden budynek, przy Leśnej 7, 
ponosi koszt powyżej 3 zł/m2/m-c. Na 
przestrzeni tych 5 lat istotnie zmniej-
szył się, o 19 punktów procentowych, 
odsetek mieszkań w przedziale koszto-
wym od 2,51-3,00 zł/m2/m-c. W bieżą-
cym roku spadł również udział miesz-
kań w przedziale kosztów 2,01-2,50 
zł/m2/m-c, a znacząco wzrósł udział 
mieszkań ponoszących koszt w grani-
cach 1,51-2,00 zł/m2/m-c. W tym ostat-
nim przedziale mieści się prawie poło-
wa zasobów mieszkaniowych, tj. 47,5% 
powierzchni ogrzewanej.

Wzrósł natomiast do poziomu 3,8% 
udział mieszkań w przedziale najniż-
szym tj. do 1,50 zł/m2/m-c.

Reasumując, w ostatnich 5 latach 
nastąpiło wyraźne obniżenie maksy-
malnego kosztu jednostkowego c.o. 
i oscylacja tego kosztu wokół śred-

niej ogółem, mniejsze jego zróżnico-
wanie. Jest to w pewnym stopniu efekt 
uśrednionej taryfy AG1 (jednolite ceny 
za MW i GJ a zróżnicowane za prze-
sył), wprowadzonej przez Tauron we 
wrześniu 2012 r. W dużym stopniu jed-
nak mniejsze zróżnicowanie i obniże-
nie kosztu w skali ogółem jest wyni-
kiem takich działań Spółdzielni jak:
• termomodernizacja budynków 

mieszkalnych, 
• docieplanie stropodachów, 
• wymiana okien na klatkach schodo-

wych,
• wymiana drzwi wejściowych do kla-

tek,
• coroczne obniżanie zamawianej mo-

cy na cele C.O. w wyniku dokonywa-
nych przez Spółdzielnię analiz wy-
korzystania tej mocy w każdym bu-
dynku.
W tabeli 3 przedstawiamy średni 

koszt C.O. w zł/m2 w 2014 r. w miesz-
kaniach narastająco w poszczegól-
nych budynkach osiedli SSM

Tabela 3. Średni koszt opłaty za C.O. w zł/m2 w 2014 r. w mieszkaniach
narastająco dla poszczególnych budynków osiedli SSM

Budynki ogrzewane paliwem gazowym Budynki rozliczane ze stacji grupowych

Osiedle/ulica
Ilość 

miesięcy

Powierzchnia  
użytkowa mieszkań

m2

Średni 
miesięczny koszt 

ogółem zł/m2

Udział % powierzchni 
ogrzewanej budynków 

osiedla w odniesieniu do 
średniej osiedla

1 2 3 4 5

„CHEMIK”

Niepodległości 57, 59 12 6.929,50 1,75

48% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Niepodległości 61, 63 12 9.442,14 1,90

Alfonsa Zgrzebnioka 25 12 1.099,20 2,00

Alfonsa Zgrzebnioka 43 12 1.100,00 2,00

Walerego Wróblewskiego 49 12 1.400,00 2,02

Alfonsa Zgrzebnioka 47 12 1.100,00 2,03

Alfonsa Zgrzebnioka 51a, b 12 1.662,22 2,04

Walerego Wróblewskiego 69 12 6.217,20 2,06

Alfonsa Zgrzebnioka 45 12 1.100,00 2,07

Alfonsa Zgrzebnioka 52a, b 12 1.662,43 2,07

Walerego Wróblewskiego 55a 12 1.400,00 2,17

Walerego Wróblewskiego 39, 41 12 5.781,45 2,18

Walerego Wróblewskiego 71 12 6.217,20 2,20 średnia osiedla
Walerego Wróblewskiego 43 12 1.330,00 2,22

52% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Walerego Wróblewskiego 47 12 1.330,00 2,22

Walerego Wróblewskiego 59 12 1.330,00 2,25

Walerego Wróblewskiego 73 12 6.217,20 2,26

Walerego Wróblewskiego 55 12 1.400,00 2,28

Walerego Wróblewskiego 57 12 1.330,00 2,29

Walerego Wróblewskiego 45 12 1.330,00 2,31

Walerego Wróblewskiego 61, 63 12 6.792,38 2,32

Walerego Wróblewskiego 51, 53 12 6.343,40 2,33

ciąg
 d

alszy n
a str. 10
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Osiedle/ulica
Ilość 

miesięcy

Powierzchnia  
użytkowa mieszkań

m2

Średni 
miesięczny koszt 

ogółem zł/m2

Udział % powierzchni 
ogrzewanej budynków 

osiedla w odniesieniu do 
średniej osiedla

1 2 3 4 5

Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41 12 1.418,52 2,33

Alfonsa Zgrzebnioka 38, 40 12 2.409,06 2,35

Niepodległości 64, 66 12 6.247,25 2,40

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29 12 1.420,32 2,48

Niepodległości 58 12 3.731,06 2,55

Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37 12 1.420,32 2,57

Niepodległości 60 12 3.268,40 2,63

Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33 12 1.420,32 2,64

RAZEM „CHEMIK” 12 93.849,57 2,20

„CENTRUM”
Komuny Paryskiej 5 12 4.098,56 1,52

58% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Komuny Paryskiej 1 12 4.098,84 1,61

Komuny Paryskiej 3 12 4.098,42 1,65

Powstańców 54a 12 2.193,15 1,73

Kolejowa 2a, b 12 1.200,00 1,82

Powstańców 54c 12 2.179,37 1,83

Ryszarda Gansińca 11 12 1.158,30 1,84

Ryszarda Gansińca 9 12 1.158,30 1,86

Karola Świerczewskiego 48 12 2.983,51 1,86

Ryszarda Gansińca 7 12 1.158,30 1,87

Powstańców 54b 12 2.179,65 1,88

Brzozowa 12 12 718,50 1,91

Powstańców 46a 12 2.192,90 1,92

Karola Świerczewskiego 46 12 2.983,49 1,93

Ryszarda Gansińca 4 12 1.158,30 1,95

Ryszarda Gansińca 2 12 1.158,30 1,98

Karola Świerczewskiego 50 12 2.983,51 1,98

Ryszarda Gansińca 6 12 1.158,30 1,99 średnia osiedla
Ryszarda Gansińca 8 12 1.158,30 2,02

42% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Jana Pawła II nr 22 12 1.085,00 2,07

Kolejowa 3a, b, c 12 1.814,98 2,10

Jana Pawła II 21 12 1.085,00 2,15

Ryszarda Gansińca 10 12 1.158,30 2,15

Hutnicza 3, 4, 5 - Jedności 1 12 3.599,90 2,16

Kolejowa 4 12 600,00 2,17

Kolejowa 6 12 489,00 2,17

Konstantego Damrota 1 12 509,26 2,17
Michałkowicka 17, 17a, 19, 21, 21a, 
23, 23a 12 2.729,64 2,17

Komuny Paryskiej 6 12 1.094,89 2,21

Kolejowa 5a, b, c 12 1.697,00 2,28

Jana Pawła II 18 12 1.144,80 2,30

Komuny Paryskiej 13 12 1.060,32 2,34

Kościuszki 10 12 1.144,80 2,38

Krucza 2a 12 410,91 2,42

Spokojna 1, 3a, b, c 12 1.738,62 2,42

Kolejowa 1a, b, c 12 1.480,45 2,46

Jana Pawła II 17 12 572,50 2,47

Krucza 1a 12 408,24 2,53

Tadeusza Kościuszki 3 12 880,00 2,54

ciąg
 d

alszy ze str. 9
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Osiedle/ulica
Ilość 

miesięcy

Powierzchnia  
użytkowa mieszkań

m2

Średni 
miesięczny koszt 

ogółem zł/m2

Udział % powierzchni 
ogrzewanej budynków 

osiedla w odniesieniu do 
średniej osiedla

1 2 3 4 5

Piaskowa 8 12 908,39 2,62
42% powierzchni 

ogrzewanej
powyżej średniej osiedla

Krucza 1 12 408,24 2,67

Krucza 2 12 408,24 2,67

Krucza 3 12 408,24 2,77

RAZEM „CENTRUM” 12 66.854,72 2,00

im. Juliana TUWIMA

Hermana Wróbla 19 12 594,93 1,53

68% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Hermana Wróbla 21 12 593,82 1,23

Wojciecha Korfantego 7a, b 12 1.550,38 1,58

Wojciecha Korfantego 6a, b 12 1.550,38 1,60

Leśna 15 12 2.179,00 1,64

Hermana Wróbla 17 12 594,03 1,64

Okrężna 1 12 2.179,00 1,68

Hermana Wróbla 15 12 590,46 1,71

Okrężna 4 12 2.183,70 1,73

Okrężna 13 12 2.179,00 1,73

Wojciecha Korfantego 14a, b 12 1.550,38 1,75

Wojciecha Korfantego 16a, b 12 1.550,38 1,77

Leśna 13 12 2.179,00 1,78

Okrężna 7 12 2.179,00 1,78

Wojciecha Korfantego 17a, b, c 12 2.325,57 1,79

Okrężna 8 12 2.184,10 1,81

Okrężna 5 12 2.179,00 1,82

Wojciecha Korfantego 3a, b 12 3.379,89 1,83

ks Jana Kapicy 5 12 756,00 1,84

Okrężna 2 12 2.183,70 1,86

Okrężna 6 12 2.179,00 1,86

Hermana Wróbla 6a, b, c, d 12 6.716,29 1,86

Hermana Wróbla 7a, b, c, d 12 6.752,21 1,86

Wojciecha Korfantego 4a, b 12 2.696,83 1,90

Okrężna 3 12 2.183,70 1,88

Wojciecha Korfantego 2a, b, c 12 5.052,59 1,88

Wojciecha Korfantego 9a, b, c 12 7.473,46 1,87

Wojciecha Korfantego 10a, b, c 12 4.034,24 1,88

Wojciecha Korfantego 1a, b, c 12 5.051,68 1,89 średnia osiedla

Hermana Wróbla 5a, b 12 3.346,44 1,94

32% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Okrężna 15 12 2.179,00 1,96

Korfantego 15a, b 12 1.550,38 2,19

Hermana Wróbla 8a, b 12 2.312,24 2,26

Hermana Wróbla 4a, b 12 2.701,62 2,39

Hermana Wróbla 3a, b 12 2.314,47 2,43

Hermana Wróbla 9a, b, c 12 1.887,72 2,49

Hermana Wróbla 2a, b, c, d, e 12 3.243,60 2,57

Hermana Wróbla 1a, b 12 1.258,48 2,64

Leśna 7, 7a, b 12 1.287,80 3,08

RAZEM „TUWIMA” 12 98.883,47 1,93

ciąg
 d

alszy n
a str. 12
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Osiedle/ulica
Ilość 

miesięcy

Powierzchnia  
użytkowa mieszkań

m2

Średni 
miesięczny koszt 

ogółem zł/m2

Udział % powierzchni 
ogrzewanej budynków 

osiedla w odniesieniu do 
średniej osiedla

1 2 3 4 5

„MICHAŁKOWICE”
Emilii Plater 21 12 1.548,63 1,78

44% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Sikorskiego 4 12 4.836,79 1,85

Pocztowa 11 12 1.100,00 1,89

Pocztowa 14 12 2.582,00 1,91

Pocztowa 10 12 1.100,00 1,95

Wyzwolenia 6 12 3.613,97 1,96

Władysława Sikorskiego 1a, b, c 12 1.584,40 1,99

Władysława Sikorskiego 2 12 2.446,40 2,00

Stawowa 7 12 1.168,50 2,03

Pocztowa 9 12 800,00 2,05

Przyjaźni 52, 52a 12 1.475,28 2,09

Przyjaźni 44, 46a, b, c 12 3.310,70 2,10

Pocztowa 8 12 795,60 2,11

Pocztowa 15 12 1.936,50 2,14

Stawowa 5 12 1.168,50 2,15

Pocztowa 12 12 800,00 2,17

Pocztowa 13 12 800,00 2,27

Obrońców Warszawy 2 12 840,00 2,29

Przyjaźni 48a, b, 50 12 3.042,87 2,29

Przyjaźni 38-40-42 12 5.418,83 2,32 średnia osiedla
Obrońców Warszawy 9 12 987,00 2,33

56% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Wyzwolenia 10 12 3.226,23 2,34

Obrońców Warszawy 1 12 987,00 2,36

Stawowa 6 12 1.173,54 2,36

Pocztowa 1, Kościelna 12 1.640,50 2,38

Przyjaźni 34-36 12 3.580,29 2,38

Stawowa 11a 12 1.168,30 2,39

Fojkisa 3a, b, c 12 1.248,00 2,40

Wyzwolenia 8 12 4.700,66 2,43

Przyjaźni 8-10 12 4.426,52 2,51

Kościelna 34, 34a, b, c 12 2.989,96 2,54

Stawowa 11 12 1.142,12 2,57

Przyjaźni 24-26 12 4.311,18 2,58

Przyjaźni 18-22 12 5.860,53 2,62

Kościelna 36a, b, c, d, e, f 12 5.806,28 2,63

Walentego Fojkisa 5a, b, c 12 1.248,00 2,66

Leona Kruczkowskiego 6 12 1.636,00 2,69

Leona Kruczkowskiego 4 12 1.640,00 2,70

Marii Dąbrowskiej 1 12 1.248,00 2,80

Leona Kruczkowskiego 8 12 1.636,00 2,80

RAZEM „MICHAŁKOWICE” 12 91.025,08 2,32

„MŁODYCH”
Niepodległości 22-24 12 3.367,46 1,56

43% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Walerego Wróblewskiego 2-4 12 3.379,57 1,72

Niepodległości 30-32 12 3.369,37 1,75

Plac Józefa Skrzeka, Pawła Wójcika 5 12 3.375,06 1,76

Walerego Wróblewskiego 6-8 12 3.337,23 1,77

Aleja Młodych 3-7 12 7.642,00 1,77

ciąg
 d

alszy ze str. 11
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Osiedle/ulica
Ilość 

miesięcy

Powierzchnia  
użytkowa mieszkań

m2

Średni 
miesięczny koszt 

ogółem zł/m2

Udział % powierzchni 
ogrzewanej budynków 

osiedla w odniesieniu do 
średniej osiedla

1 2 3 4 5

Niepodległości 26-28 12 3.375,96 1,83

43% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Plac Józefa Skrzeka, Pawła Wójcika 6 12 3.866,96 1,87

Plac Józefa Skrzeka, Pawła Wójcika 7 12 3.370,67 1,87

ZHP 7 12 2.183,60 1,94

ZHP 9 12 2.183,60 2,00

ZHP 10 12 2.179,10 2,07

ZHP 11 12 2.183,60 2,07 średnia osiedla
ZHP 3, 4 12 3.344,96 2,10

57% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Aleja Młodych 10-15 12 9.398,63 2,17

Aleja Młodych 8-9 12 2.983,09 2,21

Franciszka Zubrzyckiego 1-3 12 5.009,88 2,22

Aleja Młodych 1-2 12 2.962,26 2,22

ZHP 1-2 12 3.590,74 2,24

ZHP 5, 6 12 3.344,96 2,25

Jana Stęślickiego 3, 4 12 3.411,23 2,27

Szarych Szeregów 1-4 12 7.036,65 2,30

Jana Stęślickiego 1-2 12 3.374,10 2,32

Jana Stęślickiego 5, 6 12 3.647,95 2,36

Bohaterów Westerplatte 4-12 12 7.673,04 2,39

RAZEM „MŁODYCH” 12 99.591,67 2,07

„WĘZŁOWIEC”
Władysława Łokietka 2a, 2b 12 1.173,77 1,20

61% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla

Władysława Łokietka 16 12 1.176,96 1,21

Władysława Jagiełły 25 12 5.244,36 1,34

Grunwaldzka 5 12 4.998,57 1,42

Władysława Łokietka 24 12 732,67 1,42

Władysława Jagiełły 29 12 5.341,42 1,47

Grunwaldzka 4 12 4.675,00 1,49

Grunwaldzka 6 12 3.990,57 1,54

Władysława Jagiełły 27 12 5.413,13 1,57

Władysława Łokietka 22 12 732,86 1,62

Władysława Jagiełły 31 12 5.363,44 1,63

Władysława Jagiełły 35 12 5.169,99 1,63

Władysława Łokietka 20 12 726,30 1,63

Władysława Jagiełły 33 12 5.563,56 1,65

Władysława Jagiełły 3 12 4.561,99 1,70

Władysława Jagiełły 13 12 3.991,84 1,70

Władysława Jagiełły 37 12 5.231,13 1,70

Władysława Jagiełły 9 12 3.962,49 1,73

Grunwaldzka 7 12 1.838,75 1,74

Grunwaldzka 9a, b 12 1.752,21 1,74 średnia osiedla
Jagiełły 11 12 4.765,19 1,77

39% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Grunwaldzka 2 12 4.767,68 1,78

Grunwaldzka 18 12 574,62 1,79

Władysława Jagiełły 7 12 4.768,05 1,82

Władysława Łokietka 18 12 571,09 1,82

Władysława Jagiełły 41 12 2.172,20 1,89

Grunwaldzka 3 12 5.107,19 1,94

Władysława Jagiełły 39 12 5.479,83 1,95

ciąg
 d

alszy n
a str. 14
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Osiedle/ulica
Ilość 

miesięcy

Powierzchnia  
użytkowa mieszkań

m2

Średni 
miesięczny koszt 

ogółem zł/m2

Udział % powierzchni 
ogrzewanej budynków 

osiedla w odniesieniu do 
średniej osiedla

1 2 3 4 5

Władysława Jagiełły 1 12 2.906,31 1,97

39% powierzchni 
ogrzewanej

powyżej średniej osiedla

Jana Polaczka 4 12 1.802,40 2,17

Jana Polaczka 8 12 2.414,56 2,25
Walerego Wróblewskiego 32, 
Władysława Jagiełły 2

12 6.599,33 2,32

Jana Polaczka 6 12 1.132,72 2,54

Jana Polaczka 2 12 1.116,82 2,69

RAZEM „WĘZŁOWIEC” 12 115.819,00 1,74

„BAŃGÓW”

Władysława Reymonta 14-36 12 6.571,45 1,92 36% powierzchni 
ogrzewanej

poniżej średniej osiedla
Władysława Reymonta 2-12,
Marii Skłodowskiej-Curie 1-15

12 8.420,52 1,94

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9 12 3.150,30 2,01 średnia osiedla
Władysława Reymonta 38-56,
Karola Szymanowskiego 2-14

12 9.414,52 2,19
64% powierzchni 

ogrzewanej
powyżej średniej osiedla

Marii Skłodowskiej-Curie 61-89 12 10.248,14 2,37

Marii Skłodowskiej-Curie 17-33 12 4.821,90 2,44

Marii Skłodowskiej-Curie 35-59 12 6.797,41 2,69

RAZEM „BAŃGÓW” 12 49.424,24 2,23

OGÓŁEM 12 615.447,75 2,05

Termin Budynek, adres

11. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46a-b;  
Przyjaźni 8, 8a, 10, 10a-b, 18, 18a-b, 22, 

22a-d, 24;  
Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27, 29;  

Wojciecha Korfantego 3a-b

12. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48a-b;  
Przyjaźni 10c, 24a-b, 26,26a-b, 34a, 36, 

36a-b;  
Kościelna 36, 36a-b;  

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

13. 05.
środa

Karola Świerczewskiego 50a-b;  
Przyjaźni 34, 38, 40, 40a-c, 42, 42a-b; 

Kościelna 36c-f;  
Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41, 43;  

Wojciecha Korfantego 14a-b,15a-b

Termin Budynek, adres

14. 05.
czwartek

Leona Kruczkowskiego 4a-d, 6a-d; 
Marii Dąbrowskiej 1a-c,  
Obrońców Warszawy 1;  

Przyjaźni 44, 46, 46a-c, 48, 48a-b, 50, 50a; 
Alfonsa Zgrzebnioka 45, 47;  
Wojciecha Korfantego 17a-c

15. 05.
piątek

Leona Kruczkowskiego 8a-d;  
Obrońców Warszawy 2, 2a, 9;  
Władysława Sikorskiego 1a-c;  
Władysława Łokietka 16a-b;  

Grunwaldzka 18; Przyjaźni 52, 52a; 
Alfonsa Zgrzebnioka 51a-b, 52a;  

Wojciecha Korfantego 10a-c

16. 05.
sobota

Kościelna 34, 34a-c;  
Walentego Fojkisa 3a-c, 5a-c;  

Alfonsa Zgrzebnioka 52b, 38a-b, 40 
Wojciecha Korfantego 16a-b

ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC
ciąg

 d
alszy ze str. 13
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Co słychać w Radach Osiedli?
Głos Rad Osiedli to głos doradczy, opiniujący. Na każdym z posiedzeń tego gremium omawiane są najważniej-

sze zagadnienia dotyczące danego osiedla. O czym dyskutowano podczas pierwszych tegorocznych zebrań 
i jakie kierunki działania obrano na II kwartał roku – o tym przewodniczący RO, kolejno z „Bańgowa”, „Tuwima” 
i „Młodych”.

Osiedle „Bańgów”
Mieczysław Hojda – przewodni-

czący RO: Ocenę pracy Rady Osie-
dla w 2014 roku dokonaliśmy podczas 
styczniowego posiedzenia. Stwierdzo-
no na nim, iż główne kierunki działa-
nia Rady zostały zrealizowane. Do naj-
istotniejszych kwestii, jakie podjęliśmy 

w trakcie całego ubiegłego roku na-
leżały: kwartalna ocena realizacji pla-
nu remontów, ocena prac docieple-
niowych budynków jako osobny punkt, 
a także bieżące sprawy, wynikające 
z codziennych problemów osiedla, jak 
na przykład międzysąsiedzkie spory.

Analizując rok 2014, pozytywnie 
oceniliśmy między innymi organizację 
wspólnie z administracją Pikniku Osie-
dlowego w ostatni weekend sierpnia. 
W ślad za tym już teraz zapowiadamy, 
że impreza ponownie w tym roku od-
będzie się w ostatni weekend sierpnia, 
pod hasłem: „Koniec wakacji w „Bań-
gowie”. Do plusów zaliczyliśmy wy-
gospodarowanie kolejnych 10 miejsc 
parkingowych w osiedlu – przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 1-7 i co 
ważne – przy wsparciu urzędu miasta. 
To kolejny krok w przód w celu zmini-
malizowania problemu braku miejsc 
postojowych.

Jedną z bolączek, jakie ujawniły się 
po wykonanych robotach docieplenio-
wych przy ulicy Władysława Rey-
monta jest pojawienie się na niektó-
rych fragmentach elewacji od strony 
północnej plam wykwitów. W tej spra-

wie Rada Osiedla zwróciła się do Za-
rządu Spółdzielni o zlecenie eksperty-
zy firmie specjalistycznej w celu wyja-
śnienia przyczyn tego zjawiska. Ocze-
kujemy, że wyniki tej ekspertyzy zna-
ne będą w najbliższym czasie i podję-
te zostaną skuteczne działania elimi-
nujące ten problem. 

Przyjęliśmy także główne kierunki 
działania na 2015 rok. Oceniamy sys-
tematycznie realizację planu remon-
tów pod kątem rzeczowym i finanso-
wym, oceniamy przebieg prac docie-
pleniowych i oceniać będziemy reali-
zację planu estetyzacji wejść do klatek 
schodowych. W dalszym ciągu przy-
glądać się będziemy możliwościom 
wygospodarowania kolejnych miejsc 
pod parkingi – w tym sprawie parkingu 
przy „Biedronce” i ewentualnego par-
kowania na nim samochodów miesz-
kańców w godzinach po zamknięciu 
sklepu. 

Chcemy również zagwarantować, by 
przy każdym zespole parkingowym 
w osiedlu „Bańgów” wyznaczone by-
ło jedno miejsce dla osób niepełno-
sprawnych. W wielu miejscach osie-
dla są już „koperty”. Wytyczyć potrze-
ba je jeszcze między innymi w rejonie 
budynków przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 25 oraz 35. Według infor-
macji administracji będzie to wykona-
ne w najbliższym czasie.

W II kwartale roku wrócimy do spra-
wy ustawienia lustra przy wyjeździe 
z osiedla od strony ulicy Władysława 

Reymonta i Karola Szymanowskie-
go do Bańgowskiej. W zeszłym ro-
ku nasz wniosek został już pozytywnie 
przez Urząd Miasta rozpatrzony.

Osiedle im Juliana Tuwima
Adam Górecki – przewodniczący 

RO: Rada Osiedla dokonała wstęp-
nej oceny wykonanych dotychczas od 

początku roku robót remontowych. To 
jedno z naszych priorytetowych zadań. 
Oceniliśmy również współpracę z Za-
rządem Spółdzielni, kierownictwem 
i pracownikami administracji. Ta nasza 
współpraca przebiega płynnie. 

Oceniając realizację poszczególnych 
robót muszę powiedzieć, że są one 
prowadzone systematycznie – nie by-
ło żadnych zastojów w pracy między 
2014 a 2015 rokiem – to pozytywne. 
Obok robót remontowych ważnym za-
daniem w ostatnim czasie była wycin-
ka drzew w naszym osiedlu. Wycięto 
drzewa, na które administracja otrzy-
mała stosowną zgodę. Teraz pora na 
nasadzenie nowych roślin ozdobnych.

Martwią nas raz po raz pojawiają-
ce się dewastacje we wszystkich czę-
ściach naszego osiedla – niszczo-
ne są szyby w drzwiach wejściowych, 
skrzynki na reklamy, elewacje budyn-
ków i ławki – zwłaszcza te usytuowa-
ne wzdłuż chodnika między ulicami 
Okrężną a Wróbla. Wiele pieniędzy 
w ten sposób się marnuje, tracimy je 
bezpowrotnie. Pilnujmy się nawzajem. 
Reagujmy, gdy jesteśmy świadkami 

ciąg dalszy na str. 16

Os. „Bańgów”. Na niektórych elewacjach budynków 
przy ulicy Wł. Reymonta pojawiają się plamy

Os. „Tuwima”. Martwią nas raz po raz  
pojawiające się dewastacje - mówił szef RO
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zachowań nagannych, gdy niszczą – 
niekoniecznie mieszkańcy „Tuwima” – 
nasze wspólne dobro. Bądź-
my czujni.

Przygotowujemy się do ma-
jowego zebrania osiedlowe-
go. Na nim przedstawimy ob-
szerne, szczegółowe spra-
wozdanie z naszej działal-
ności. Oczekujemy na nim 
też rzeczowej dyskusji o bie-
żących problemach osiedla. 
To, co administracji czy Ra-
dzie Osiedla gdzieś być może 
umknęło, mieszkańcy z pew-
nością zasygnalizują podczas 
tego spotkania. Zapraszamy 
również na poniedziałkowe 
dyżury członków Rady Osie-
dla – jesteśmy otwarci na pro-
blemy, sugestie.

Osiedle „Młodych”
Jerzy Kurzawa – przewodniczą-

cy RO: W pierwszym kwartale 2015 
roku, Rada Osiedla obradowała już 
trzykrotnie, analizując bieżące sprawy 
wniesione przez administrację osiedla 
„Młodych”. A dotyczyły one konkret-
nie: ustalenia potrzeb remontowych 
osiedla, zaopiniowania realizacji pla-

nu remontów oraz udziału przedsta-
wicieli Rady Osiedla w odbiorach ro-
bót, przebiegu „Akcji Zima” i utrzyma-

nia porządku oraz czystości w osiedlu, 
a także kontroli realizacji wniosków 
z ubiegłorocznego zebrania osiedlo-
wego spółdzielców. Analizowaliśmy 
także wspólnie wnioski, uwagi i skargi 
mieszkańców wniesione podczas dy-
żurów członków Rady Osiedla.

Z satysfakcją mogę powiedzieć, iż 
mimo ograniczonych środków finanso-
wych, w każdym roku udaje się w na-

szym osiedlu realizować inwestycje 
poprawiające jego wizerunek. Pie-
niądze, jakie mamy w planie finanso-

wym na 2015 rok, rozplano-
wane zostały między innymi 
na roboty ogólnobudowlane, 
stolarskie – wymiana okien 
w klatkach schodowych i ich 
malowanie, roboty ślusarskie 
– wymiana drzwi wewnętrz-
nych, remonty chodników. 
Jednocześnie myślimy o in-
frastrukturze wewnątrzosie-
dlowej – w zeszłym roku od-
dano do użytku długo ocze-
kiwany skwer wypoczynkowy 
w miejscu dawnego placu po-
mnikowego oraz boisko wie-
lofunkcyjne – dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta. 

W 2015 roku konsekwent-
nie dążymy do budowy siłowni na wol-
nym powietrzu oraz zjazdu dla osób 
niepełnosprawnych i wózków w rejo-
nie Zespołu Szkół Sportowych – to na-
sze priorytety. Chcemy te inwestycje 
wykonać we współpracy z miastem.

Przewodniczący w imieniu Rad 
Osiedli składają wszystkim mieszkań-
com życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych. rg

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Co słychać w Radach Osiedli?
ciąg dalszy ze str. 15

Os. „Młodych”. Kompleks wypoczynkowo-sportowy 
w osiedlu stał się jedną z wizytówek Bytkowa

Po zimie osiedlowe trawniki zazwy-
czaj nie wyglądają najlepiej. Nie dość, 
że minie jeszcze trochę czasu nim 
trawa zyska swoją właściwą – bar-
wę, to w dodatku zmieszana z różne-
go rodzaju zanieczyszczeniami po-
chodzenia zwierzęcego często wyglą-
da okropnie i strach na nią wejść, bo 
łatwo można wdepnąć w psie, kocie 
szczęście. Strach też puścić dziecia-
ka, bo jak się wywróci, to ubabrany bę-
dzie okrutnie.

Wiadomo też, iż wraz z nastaniem 
wiosny – cieplejszych dni, dzieci kor-
ci do zabawy na świeżym powietrzu, 
i – tu bez zaskoczenia - nasze czworo-
nożne pupilki również. Niestety zazwy-
czaj bawią się one na tym samym traw-
niku. A gdzie pies tam i zwykle... qpa. 

Kiedy na takim trawniku zaczynają har-
cować dzieciaki – szczególnie te młod-
sze, biorące jeszcze wszystko w swoje 
łapki, (do buzi!) – robi się już „niesym-
patycznie”... Bakterie, choroby, można 
się na ten temat rozpisywać.

Zakładasz – podnosisz 
– zawijasz – wyrzucasz

1,50 złotych. Tyle kosztuje w osiedlowej administracji 10 czarnych 
worków na psie (kocie również) qpy. Instrukcja obsługi raczej 

zbędna! Tylko chęci do sprzątania potrzeba...

Bierz przykład i naśladuj
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W Radzie Nadzorczej zasiadają...
Zwykle nie goszczą oni na łamach „MS”, a o wynikach ich pracy dowiadujemy się bezosobowo, często w ten 

sposób: Rada Nadzorcza uchwaliła..., Rada przegłosowała..., odbyła spotkanie itd. Ten najważniejszy organ 
każdej spółdzielni tworzą ludzie – w przypadku Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej to 16 osób. Prezentu-
jemy ich sylwetki. W bieżącym numerze Andrzeja Chylińskiego, reprezentującego osiedle „Młodych”.

Naszych wybrańców pytamy między 
innymi o to, dlaczego zaangażowali 
się bardziej niż inni spółdzielcy w życie 
Spółdzielni, na czym chcieliby się sku-
pić albo skupiają się w pracy RN, czym 
zajmują się na co dzień, o zaintere-
sowania, pasje... Niektórzy z nich to 
prawdziwe „skarbnice wiedzy” o SSM.

Andrzej Chyliński
zanim związał się z osiedlem „Mło-

dych” mieszkał przy ulicy Kolejowej 
– były to lata 60. i 70. Jak relacjonu-
je, w tamtym czasie istniała prawdzi-
wa więź między mieszkańcami budyn-
ków położonych przy tej ulicy. I wy-
daje mi się, że nadal jest. Była grupa 
osób, mocno zaangażowana społecz-
nie, dzięki której powstało wówczas 
wiele fajnych miejsc, takich jak boisko, 
plac zabaw, wybudowano też garaże. 
Do tej grupy należał między innymi śp. 
Ryszard Kunicki – wieloletni członek 
Rady Osiedla „Centrum”, a w końcu 
jej przewodniczący. Jako bardzo mło-
dy człowiek podpatrywałem wówczas 
tych ludzi a oni w dodatku nie odgra-
dzali się od nas, młodych, a wręcz od-
wrotnie – potrafili wciągnąć do dzia-
łania – wspomina. - To Ryszard Ku-
nicki i pracownicy kopalni „Siemiano-
wice”, mieszkający przy ulicy Kolejo-
wej uzmysłowili mi, że działając w Ra-
dzie Osiedla, udzielając się społecz-
nie, można wiele dobrego zrobić, po-
magając innym i samemu przy tym się 
rozwijając – reasumuje.

W sierpniu 1978 roku przeprowadził 
się na Bytków, do nowego budynku, 
wtedy jeszcze, przed nadaniem nazwy 
ulicy, oznaczonego jako „Osiedle Mło-
dych Blok 13”. Wszedł wówczas też 
do pierwszej Rady Osiedla, powoła-
nej z inicjatywy Spółdzielni, choć nie 
zagościł w niej zbyt długo, ze względu 

na nadmiar obowiązków zawodowych. 
– Pamiętam, że na pierwszych posie-
dzeniach Rady Osiedla „Młodych” spo-
ro mówiło się o tym, jak trudno uświa-
domić mieszkańcom, że wszystko, co 

jest na tym terenie, cała ta infrastruk-
tura, jest naszym wspólnym mieniem. 
Przypominam sobie, że wówczas od-
dawano kolejne budynki, a brakowa-
ło takich ogólnodostępnych miejsc jak 
place zabaw, boiska – z tym Zarząd 
Spółdzielni, także i Rada Osiedla mu-
sieli się uporać.

Do Rady Osiedla „Młodych” jako 
członek Andrzej Chyliński wrócił do-
piero w drugiej połowie lat 90. Dziś za-
siada w niej czwartą kadencję. – To już 
inne osiedle. Można powiedzieć, że te-
raz nasze osiedle zaczęło kwitnąć – są 
place zabaw, nowy skwer wypoczyn-
kowy, nowoczesne boisko wielofunk-
cyjne, ruszyła estetyzacja klatek scho-
dowych, balkonów. Prowadzone są 
bieżące remonty. To pozwala nam po-
zytywnie patrzeć w przyszłość – pod-
sumowuje.

Przez lata pracy w Radzie Osiedla, 
jak sam przyznaje, przekonał się, że 
można coś dobrego zrobić, mieć wpływ 
na podejmowane decyzje. – Jestem 
zwolennikiem działania, a nie zwalania 
pracy na innych – mówi. Kilka lat temu 
zaproponowano mu, aby wystartował 
w wyborach do Rady Nadzorczej SSM. 
Zgodził się i po głosowaniu na Walnym 
Zgromadzeniu wszedł do niej. Dziś za-
siada już drugą kadencję. - Reprezen-
tuje w Radzie Nadzorczej osiedle „Mło-
dych”. Długo staraliśmy się o zagospo-
darowanie terenu dawnego placu po-
mnikowego i wykonanie nowego bo-
iska – udało się. Chciałbym, by nasze 
osiedle było bardziej przyjazne osobom 
niepełnosprawnym i starszym – nie ma 
co ukrywać, przybywa nam emerytów 
i rencistów, a więc musimy je cały czas  
„usprawniać”, właśnie pod ich kątem. 
Niektóre sprawy trudno jest załatwić. 
Jesteśmy otoczeni terenami miejskimi 
i nie zawsze ta współpraca dotychczas 
układała się jak trzeba. Jak to uspraw-
nimy, będę mógł chyba powiedzieć, że 
spełniłem się jako działacz społeczny.

Andrzej Chyliński w Radzie Nadzor-
czej SSM zasiada w Komisji Rewizyj-
nej, pełniąc funkcję wiceprzewodni-
czącego. – Jesteśmy na bieżąco in-
formowani o finansach Spółdzielni – 
w jaki sposób wydawane są pieniądze 
spółdzielców. Pilnujemy, aby te sprawy 
były jak należy – wyjaśnia.

Dzisiaj, poza działalnością w Radzie 
Nadzorczej i Radzie Osiedla SSM jest 
już od przeszło dwóch lat na eme-
ryturze. Przez ponad 30 lat praco-
wał w KWK „Siemianowice”, a później 
w spółce „Ciepłownia Siemianowice”. 
Interesuje się numizmatyką, uwielbia 
wycieczki. Pasja? Wnuk.

Rafał Grzywocz

Andrzej Chyliński

Dorosłych z pewnością irytuje sam 
widok takich odchodów w zasięgu 
wzroku. Nie mówiąc o sytuacji, kie-
dy natrafiamy na nie bezpośrednio na 
chodniku, ulicy – fuj. 

Apel do właścicieli psów, kotów: Bądź 
pierwszy, daj przykład sąsiadowi, rów-
nież posiadającemu czworonoga, że 
po zwierzęciu można posprzątać. Bez 
wstydu. Dawno już minęły czasy, kie-
dy na osobę sprzątającą po psie spo-

glądano dziwnym wzrokiem i pytano 
„po co to?”. 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 pomocy samych mieszkańców ni-
gdy do końca nie będzie ekstra.

 Trudno jest być tym pierwszym, trze-
cim czy czwartym, który weźmie „to” 
w swoje ręce – prawda. Gdy jednak 

piąty, siódmy, dziesiąty człowiek bę-
dzie schylał się i sprzątał, stanie się 
to regułą, przyjętą normą. Jak wyrzu-
canie bieżących śmieci do kontenera 
na odpady.

Czarne worki, jakie można nabyć 
w administracji są solidne, funkcjo-
nalne. Zakładasz – podnosisz – za-
wijasz – wyrzucasz – w skrócie... 
Spróbujemy?

 rg, pes



18 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2015W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Już nie tylko klatki
Przez ostatnich kilka miesięcy zdecydowana większość robót wykonywana była wewnątrz klatek schodowych. 

Teraz osiedlowe administracje coraz śmielej zlecają zadania odpowiednie na tę porę roku i te warunki atmos-
feryczne. Niegroźny już śnieg, mróz – chociaż... kwiecień, plecień... Stąd pierwsze w 2015 roku wyremontowane 
chodniki, wznowione na dobre roboty na balkonach albo dachach niektórych budynków czy odnawiane systema-
tycznie wszystkie place zabaw. Wiosna.

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” zakończyła się 

przycinka drzew. W ramach wiosen-
nych porządków, dozorcy na bieżą-
co sprzątają tereny zielone, przy-
wracają po okresie zimowym do ży-
cia osiedlowe skalniaki, rabaty – niby 
nic, a jak potrafią upiększyć otocze-
nie domu. Większość ubytków w dro-
gach jest już załatana – Władysła-
wa Reymonta, Karola Szymanow-
skiego. W drodze miejskiej – Ma-

rii Skłodowskiej-Curie pod koniec 
marca było do uzupełnienia jeszcze 
przynajmniej kilka, szczególnie na 
odcinku od szkoły w górę, do koń-
ca osiedla.

Tak jak zapowiadano, wraz z nadej-
ściem kalendarzowej wiosny, przy do-
brych warunkach atmosferycznych, na 
balkonach budynku przy ulicy Marii 
Skłodowskiej-Curie 25-27 pojawili się 
robotnicy. To kolejny etap prac termo-
modernizacyjnych tego budynku.

W kwietniu administracja zaplanowa-
ła wymianę zaworów wraz z głowica-
mi przy grzejnikach w budynkach przy 
ulicach: Władysława Reymonta 5-56, 
Marii Skłodowskiej-Curie 1-59 oraz 
Karola Szymanowskiego 1-14.

I na koniec: Kawki nabroiły. Ptactwo 
jest przyjemne, ba – pożyteczne, ale 
szkodzić też potrafi. W marcu kawki 
uszkodziły niedawno docieploną ele-
wację budynku przy ulicy Władysła-
wa Reymonta 40. Tyle dobrze, że in-
cydentalnie... Do dewastacji, póki co, 
jeszcze nie dopisujemy.

Osiedle „Centrum”
Jedna klatka, jeden śmietnik. Obec-

nie w osiedlu „Centrum” remontowa-
na jest klatka schodowa budynku przy 
ulicy Powstańców 54B oraz śmiet-
nik przy Piaskowej. Na ten moment to 
stanowisko kontenerowe zostało obu-
dowane murem (poprzedni został zde-
wastowany) i wykonano wylewkę.

Osiedlowi konserwatorzy, po zgło-
szeniach mieszkańców, wymienili 
w ostatnich tygodniach między innymi 

poziom wodny w piwnicy przy Hutni-
czej 3A oraz kanalizację i pion wodny 
przy Ryszarda Gansińca 9.

Na kwiecień zaplanowano remont 
murków przy zjazdach do garaży bu-
dynku przy ulicy Jana Pawła II 21 – te-
raz wyglądają fatalnie. W zeszłym roku 
podobne prace wykonano już na sąsied-
nim adresie – przy Jana Pawła II 22.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu „Tuwima” realizowanych 

jest aktualnie kilka ważnych zadań, 
mających na celu, z jednej strony wpły-
nąć pozytywnie na estetykę – wygląd 
osiedla, jak w przypadku wykonania 
opaski żwirkowej wokół budynków przy 
Okrężnej 1, 3, 5. Z drugiej zaś na po-
prawę bezpieczeństwa – nie tylko ma-
jąc na myśli zdrowie: wyremontowane 
schody – Wojciecha Korfantego 6B, 
trudniej o kontuzje, remontowany dach 
wraz z kominami – Wojciecha Kor-
fantego 9A, B, C zminimalizuje ryzyko 
przenikania wody do mieszkań i klatki 
schodowej, nowe balustrady balkono-
we Leśna 15 – oczywiste...

Zakończyły się również prace zwią-
zane z zabezpieczeniem i pomalo-
waniem skorodowanej blachy falistej 
na szczycie budynku przy Wojciecha 
Korfantego 4A. Podczas przeglądu 
okazało się, że podobny problem jest 
na szczycie bloku przy ulicy Hermana 
Wróbla 5B – też będzie to wykonane.

Z mniejszych zadań warto wspo-
mnieć choćby o wyremontowanym 
murku przy zsypie – Okrężna 5 i wy-
mianie wodomierzy po okresie ich le-

galizacji – Hermana Wróbla 6 a bę-
dzie H. Wróbla 7.

Place zabaw. Na wniosek mieszkań-
ców, jaki pojawił się podczas ubiegło-
rocznego zebrania osiedlowego oraz 
po przeprowadzonej ankiecie wśród 
mieszkańców, administracja doposa-
żyła plac zabaw przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 14-17 w dwa nowe urzą-
dzenia. Ponadto, wszystkie place za-
baw w osiedlu są już po zimowych 
przeglądach – naprawiono co w trakcie 
nich wyszło, pomalowano, co trzeba.

Z innej beczki. Obecnie firma alpini-
styczna kończy z kolei roboty na bu-
dynku Wojciecha Korfantego 9A, B, 
C – w dylatacjach i na elewacji przy-
ziemia.

Niebawem rozpoczną się duże robo-
ty malarskie w klatkach schodowych 
przy ulicy Okrężnej 1 oraz Wojciecha 
Korfantego 1A, B, C.

Osiedle „Michałkowice”
Tu jednym tchem można wymie-

nić oddane już do użytku mieszkań-

os. „Centrum”. Murki przy garażach będą 
remontowane – ul. Jana Pawła II 21

os. „Młodych“. Wznowiono remonty balkonów 
w osiedlu „Młodych“ – ul. Niepodległości 30-32 

ciąg dalszy na str. 21
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W coraz starszych budynkach wymiana pionów kanalizacji,  
wody jest niezbędna

os. „Michałkowice”. W marcu wybrukowano m.in. chodniki przy Przyjaźni 34-34A (L) oraz Przyjaźni 18-22 (P)

os. „Chemik”. Wymieniono drzwi do 
korytarzy – W. Wróblewskiego 69

os. „Chemik”. Malowanie  
i modernizacja parteru  
– A. Zgrzebnioka 43A

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Bańgów”. Remont balkonów wystartował  
– M. Skłodowskiej-Curie 25-27
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os. „Tuwima”. Trwa remont ściany bocznej budynku 
przy ul. W. Korfantego 4b

os. „Centrum”. Odnawianie muru przy wyjściu 
ewakuacyjnym – R. Gansińca 7

os. „Chemik”. Roboty dekarskie na wieżowcu – W. Wróblewskiego 69

os. „Węzłowiec” – okapniki na skrzynkach przyłączy 
elektrycznych przy garażach, ul. Wł. Jagiełły 41

os. „Centrum”. Nowa obudowa oraz podłoże pod śmietnik przy ul. Piaskowej

os. „Węzłowiec” – na wniosek mieszkańców  
przy J. Polaczka 4A zamontowano  
kosz na psie odchody i na śmieci.
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com pomalowane klatki schodowe. To 
Kościelna 34, 34A, B, C, Przyjaźni 
48, 48A, B, 50, 50A. Do tego na osie-
dlu Aleksandra Zawadzkiego remon-
towana jest klatka przy Obrońców 
Warszawy 9 oraz partery przy ulicy 
Władysława Sikorskiego 4, z których 
klatki E-G są gotowe, A-D w trakcie.

Pierwsze wyremontowane w tym ro-
ku chodniki w zasobach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej są wła-
śnie w „Michałkowicach”. Najpierw wy-
łożono kostką brukową odcinek chod-
nika, biegnącego wzdłuż budynku przy 
ulicy Przyjaźni 34 – 34A, dalej – zaję-
to się chodnikiem w rejonie budynku 
przy ulicy Przyjaźni 18-22, by w koń-
cu wyremontować częściowo kolejny 
chodnik – przy Kościelnej 34B, C. To 
wszystko na przestrzeni 2-3 tygodni.

Niemiłosiernie dewastowany tej zi-
my – szczególnie w styczniu, plac za-
baw przy ulicy Przyjaźni 8-18 został 
odnowiony. Wymieniono lub naprawio-
no części urządzeń zabawowych oraz 
pomalowano jego elementy. Wyglą-
da jak dopiero, co oddany do użytku. 
Do kolejnych, głupkowatych dewasta-
cji? Oby dłużej.

Osiedle „Węzłowiec”
W marcu w budynku przy ulicy Grun-

waldzkiej 3A i B ukończono roboty 
związane z budową wspólnego kanału 
dla sieci teletechnicznych. Obecnie do-
biegają końca prace tynkarsko-malar-
skie. Elektrycy zamontowali też nowe 
oprawy do oświetlenia tychże klatek. 
Wspólne kanały z przeznaczeniem na 
sieci multimedialne wykonywane są 
teraz we wszystkich klatkach budyn-
ku przy ulicy Władysława Jagiełły 39 
oraz Władysława Jagiełły 41.

Zły stan techniczny pionów wodnych 
był powodem podjęcia przez osiedlo-
wych konserwatorów robót w budyn-
kach przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 11B oraz 33D. Od początku roku 
administracja wymieniła już w sumie 
pięć takich pionów – biegnących bez-
pośrednio od piwnicy, przez wszystkie 
kondygnacje, do ostatnich pięter.

Pozostając jeszcze przy rurach od-
notujmy, iż w budynku przy ulicy Wł. 
Jagiełły 39A usunięto w ostatnim cza-
sie awarię w komorze z zaworami cen-
tralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej i wymieniono 3,5 metrowy 
odcinek rury ciepłej wody.

Z mniejszych spraw, jakie w marcu 
administracja zleciła do wykonania, do 

rubryki „zrealizowane” możemy dopi-
sać zamontowanie:
- blaszanych okapników na skrzynkach 

przyłączy elektrycznych. Okapniki 
mają zapobiegać zalewaniu ścian 
szczytowych garaży przy wymien-
nikowni – Władysława Jagiełły 41,

- słupków przeszkodowych, dając wy-
raźny sygnał kierowcom, gdzie par-
kować nie należy – Grunwaldzka 2A

- nowych kosze na śmieci oraz psie 
odchody. Pojawiły się w rejonie do-
mu przy ulicy Jana Polaczka 4A.

Osiedle „Chemik”
Od 2-3 miesięcy robotnicy „okupują” 

klatki wieżowców przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego. W budynku przy „69” 
wymieniono w ostatnim czasie wszyst-
kie drzwi do korytarzy lokatorskich. 
Remontowana jest instalacja domofo-
nowa, a w dodatku, w drugiej połowie 
marca rozpoczęły się roboty dekar-
skie – nie bez przyczyny. Problemem 
do rozwiązania były zgłoszenia miesz-
kańców o kolejnych zalaniach z da-
chu. Wyremontowanie w sumie sied-
miu kominów oraz częściowe wyłoże-
nie papy, tam gdzie była taka potrze-
ba, powinno temu zaradzić.

Z kolei w wieżowcu przy „73” trwają 
przygotowania pod malowanie koryta-
rzy lokatorskich.

Za to na dobre rozpoczęło się malo-
wanie i modernizacja parteru pawilo-
nu usługowo-handlowego przy Alfon-
sa Zgrzebnioka 43A.

W osiedlu „Chemik” trwają też kon-
trole szczelności przewodów gazo-
wych i wentylacyjnych – Niepodległo-
ści 58, Walerego Wróblewskiego 39-
41. Przeglądy przeprowadzane są nie 
tylko w mieszkaniach. W marcu odbyły 
się oględziny placów zabaw. Sporzą-

dzono protokół na podstawie, którego 
administracja naprawia lub wymienia 
uszkodzone elementy urządzeń zaba-
wowych, ogrodzeń.

Jeszcze trochę do zrobienia pozo-
stało w kwestii wycinki i przycinki osie-
dlowego drzewostanu. Zwłaszcza przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego – na 
podstawie otrzymanej zgody. Wycinka 
już zbliża się ku końcowi...

Osiedle „Młodych”
Jeśli chodzi o klatki, najwięcej 

– obok Michałkowic” - w tej chwi-
li remontuje się ich właśnie w osie-
dlu „Młodych”. Praktycznie kończą się 
roboty malarskie przy Placu Józe-
fa Skrzeka i Pawła Wójcika 6A i B. 
Dopiero co zakończono remont par-
teru budynku przy ZHP 11 a niemal 
od razu po nim zajęto się zniszczo-
nymi schodami i zjazdem dla wóz-
ków pod tym samym adresem. Jeśli 
chodzi o partery, zgodnie z harmono-
gramem robót, ruszyły remonty kolej-
nych. Robotnikom zlecono tym razem 
partery klatek przy ZHP 5 i 6 – już te-
go potrzebowały.

Innym ważnym zadaniem, jakie pro-
wadzone jest aktualnie w osiedlu to re-
mont balkonów budynku przy Niepod-
ległości 30-32. Rusztowania widać już 
z daleka, jadąc czy idąc pieszo główną 
ulicą Bytkowa. To kolejny etap.

Z zakończonych zadań nadmieńmy 
jeszcze o wymianie wodomierzy przy 
ZHP 7 (po świętach wielkanocnych 
przyjdzie kolej na blok oznaczony nu-
merem „9”) oraz przeprowadzonych 
próbach szczelności instalacji gazo-
wych i wentylacyjnych w budynkach 
przy adresach: ZHP 1-6, 7, 9, 10, 11, 
Franciszka Zubrzyckiego 1-3.

Rafał Grzywocz, pes

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Już nie tylko klatki

os. „Węzłowiec”. ul. Grunwaldzka 3A, B w pomalowanych klatkach 
zamontowano nowe oprawy z czujnikami

ciąg dalszy 
ze str. 18
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Znasz swoich dzielnicowych?
Kontynuujemy cykl o dzielnicowych policji i straży miejskiej pracujących 

i działających we wszystkich siedmiu osiedlach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Tym razem o „Bańgowie”...

O ile dzielnicowy policji w tym osiedlu 
funkcjonuje od lat nieprzerwanie, o ty-
le stałego rejonowego straży miejskiej, 
przez większość 2014 roku po prostu 
nie było – widziało się patrole, straż-
ników miejskich pełniących tutaj swoje 
obowiązki niejako w zastępstwie, z do-

skoku. Sprawę tę rozwiązano osta-
tecznie w lutym br., kiedy rejon przejął 
aplikant Maciej Jędrzejowski. Proble-
mom mieszkańców osiedla „Bańgów”, 
gdzie zdecydowaną większością zabu-
dowań administruje SSM a pozostałą 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „FABUD”, 
przygląda się dzisiaj jeden dzielnicowy 
policji, jeden straży miejskiej.
Skłodowskiej-Curie – Reymonta – 

Szymanowskiego – Zachodnia
„Bańgów” – według podziału rejo-

nów Komendy Miejskiej Policji w Sie-
mianowicach Śląskich – to Rejon 15. 
Tu dzielnicowym od 6 lat jest aspirant 
Damian Achtelik – policjant z blisko 
10-letnim stażem w służbie munduro-
wej. Do niego mogą zgłosić swoje spra-

wy mieszkańcy budynków przy ulicach: 
Marii Skłodowskiej-Curie, Władysła-
wa Reymonta, Karola Szymanow-
skiego, jak i w sytuacjach, kiedy ich 
problemy dotyczą pobliskich ulic: Za-
chodniej, Bańgowskiej czy Brynic-
kiej. Na Rejon 15. składają się też te-
reny „Starego Bańgowa” oraz Przełajki.

Z asp. Damianem Achtelikiem skon-
taktujemy się pod numerem telefo-
nu 32 359-62-47. Co ważne, w „Bań-
gowie” znajduje się posterunek poli-
cji – przy ulicy Władysława Reymon-
ta 36, w którym w poszczególne dni 
przyjmuje policjant. Konkretnie, w po-
niedziałki 16.00-18.00 oraz czwartki 
10.00-12.00.
Strażnik jest, punkt konsultacyjny 

będzie?
Aplikant Maciej Jędrzejowski z sie-

mianowicką strażą miejską związa-
ny jest od dwóch lat. Zanim powierzo-
no mu Rejon II pracował w wydzia-
le patrolowo-interwencyjnym tej jed-
nostki. Jak już wspomniano wcześniej, 
od lutego br. jest rejonowym w osiedlu 
„Bańgów”. Kwestie porządku publicz-
nego, czystości pilnuje na terenach 
skupionych wokół ulic Marii Skłodow-
skiej-Curie, Władysława Reymonta, 
Karola Szymanowskiego, Zachod-
niej, będących w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, 
a także w Przełajce, „Starym Bańgo-
wie”, „Nowym Świecie”, „Osiedlu Pta-
sim”, ulicy PCK, Alei Spacerowej i jej 
okolic oraz „Parku Pszczelnik”.

Z aplikantem Maciejem Jędrzejow-
skim nawiążemy kontakt poprzez cen-
tralę straży miejskiej – 32 228-47-00 
lub 986. Jeżeli ktoś z różnych powo-

dów nie chce zgłosić problemu w swo-
im miejscu zamieszkania, może to zro-
bić – po wcześniejszym umówieniu się 
ze strażnikiem miejskim – osobiście 
w siedzibie straży miejskiej przy ulicy 
Jarosława Dąbrowskiego 13. Tam 
również rejonowy odnotuje zgłoszenie, 
wysłucha czy pokieruje dalej.

Być może wkrótce uruchomiony zo-
stanie w osiedlu „Bańgów” punkt kon-

sultacyjny Straży Miejskiej dla miesz-
kańców, w którym będzie można swo-
je problemy czy wątpliwości na miej-
scu przedstawić.

 Przypominamy jednocześnie, że 
funkcjonariusze policji i straży miej-
skiej ściśle ze sobą współpracują, spo-
tykając się na odprawach, wymienia-
ją między sobą informacje. Mieszkań-
ców proszą o jak najszybszy kontakt 
w przypadku dostrzeżenia jakiegoś 
problemu, w jakim mogliby im udzie-
lić pomocy. A chyba takich nie braku-
je, patrząc niekiedy choćby na niemiło-
siernie dewastowane elewacje budyn-
ków, niszczone elementy placów za-
baw, boisk... rg

aspirant Damian Achtelik aplikant Maciej Jędrzejowski

Perspektywiczny Plan Rozwojowy Budownictwa Mieszkaniowego SSM na lata 2016-2020

Budujemy, budujemy
Przyjęty 30 marca br. podczas posiedzenia Rady 

Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej plan rozwojowy budownictwa mieszkaniowego 
opracowany jest na lata 2016-2020.

Plan zakłada kontynuację budownictwa mieszkalnego 
wielorodzinnego na terenach należących do spółdzielni 
i wybudowanie w tych latach 16 budynków.

Zaplanowane do wykonania domy to według założeń bu-
dynki w zabudowie wolnostojącej lub szeregowej, trzy lub 
cztero kondygnacyjne z garażami i komórkami w przyziemiu 
z mieszkaniami o zróżnicowanej powierzchni i ilości pokoi.

Budynki wykonywane będą w najnowszych technologiach 

a formą architektoniczną i wystrojem elewacji będą nawią-
zywać do już istniejących domów.

Nowe obiekty mieszkalne powstaną:
- 6 budynków wielorodzinnych z garażami w rejonie ul.  er-

mana Wróbla 2 – patrz Plan 1 str. 23
- 4 budynki wielorodzinne z garażami w rejonie ul. Włady-

sława Jagiełły 15 – patrz Plan 2 str. 24
- 3 budynki wielorodzinne z garażami w rejonie ul. Włady-

sława Jagiełły 25 – patrz Plan 3 str. 25
- 3 budynki wielorodzinne z garażami w rejonie ul. Włady-

sława Jagiełły 27 – patrz Plan 3 str. 25
Uwaga: Nowe domy na planach zaznaczono kolorem żółtym.

pes
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Plan nr 1
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Plan nr 2
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Plan nr 3
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Segregując śmieci – oszczędzasz Swoje pieniądze 
i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!

Zaprasza i Poleca!
PAMIĄTKI do I Komunii Świętej:
różańce, świece, ozdoby, wianki,

białe bluzy i bolerka polarowe
DEWOCJONALIA: krzyże, figurki, medaliki,

obrazy, akcesoria liturgiczne, kościelne
GRAWEROWANE pamiątkowe albumy i inne
MIODY: z pasieki wędrownej – 7 rodzajów
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Po zimie wyszło...
Ostatnia zima, jaka była każdy widział. Daleko jej do zim tych, choćby sprzed kilku laty. Łagodna tym razem, 

lecz nieubłagana. Administracje przeprowadziły szczegółowe oględziny osiedli pod kątem skutków, wynika-
jących z działania niskich temperatur, śniegu. Zanotowano wnioski, ujęto sugestie - uwagi mieszkańców. Podję-
to konkretne działania.

Dziury, pęknięcia w drogach,
na parkingach

Ubytki w nawierzchni jezdni, jakie 
pojawiają się w trakcie zimy to praw-
dziwa zmora kierowców. Ominięcie ich 
wszystkich zanim dojedzie się do celu 

podróży, to nie lada sztuka, mało ko-
mu się ona udaje... Niestety, w okresie 
zimowym warunki atmosferyczne nie 
dają możliwości bieżącej ich niwelacji, 
a więc trzeba zacisnąć zęby i przecier-
pieć, przynajmniej do wczesnej, nie-

koniecznie kalendarzowej, wiosny. Do 
plusowych temperatur i w miarę su-
chej nawierzchni.

Administracje osiedlowe ubytkami 
w drogach zajęły się na dobre w mar-
cu. Porównując statystycznie liczbę 
dziur, jakie spisano w trakcie przeglą-

dów na przestrzeni kilku ostatnich se-
zonów, można wywnioskować, że po 
obecnym jest ich o ponad 1/3 mniej. 
Bo... łagodna zima to raz. Jesienią 
w ramach akcji „Przygotowania do zi-
my” załatano ubytki, jakie pojawiły się 

w ciągu roku – dwa. Przybywa wyre-
montowanych kapitalnie dróg, należą-
cych zarówno do spółdzielni, jak i urzę-
du miasta – trzy. Nadal zresztą jeszcze 
są drogi, przede wszystkim miejskie, 
proszące się o porządny remont.

W osiedlach spółdzielczych uszko-
dzoną nawierzchnię odnotowano mię-
dzy innymi przy:
- Hermana Wróbla 7 w kierunku ulicy 

ks. Jana Kapicy,
- Wojciecha Korfantego (droga miejska),
- Karola Szymanowskiego 2-4, 5, 7, 9,

- Władysława Reymonta 2-8, 28-36, 
54-56,

- Marii Skłodowskiej-Curie na odcin-
ku od szkoły do budynków położo-
nych w drugiej części osiedla (teren 
miejski),

- między budynkami Władysława Si-
korskiego 2 i 4 oraz Krakowską 
(teren miejski),

- Karola Świerczewskiego – droga 
dojazdowa do wieżowców,

- Mikołaja (teren miejski),

- Niepodległości 58, 59,
- na dojeździe do pawilonu usługowo-

-handlowego przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 67,

- w okolicach „RENOMY”
- garaży usytuowanych w rejonie wie-

W „Bańgowie” wszystkie ubytki w drogach 
osiedlowych spółdzielczych są już uzupełnione

Tej zimy daszek nad wejściem do klatki przy R. Gansińca 
nie oparł się wpływowi niskich temperatur i wody

W marcu część zadań, jakie zleciły administracje 
dotyczyły uzupełnieniu ubytków w drogach

Niekiedy zimą nawet kostka potrafi zniknąć... 
- Jana Polaczka

ciąg dalszy na str. 28
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żowców przy Walerego Wróblew-
skiego 69, 71, 73 

- Grunwaldzkiej 4-6,
- Władysława Jagiełły 27, 33,
- na parkingach przy Jana Polacz-

ka 6A i Walerego Wróblewskie-
go 26A.
Część ubytków przy wymienionych 

adresach jest już załatana. Pozostałe 
znikną niebawem.

Uszkodzenia, nierówności
– chodniki, pęknięcia,
ukruszenia – schody

Coraz więcej chodników należą-
cych do Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej jest nowych, wyło-
żonych w ostatnich latach kostką bru-
kową. Tym samym systematycznie ni-
weluje się problem degradacji wysłu-
żonych osiedlowych chodników – „wy-
brzuszonych” lub „zapadniętych”, spę-
kanych. Skutki mrozów nie są więc tak 
widoczne i dotkliwe. Administracje za-
notowały dotychczas pojedyncze przy-
padki, jak na przykład przy adresach:
- Władysława Jagiełły 7-9, 25, 27A,
- Marii Skłodowskiej-Curie 7-17,
- Alfonsa Zgrzebnioka 25,
- Walerego Wróblewskiego 4.

Ze schodami do klatek schodowych 
albo terenowymi też jest trochę zmar-
twień, gdyż przy niskich temperatu-
rach i pod naporem lodu i śniegu, po 
prostu pękają. Schody zakwalifikowa-
ne do naprawy położone są przy ta-
kich ulicach jak:
- Ryszarda Gansińca 7 i 9,
- Walerego Wróblewskiego 73,
- ZHP 11, Przyjaźni 8-52 – do klatek 

schodowych,
- Bohaterów Westerplatte – wejście 

do pawilonu,

- Przyjaźni 34 – terenowe.
Podobnie jak nierówności w chod-

nikach, tak i w przypadku schodów – 

część jest już naprawiona, część jest 
jeszcze w trakcie.

Z dachów, daszków...
Roboty izolacyjne poszyć dachowych 

oraz kominów, wykonywanych każde-
go roku na kolejnych budynkach, kom-
pleksach garażowych i według Planu 

Remontów procentują tak naprawdę 
dopiero późną jesienią, wiosną i wła-
śnie zimą. Intensywne opady deszczu, 
śniegu, zalegająca warstwa zmarzli-
ny na dachu, przy „nieszczelnościach” 
skutkują przeciekami do mieszkań, 
klatek schodowych, garaży. W tym se-
zonie odnotowano na szczęście tylko 
pojedyncze zgłoszenia.

A przypomnijmy sobie, jak swego 
czasu, nie tak dawno temu – kilka lat 
wstecz, właśnie zgłoszenia o przesią-

kaniu wody do mieszkań ostatnich 
kondygnacji administracje osiedlowe 
notowały na wielu budynkach raz za 
razem. Dzisiaj coraz rzadziej, choć 
problem pojawia się jeszcze na niektó-
rych dachach.

Doraźne uszczelnianie poszycia ma 
problem rozwiązać, ale kapitalny re-
mont, często i tak jest w większości 
przypadków nieuchronny.

Co roku
przy opracowywaniu harmonogra-

mu robót dla poszczególnych admini-
stracji – w zasobach których problem 

przecieków występuje często – kwe-
stia robót dekarskich jest żywo dysku-
towana, a efektem najpierw oględzin, 
potem rozmów jest wpisanie konkret-
nych dachów do Planu na rok przy-
szły. Niestety, mimo szczerych chęci, 
naraz wszystkiego zrobić się po pro-
stu nie da.

Umiarkowana zima sprawiła,
że administracje właściwie nie odno-

towywały właściwie przez kilka ostat-
nich miesięcy zgłoszeń o awariach sie-
ci ciepłowniczych, o zamarzniętych ru-
rach spustowych, rynnach, czy pro-
blemach z odprowadzaniem wody do 
ulicznych kratek ściekowych.

Czujnym jednak trzeba być zawsze. 
Trudno przewidzieć, jaka będzie ko-
lejna zima. Administracje muszą mieć 
i mają świadomość, że z tym może być 
różnie, dlatego już teraz i dalej – przez 
kolejne miesiące roku, wśród gąsz-
czu robót remontowych, będą musiały 
mieć na uwadze i takie: z myślą o ko-
lejnym sezonie zimowym. Przeoczony, 
zapomniany nawet drobiazg może po-
skutkować większą awarią, usterką zi-
mą. A wtedy nie do śmiechu...

Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 27

Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Po zimie 
wyszło...

Schody i zjazd dla wózków kwalifikował się już do 
remontu – ZHP 11

W złym stanie jest droga miejska - dojazdowa  
do budynków Władysława Sikorskiego 2 i 4

Schodów „do poprawy” też jest 
trochę – Walerego Wróblewskiego 69
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Już nie tylko klatki – czytaj str. 18

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T

os. „Tuwima”. Schody przy ul. Wojciecha  
Korfantego 6b poddano renowacji

os. „Węzłowiec” – w wejściu na chodnik oraz na trawniku przy ul. Grunwaldzkiej 2A  
zamontowano słupki przeszkodowe

os. „Tuwima”. ul. Wojciecha Korfantego 9a, b, c 
– przyziemie otrzyma nowe oblicze

os. „Młodych”. ul. ZHP 5 i 6 – partery zyskają

os. „Chemik”. Trwa remont 
instalacji domofonowych  

– ul. W. Wróblewskiego 69

os. „Tuwima“. Przy ul. W. Korfantego 14 – nowe urządzenia zabawowe  
 (z lewej  w trakcie montażu) już cieszą dzieci
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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

W E S O Ł Y C H  Ś W I Ą T

Pisanka lub kraszanka, kiedyś ma-
lowana i zdobiona w konkretnym celu, 
posiadała ponoć właściwości magicz-

ne i występowała w różnych o-obrzę-
dach. Dzisiaj najczęściej sprowadzo-
na jest do roli ładnej ozdoby na świą-
tecznym stole. Coraz rzadziej zastana-
wiamy się nad jej znaczeniem. Jest, bo 
jest. Tak przyjęto kiedyś i już. Rzadko-
ścią powoli stają się ręcznie zdobio-
ne jaja. Sięgamy po fabryczne barwni-
ki lub naklejamy „folijki”, nie zastana-
wiając się nad doborem koloru, moty-
wu dekoracyjnego. 

Mimo to, trudno wyobrazić sobie 
Święta Wielkanocne bez kolorowych 
pisanek, dzielenia się jajkiem z bliski-
mi. Czujemy, że to jakiś ważny symbol, 
ale... Bądźmy świadomi, co ów symbol 
znaczy. Jajo ważne było od zawsze, 
nie wzięło się ni stąd, ni zowąd. 

Wieki wieków temu...
Znaczenie jajka jako symbolu począt-

ku i płodności dostrzec można w wie-
lu kulturach, głównie poprzez mity mó-
wiące o początkach wszechrzeczy (mi-
ty kosmogoniczne). Wielkie starożyt-
ne cywilizacje – egipska, grecka, chiń-
ska, indyjska, mają w swojej tradycji 
opowieść o „Kosmicznym Jaju”. Bez 
względu na różnice kulturowe między 
nimi i dzielące je kontynenty, mity te 
mają podobny schemat: Z „Kosmiczne-
go Jaja” wykluwa się „bóg”, „stwórca”, 
„heros”, który z tego jaja bądź magicz-
nej energii tworzy świat. Jajo to symbol 
życia. Starożytni Egipcjanie stworzenie 
świata przypisują bogowi Ptah – bo-
skiemu rzemieślnikowi, który jako garn-
carz, toczył na kole garncarskim świat, 
nadając mu jajowaty kształt. Jajo pękło 
stwarzając ziemię i nieboskłon. Przed-
greccy mieszkańcy Hellady, Pelazgo-
wie, wierzyli, że świat powstał z ja-
ja, które zniosła bogini-pramatka Eu-
rynome. W mitologii starożytnej Gre-
cji i Rzymu świat wyłonił się z jaja mi-
tycznego ptaka – Feniksa. W mitologii 
indyjskiej model „Kosmicznego Jaja” 
również jest widoczny. Pierwotna istota 
(albo substancja) – brahman, stworzy-
ła kosmiczne wody i złożyła w nich ko-
smiczne jajo – hiranjagarbha. Z niego 

wykluł się Brahma – stwórca świata, 
kreując niebo i ziemię ze skorup jajka. 
W mitologii chińskiej z kolei, „kosmicz-
ne jajo” wiąże się ze stworzeniem świa-
ta oraz pierwszego człowieka. Na po-
czątku wszechświata „dziesięć tysięcy 
rzeczy” było jajem. Jedno jajo rozłupa-
ło się na dwie połówki. Górna stała się 
niebem, dolna ziemią. Z jaja powstał 
też Pangu – pierwszy człowiek.

Bliżej nas, czasy pogańskie...
Wśród wielu ludów na różnych konty-

nentach jajka używano w magii leczni-
czej i oczyszczającej. Nieraz używano 

go do różnorakich zabiegów służących 
wzmocnieniu sił witalnych. W różnych 
kulturach jajo było niejako amuletem 
przeciw złym mocom. Znaki na nich ro-
bione miały charakter magiczny, miały 
za zadanie uchronić domostwo przed 
złymi duchami, rzuceniem uroku, cho-
robami. Właśnie podczas wiosenne-
go przesilenia był zwyczaj zakopywa-
nia naznaczonego jajka pod progami 
obejść, przed bramą do ogrodu. Jajo 

Dlaczego jajka na dodatek  
w kolorze i zdobione?

Wielkanoc i Boże Narodzenie. Dwa najbardziej znaczące święta w ka-
lendarzu liturgicznym. Każde z tych świąt ma nierozerwalnie z nim 

związane symbole, skojarzenie których nie rodzi żadnych problemów. 
Przystrojona choinka przypisana jest Bożemu Narodzeniu – stosunkowo 
od niedawna. Historia pisanki jako wielkanocnego symbolu jest dłuższa. 
Samo pojęcie jajek przewijało się we wszystkich wielkich cywilizacjach 
starożytnego świata. Nie bez przyczyny.

Na stole pojawią mazurki,  
baby wielkanocne, a zapewne 

zagości też sękacz
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miało i taką symbolikę: przykładano je 
do ciała chorego, aby wyzdrowiał, ale 
i do grzbietu zwierzęcia, by było do-
rodne i zdrowe. Jaja wrzucano też do 
ogniska, aby ugasić pożar.

Wiosnę witano podczas 
uczty, na której spożywano 
jajka. Nie zapominano rów-
nież o zwierzętach. Pozosta-
wione skorupki rozsypywano 
na ziemi ornej, aby dobre by-
ły plony, ale i rozrzucano po 
dachach zabudowań gospo-
darczych, by uchronić majątek 
przed skutkami anomalii pogo-
dowych. 

Jajko a Wielkanoc
Wielkanoc jest najwcześniej 

ustanowionym świętem chrze-
ścijańskim, bo to z nim wiąże 
się Zmartwychwstanie Jezu-
sa, Ostatnia Wieczerza, ustanowienie 
komunii świętej i stanu kapłańskiego. 
W większości domów zagości rado-
sna i charakterystyczna dla tych 
Świąt atmosfera zaś dzieci cze-
kać będą na zajączka. Nie obę-
dzie się też bez śmigusa-dyngu-
sa w lany poniedziałek. Oczywi-
ście pojawi się święcone i królu-
jące w te dni jajko.

Dziś może to się wydawać 
niepojęte, ale jajko nie było od 
początku symbolem Wielkano-
cy i podstawowym atrybutem te-
go święta. Wbrew temu jak mo-
głoby się dzisiaj wydawać. Po 
przyjęciu chrześcijaństwa w Pol-
sce w X wieku, Kościół jeszcze 
przez dwa wieki zakazywał spo-
żywania jajek w dni świątecz-
ne, traktując je jako pozosta-
łość magii pogańskiej. Połączył 
symbolikę jaja wywodzącą się 
z czasów przedchrześcijańskich 
– płodność, odradzające się ży-
cie – z kultem Chrystusa Zmartwych-
wstałego dopiero w wieku XII. Włącza-
jąc ją w końcu do obrzędowości Wiel-
kiej Nocy.

Kolory i wzory na pisankach
Za Alicją Budyką i Michałem Ma-

jowiczem, autorami książki „Tajemni-
ce pisanek”: „Już od starożytności jaja, 
szczególnie te używane w magii, lecz-
nictwie czy obrzędowości, były malo-
wane i zdobione. Miało to wzmocnić ich 
działanie w określonych momentach. 
Jest to bodaj najstarsza potwierdzo-
na praktyka na świecie. W starożytnym 
Egipcie malowano na jajach wizerunek 
skarabeusza oraz ludzkie postacie trzy-
mające zwoje modlitewnych pergami-

nów. W Kairze umieszczano na pisan-
kach portrety znanych ludzi, w Suda-
nie wypisywano wersety z Koranu, zaś 
w Chinach malowano miniatury kwia-
tów wiśni, chryzantem i ptaków. W Au-

stralii misternie rzeźbiono jaja strusie”.
Najstarszymi pisankami odkrytymi 

w Polsce uznaje się te odkopane na 

Ostrówku w Opolu, mogą one pocho-
dzić nawet z X wieku (do wieku XIII), 
czyli wczesnego średniowiecza, gdy 
istniał na tym terenie gród piastowski 
– w sumie siedem sztuk. Nie są one 
jednakże ptasiego pochodzenia – wy-
konano je z gliny i wapienia. Część 
z nich pokryta jest zielono-żółtym wzo-
rem w prawie idealne paski lub szlacz-
ki, pozostałe z kolei ozdobiono meto-
dą batikową, tak jak dzisiejsze znane 
nam pisanki. Owo znalezisko to jasny 
dowód na to, że jajka na ziemiach pol-
skich zdobiono wcześniej, aniżeli od 
wieku XII, gdy Kościół „oficjalnie” je za-
akceptował jako zwyczaj towarzyszący 
Wielkanocy.

Teraz nie przykłada się wielkiej wa-
gi do doboru koloru i wzoru na pisan-
kach. Dawniej miało to istotne znacze-
nie. Malowane na jajkach różnego ro-
dzaju motywy roślinne – kwiaty, zbo-

ża, miały pobudzić i wzmoc-
nić wegetację. Bardzo czę-
sto spotykanymi wzorami by-
ły gwiazdki czy krzyże, przy-
wołujące znaczenie kosmogo-
niczne (o pochodzeniu świa-
ta). Chodziło o rolę jaja w przy-
wracaniu życia i witalności zie-
mi. To tylko przykłady.

Kolory też nie były przypad-
kowe. Najczęściej występował 
kolor czerwony jako odniesie-
nie do krwi, a więc życia, jak 
również prokreacji – rozmna-
żania i jako katolicki symbol 
męczeństwa Chrystusa, który 

przelał swoją krew za ludzkie odkupie-
nie. Żółty powiązany był z kultem solar-
nym i niebiańskim. Czarna pisanka na 

przykład, miała być źródłem mo-
cy niezbędnych do przywrócenia 
światu jego aktywności. Niebie-
ska to zdrowie, wierność i wiara, 
ale i zaduma wielkopostna.

Kolory uzyskiwano wyłącznie 
z naturalnych barwników – ko-
ry, z liści i skórek drzew, pędów 
młodych zbóż, później i z popio-
łu czy cebuli. Właśnie ten ostatni 
zwyczaj – barwienia jaj łupinami 
cebuli, zachował się do naszych 
czasów najlepiej.

Wydaje się, że kolorowe pisan-
ki będą tak długo, jak długo bę-
dą obchodzone Święta Wielka-
nocne – dobrze się jako sym-
bol czy zwyczaj, w tej obrzędo-
wości zakorzeniły. Problem tylko 
w tym, czy kolejne pokolenia bę-
dą w stanie sobie odpowiedzieć 
na pytania: „Co oznacza co”, „po 

co to, a po co tamto”, bez wnikania 
w jakieś głębsze szczegóły? Czy nie 
będą traktowały pisanek jak kolorowej, 
obowiązkowej, wielkanocnej zabawki...

Obecnie pisanki zdobi się przeróżny-
mi gotowymi zestawami naklejek, spe-
cjalnych folii, czy też sztucznymi barwni-
kami. Dawniej takich udogodnień nie by-
ło, a mimo to jajka w wielkanocnym ko-
szyczku i na stole były bardzo kolorowe.

Zwolenników tradycyjnych metod ko-
lorowania jaj przybywa. Im i nie tylko 
im przypominamy, że kolory na jajkach 
otrzymamy:
Brązowy – łupiny orzecha, igły jodłowe,
Czarny – wygotowane olchowe szyszki,

 „Palmowa Niedziela” – Michał Elwiro Andriolli*

ciąg dalszy na str. 32

Lany poniedziałek
Z Wielkanocą nierozerwalnie związany jest 

śmigus-dyngus, czyli polewanie wodą. Kiedyś 
dyngus oznaczał jednak dawanie datków – jaj, wę-
dlin, ciast... czyli chodzenie po dyngusie, a śmigus 
– lekkie uderzanie, na szczęście, rózgą wierzbową 
z baziami z Niedzieli Palmowej.

Teraz polewanie wodą wynaturzyło się i przero-
dziło w potężne lanie, bez względu na czas, miej-
sce i osoby. Przy tej okazji dochodzi do eksce-
sów, tj. wyrzucania z okien wieżowców napeł-
nionych wodą woreczków foliowych.

Czym to może się skończyć, pomyślmy: 1 l wo-
dy to 1 kilogram!!!

W lany poniedziałek patrzmy uważnie na bu-
dynki i mokre plamy na ziemi, bo „szaleńców” 
nie brak.

Zwolennikom takich szaleństw przypominamy, że 
proceder jest karalny.
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Czerwony – kora dębu, szyszki olcho-
we, owoce czarnego bzu, suszone 
jagody, suche łupinki cebuli,

Fioletowy - płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,

Różowy – sok z buraka (jeśli sok moc-
no rozcieńczymy wodą wyjdzie nam 
jasnoróżowy, jeśli długo pomoczymy 
w czystym soku, uzyskamy nawet 
kolor czerwony),

Zielony – trawa, pokrzywa, liście 
barwnika, młode żyto, kora brzozo-
wa, wywar z jemioły,

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej ja-
błoni, suszone kwiaty jaskrów po-
lnych, rumianek, suche łupinki cebu-
li oraz igły modrzewiowe (jaśniejsze 
odcienie najlepiej udają się na bia-
łych jajkach).

Wielkanocne przysłowia,
powiedzenia ludowe

O ile pisanki (kraszanki) – pomija-
jąc ich formę i znaczenie – fizycznie 
są i jeszcze winy być długo, to pamięć 

o przysłowiach i powiedzeniach ludo-
wych, używanych przez dziesiątki lat 
ubiegłych stuleci powoli się zaciera, 
chyba nieodwracalnie. 

A w przysłowiach czy powiedze-
niach ludowych można odnaleźć wiele 
mądrości. W tych związanych z Wiel-

kanocą również. Z reguły to rady, 
przestrogi, zakazy albo nakazy. Daw-
niej używane, na co dzień – w odpo-
wiednim czasie. Współcześnie – przy 
tak wielkim skoku cywilizacyjnym, po-
stępie technicznym czy meteorolo-
gicznym – coraz rzadziej spotykane. 
Dla współczesnego społeczeństwa, 
zwłaszcza miejskiego, wychowane-
go w innej rzeczywistości, niejedno-
krotnie niezrozumiałe. Mimo wszystko 
stanowią one cenny element tradycji 
folklorystycznej związanej z Świętami 
Wielkanocnymi.

Przytaczamy tylko niektóre z nich – dla 
„odkurzenia” pamięci albo poznania...

- Kto dzień i w nocy gości,
w Wielką Niedzielę pości,
- Zielone Boże Narodzenie,

a Wielkanoc biała,
w polu uciecha mała,

- Gdy na dzwony wielkanocne 
pada, suchość nam przez

całe lato włada,
- Od Wielkiej nocy do Zielonych

Świątek może lać i w piątek,
- Gdy na świętego Marka (25. IV.) 
Wielkanoc przypada, cały świat

zawoła biada,
- Lepszy by jeden mądry w piątek

niżeli błaznów
w Wielką Niedzielę dziesiątek,

- Niewinny jak baranek
wielkanocny,

- Wdzięczy się jak prosie
na Wielkanoc,

- Strzelają jak na rezurekcję,
- Nie każdej niedzieli Wielkanoc,

- I święcone nieraz upadnie.
- Pogodny dzień wielkanocny

grochowi wielce pomocny.
- Gdy w Wielką Niedzielę pogoda,

duża w polu uroda.
raf, pes

Materiał oparto na publikacji Alicji Budyki 
i Michała Majowicza – „Tajemnice pisanek”. 
Przysłowia zebrała Maria Borejszo w książ-
ce „Wielkanoc w polskiej kulturze”, AD 1997. 

*Michał Elwiro Andriolli (1836 -1893) - polski ry-
sownik, ilustrator, malarz, tworzący w XIX wieku.

Dlaczego jajka na dodatek  
w kolorze i zdobione?

ciąg dalszy ze str. 31

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Obowiązkowa Selektywna Zbiórka 
Odpadów Komunalnych

Szanowni Mieszkańcy Siemianowic,
Ustawa o odpadach segregację traktuje jako obowiązek już od dawna, wymóg ten znalazł swoje potwierdzenie również 

w nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przepisy w tym zakresie są sformułowane kategorycznie i nie pozostawiają żadnych wątpliwości – segregować trzeba! 

A My jako mieszkańcy miasta musimy spełnić ten ustawowy obowiązek. 
Wielu z nas robi to z powodzeniem już od dawna. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie Miasta Siemia-

nowice Śląskie przewiduje zbiórkę następujących frakcji odpadów:
- papieru i tektury,
- tworzyw sztucznych,
- szkła, 
- opakowań wielomateriałowych,
- metali,
- odpadów ulegających biodegradacji z terenów zieleni,

powstających w gospodarstwach domowych:
- przeterminowanych leków i chemikaliów, 
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- zużytych opon.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowej segregacji odpadów komunalnych Referat Gospo-
darki Odpadami w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie zachęca do odwiedze-
nia strony internetowej:

http://bip.msiemianowicesl.finn.pl/index.jsp?bipkod=/042
lub kontakt telefoniczny 32/ 760-54-72; 760-54-93; 760-54-94

Opracowano w Referacie Gospodarki Odpadami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Miasta

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
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ciąg dalszy na str. 34

Pomóż sobie Pomóż sobie Pomóż sobie Pomóż sobie

Dodatek energetyczny, mieszkaniowy, 
wrażliwy odbiorca

Czasy mamy takie, że mimo widocznych w osiedlach ogromnych ilości samochodów i braku miejsc parkingo-
wych wiele rodzin i osób mieszkających samotnie boryka się ze znacznymi finansowymi problemami. Ich po-

wody są różne, a gdy do tego dołożymy nieprzewidziane losowe zdarzenia np. choroba to często ktoś staje przed 
dylematem: czy płacić za czynsz, czy przeznaczyć pieniądze na podstawowe utrzymanie, zakup lekarstw.

Wtedy z reguły podejmowane są de-
cyzje o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako zacią-
gnięcie kredytu, którego otrzymanie 
wolne jest od załatwiania jakichkolwiek 
formalności. Teoretycznie to prawda, 
a praktycznie „kredyt” taki jest najdroż-
szy na rynku, bo najwyżej oprocento-
wany. Co gorsza w ostateczności mo-
że doprowadzić nas do utraty miesz-
kania.

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 

Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 
Problemy nie znikają jednak jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując o pomoc fi-
nansową państwa, tak by na bieżąco 
pokrywać płatności za mieszkanie.

Dodatek energetyczny
to nowa formą pomocy państwa 

dla osób posiadających problemy 
finansowe. Świadczenie to weszło 
w życie 1 stycznia br. i zostało wpro-
wadzone nowelizacją Prawa energe-
tycznego uchwaloną 26 lipca 2013 r. 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 984). Jest ono 
zadaniem z zakresu administracji rzą-
dowej. Dodatek energetyczny wypłaca-
ją gminy, które otrzymują na ten cel do-

tacje z budżetu państwa na finansowa-
nie wypłat w granicach kwot określo-
nych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługu-
je tzw. wrażliwemu odbiorcy energii 
elektrycznej i jest przyznawany w for-
mie ryczałtu.

wrażliwy odbiorca

Jest nim osoba:
- której przyznano dodatek mieszka-

niowy, 
- jest stroną umowy kompleksowej lub 

umowy sprzedaży energii elektrycz-
nej zawartej z przedsiębiorstwem 
energetycznym,

- mieszka w miejscu dostarczania 
energii.
Aby otrzymać wsparcie na pokry-

cie rachunków za prąd, wrażliwy Od-
biorca musi złożyć w gminie wnio-
sek i dołączyć do niego kopię umo-
wy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi mie-
sięcznie 1/12 kwoty rocznej dodat-
ku energetycznego ogłaszanej przez 
ministra właściwego do spraw go-
spodarki. Zgodnie z obwieszczeniem 
ministra gospodarki z 17 kwietnia 
2014 r. w sprawie wysokości dodatku 
energetycznego obowiązującego od 
1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. 
(M.P. poz. 291).

Wysokość zryczałtowanego dodat-
ku energetycznego wynosi:
- dla gospodarstw jednoosobowych 

– 11,36 zł miesięcznie,

- dla gospodarstw składających się  
z 2 do 4 osób – 15,77 zł miesięcznie,

- dla gospodarstw składających się 
z co najmniej 5 osób – 18,93 zł mie-
sięcznie.
Wypłata dodatku energetycznego 

jest zadaniem z zakresu administra-
cji rządowej wypłacanym przez gmi-
ny, które otrzymują na ten cel dota-
cje z budżetu państwa na finansowa-
nie wypłat dodatku energetycznego, 
w granicach kwot określonych w usta-
wie budżetowej. 

Dodatek energetyczny wypłaca się 
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycz-
nej do dnia 10 każdego miesiąca z gó-
ry, z wyjątkiem stycznia, kiedy to do-
datek energetyczny wypłaca się do 30 
dnia tego miesiąca.

Niezależnie posiadającym  
problemy finansowe  

przypominamy o dodatku 
mieszkaniowym.
Przysługuje on:

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 loka-

li mieszkalnych (dot. lokali komu-
nalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czyn-
szowym, mieszkań wynajmowanych 
na wolnym rynku),

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

- osoby mieszkające w lokalach miesz-
kalnych znajdujących się w budynkach 
stanowiących ich własność i właścicie-
le 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).
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Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
-  zwróć  uwagę na  obce osoby  

w Twoim budynku! ! !

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. 2015 r. – 880,45 zł) i wynosi:
- 1.540,79 zł w gospodarstwie jedno-

osobowym,
- 1.100,56 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 ty-
tułu urodzenia dziecka, dodatku z ty-
tułu urodzenia dziecka, pomocy w za-
kresie dożywiania, zasiłków pielęgna-
cyjnych oraz dodatków pielęgnacyj-
nych, zasiłków okresowych z pomo-
cy społecznej, jednorazowych świad-

czeń pieniężnych i świadczeń w na-
turze z pomocy społecznej, dodatku 
mieszkaniowego.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię mieszkanio-
wą 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 kwietnia, to po 
jego pozytywnym rozpatrzeniu przy-
znany dodatek otrzymamy od 1 maja.

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

datek nie opłaca na bieżąco czyn-
szu za lokal, to administracja musi 
(jest ustawowo zobowiązana) zgło-
sić ten fakt w urzędzie gminy (mia-
sta) i wypłacanie dodatku zostaje 
zawieszone do czasu wyrównania 
zaległości - w terminie nie dłuższym 
niż 3 miesiące. Decyzja o przyzna-
niu dodatku wygasa, jeżeli zaległo-
ści nie zostaną uregulowane w tym 
czasie. O ponowne przyznanie do-
datku mieszkaniowego można wy-
stąpić 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.

ciąg dalszy ze str. 33

Dodatek…
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Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwaga-

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas, a dane osobowe, je-
żeli jest taka wola i co reguluje Prawo 
prasowe, zastrzec do wiadomości redakcji. Prosimy też 
o zwięzłe przedstawienie nurtującej sprawy i przemyślane 
zdania, większą odpowiedzialność za słowo, które nie bę-
dzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie będzie ode-
brane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się kiero-
wać, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wraca, sło-
wo... może zabić.

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

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej 
liczby osób, które również nurtują podobne wątpliwości 
i które w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach 
debatują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na któ-

re oczekujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego 
też może się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy 
w danym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do 
nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie ze stanem fak-
tycznym, wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przy-
padkach, gdy niezbędne jest przeka-
zanie danych osobowych w celu wy-
jaśnienia indywidualnej sprawy, obo-

wiązkowo podawać cały adres i dopisać zdanie o wy-
rażeniu zgody na odtajnienie swych danych i przetwa-
rzanie, co umożliwi przekazanie ich odpowiednim ko-
mórkom organizacyjnym 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 publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar zaledwie znaczka pocztowego. Prosimy mieć 
te uwagi na względzie i ustawić odpowiednie parametry 
w swoim aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

Słowo 
zabija...

Zanikł sygnał*
W moim telewizorze znikł tv polsat 

i tvn 7. Po za tym brak wielu progra-
mów, które należą się w ramach azar-
tu. Gdzie tą sprawę można załatwić?

St. Pr. Michałkowice,
ul. Przyjaźni 46B

Zarząd SSM: W każdym przypad-
ku zakłóceń sygnału telewizyjnego 
w ramach pakietu Azart należy zgło-
sić się w tej sprawie do administra-
cji danego osiedla, która niezwłocz-
nie przekaże interwencję do UPC.

Grunwaldzka 3D – odśnieżanie cd.
Dwugłos w tej 
samej sprawie*

Witam,
Nawiązując do skargi na Dozorcę 

w wydaniu gazetki nr 258/2015, chciała-
bym wyrazić swoją opinię w tej sprawie.

Uważam, że przedstawiona ocena 
pracy Pana Dozorcy jest wysoce nie-
sprawiedliwa i krzywdząca. Absolutnie 
nie zgadzam się z opinią Pani składa-
jącej skargę, iż osoba ta nie wywiązu-

je się ze swoich obowiązków. Odnoszę 
wręcz przeciwne wrażenie. Trawniki 
są regularnie zagrabiane, chodniki za-
miatane, kosze opróżniane, teren jest 
czysty, schludny i zadbany. Dodatko-
wo Pan ten jest bardzo uczynny i słu-
ży pomocą lokatorom, czego sama nie 
jeden raz byłam świadkiem.

Jeżeli negatywna opinia tylko 1 oso-
by (jak mniemam) na kilkuset miesz-
kańców, skutkuje wyciągnięciem kon-
sekwencji dla tego Pana, to uważam, 
że jest to mało obiektywne i niespra-
wiedliwe. Nazbyt często pozwalamy, 
żeby emocje brały górę nad zdrowym 
rozsądkiem. Powinniśmy być bardziej 
ostrożni w ocenianiu innych.

 Intensywne opady białego puchu 
i późniejszy stan dróg i chodników po-
ciągają za sobą lawinę krytyki wo-
bec opieszałości odśnieżających. Nie-

którzy ludzie myślą, że jest to lekka 
i przyjemna praca. Zawsze łatwiej kry-
tykować niż pochwalić, taka już nasza 
mentalność. Wszystkim ludziom nigdy 
się nie dogodzi, zawsze znajdą się nie-
zadowoleni.

Chciałabym również zwrócić uwagę, 
że teren przed klatkami bloków nr 3 i 5 
znajduje się w zacienionym miejscu, co 
dodatkowo powoduje, że śnieg utrzy-
muje się tam dłużej niż w innych nasło-
necznionych częściach osiedla. Loka-
torzy cały dzień chodząc chodnikiem, 
ubijają świeże warstwy śniegu. Do tego 
temperatura minusowa w nocy i mamy 
zbitą i zlodowaciałą powłokę, którą ra-
czej trudno „odgarniać łopatą do beto-
nu” jak zasugerowano w skardze. Trze-
ba raczej tę warstwę skuwać, co zaj-
muje dużo czasu i jest bardzo praco-
chłonne. Do tego czasu, posypywanie 
powierzchni piaskiem zapobiega śli-
zganiu się podczas chodzenia.

Warunki atmosferyczne czasem sku-
tecznie utrudniają pracę dozorcy, led-

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

ciąg dalszy na str. 36
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ciąg dalszy na str. 38

wo odgarnie śnieg dochodząc do koń-
ca bloku, a już na początku jest nowa 
warstwa świeżego śniegu, powodu-
je to sporo utrudnienia w utrzymaniu 
czarnej powierzchni chodnika. Wystar-
czy jednak trochę zrozumienia i zdro-
wego rozsądku zanim zacznie się wy-
głaszać sądy nad pracą tego Pana.

Na przyszłość taka sugestia dla Pa-
ni składającej skargę, aby opisywała 
swoje subiektywne odczucia w liczbie 
pojedynczej, ponieważ nie podpisuję 
się pod jej zdaniami jakoby:

„męczymy się ze skutkami lenistwa 
tego Pana już kilka lat” oraz „co roku 
z wielkim rozczarowaniem widzimy go 
ponownie”.

Jeśli Pani ta pisze w imieniu – nie tyl-
ko swoim, rozumiem, że przedstawi-
ła podpisy osób, których zdanie przed-
stawia?

Na zakończenie chciałabym za po-
średnictwem Gazety podziękować na-
szemu Dozorcy, który od wielu lat dba 
o porządek wokół naszego budynku, 
prawidłowo wywiązuje się ze swo-
jej pracy i jestem przeciwna zwolnie-
niu go z funkcji, którą pełni. Przypusz-
czam, że wiele innych osiedli może, co 
najwyżej pozazdrościć Dozorcy, który 
tak sumiennie wykonuje swoją pracę.

Z poważaniem,
Lokatorka z ul. Grunwaldzkiej 5
(adres e-mail oraz personalia do 

wiadomości Redakcji)
Zarząd SSM: Temat odśnieżania, 

szczególnie chodników przy budyn-
kach zawsze pojawia się po bardzo 
obfitych opadach śniegu.

Zrozumiałym dla nas jest, że każ-
dy mieszkaniec lub znakomita więk-
szość oczekuje od osób odpowie-
dzialnych za odśnieżanie, by chod-

nik, po którym stąpa był jak naj-
szybciej odśnieżony i to najlepiej do 
tzw. czarnego. Mając na względzie 
fakt, iż dozorca w określonym i sto-
sunkowo krótkim czasie musi wy-
konać odśnieżanie na wszystkich 
chodnikach w obsługiwanym przez 

siebie rejonie mamy świadomość, 
że jest fizyczną niemożliwością, by 

w jednym czasie wszystkie chodni-
ki były odśnieżone zgodnie z ocze-
kiwaniami.

Cieszy nas, że zdecydowanie 
większa część mieszkańców rozu-
mie, że w tym okresie mogą wystą-
pić uciążliwości w poruszaniu się 
związane z zaleganiem śniegu. Cie-
szy nas również, że wiele osób do-
cenia trudną pracę dozorcy.

Podzielamy pogląd wyrażony przez 
Panią, że nie należy zabierać głosu 
w imieniu wszystkich nie mając do 
tego stosownego upoważnienia.

Miło nam również, że dziękuje Pani 
dozorcy za wykonywaną pracę i ma-
jąc to na względzie rozważymy po-
nownie decyzję, co do wymiany do-
zorcy w tym rejonie.

Pani podziękowania przekażemy 
na ręce właściciela firmy, w której 
dozorca jest zatrudniony.

Potrzebny remont 
schodów 

przy Gimnazjum nr 2*
Witam serdecznie,

Chciałabym zapytać, czy możliwe 
byłoby wyremontowanie schodów tere-
nowych znajdujących się między skle-

pem Simply a Gimnazjum nr 2 w Mi-
chałkowicach. Chodzi przede wszyst-
kim o pochylnię dla wózków. Fragmen-
ty betonu całkowicie oderwały się, co 
uniemożliwia korzystanie z niej (załą-
czam zdjęcia). Nie wiem, kto jest wła-
ścicielem tego terenu (szkoła czy spół-
dzielnia), ale remont schodów leży 
w interesie obydwu stron. Jeśli ta inwe-
stycja okazałaby się zbyt kosztowna, 
to może warto byłoby przemyśleć, cho-
ciaż zainstalowanie tymczasowej me-
talowej pochylni... Myślę, że do mojej 
prośby przyłączyłoby się wiele mam, 

którym zależy na łatwym poruszaniu 
się z wózkiem po naszym osiedlu.

Pozdrawiam
Mieszkanka Osiedla Michałkowice

(Imię i nazwisko oraz adres
mailowy tylko do wiadomości redakcji)

Zarząd SSM: Przedstawiony na 
zdjęciach stan techniczny schodów 
w rejonie Gimnazjum nr 2, a szcze-
gólnie pochylni do zjazdu wózków 
budzi wiele zastrzeżeń. Za stan tych 
schodów nie jest jednak odpowie-
dzialna Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, gdyż „obiekt” znaj-
duje się na terenie należącym do 
szkoły. Za jego stan techniczny od-
powiada tym samym dyrektor tej 
placówki.

Mamy nadzieję, że Pani interwen-
cja spotka się z właściwą reakcją 
dyrekcji.

Nawiewniki, gołębie
Kilka dni temu dostaliśmy pisma ze 

spółdzielni odnośnie zamontowania 
nawiewników powietrza w oknach ku-
chennych celem osiągnięcia prawi-
dłowej wentylacji... Podczas kontro-
li, jaka była przeprowadzona w moim 

ciąg dalszy ze str. 35

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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SKLEP
MOTORYZACYJNY

oferuje w sprzedaży
części oryginalne Motorcraft

oraz zamienniki.
Ceny promocyjne na części

eksploatacyjne i układy
hamulcowe.

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

AUTO – CZĘŚCI
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ciąg dalszy na str. 40

mieszkaniu żadnych niedoborów po-
wietrza nie stwierdzono, więc czemu 
ma służyć owy nawiewnik? Jeśli trze-
ba poprawić wentylację w mieszkaniu 
to trzeba zacząć od przeczyszczenia 
przewodów wentylacyjnych!

Mieszkam od 15 lat w SSM i ani razu 
nie było takiego czyszczenia, więc mo-
że najwyższa pora...

Jeszcze na koniec temat gołębi, któ-
re siedzą na dachu bloku Wyzwolenia 
10 i SR...Ą na parapety – niektóre to 
już mają takie plamy, że nadają się do 
wymiany. Jest lokatorka z Wyzwolenia 
8, która je dokarmia a zwrócenie uwa-
gi nic nie daje, więc proszę o wywie-
szenie informacji i przypomnienie, że 
jest to zabronione na terenie osiedla 
i zamontowanie kolczatek na dachu od 
strony ulicy.

Lokator ...10@tlen.pl
Zarząd SSM: Niestety, nie jeste-

śmy w stanie odnieść się do przed-
stawionych przez Pana uwag odno-
śnie wentylacji w zajmowanym loka-
lu mieszkalnym i wydanych w związ-
ku z tym zaleceń dotyczących mon-
tażu nawiewników, gdyż nie podał 
Pan adresu zamieszkania i nr lokalu. 
Domniemywać należy, że zalecenie 
związane jest z wynikami pomiarów, 
które wykazały brak dopływu przez 
okna niezbędnej ilości powietrza.

Nie zgadzamy się z Pana zarzu-
tem, jakoby przez 15 lat nie by-
ło czyszczenia przewodów komino-
wych. Takie prace wykonują regu-
larnie uprawnieni mistrzowie komi-
niarscy, co potwierdzane jest odpo-
wiednimi wpisami do książki komi-
niarskiej budynku.

Spełniając Pana życzenie admini-
stracja osiedla wywiesi stosowne 
ogłoszenia przypominające o zaka-
zie dokarmiania gołębi.

Starzy Tetrycy 
a plac zabaw dla dzieci
Ostatnio na Korfantego 14 odby-

ła się ankieta w sprawie likwidacji pla-
cu zabaw, który znajduje się przy bu-
dynku. Bez względu na wynik tej an-
kiety jestem oburzony zachowaniem 
ludzi tu mieszkających. Jakim to trze-
ba być człowiekiem, żeby dzieciom 

odbierać jedyną atrakcję w tej okoli-
cy. Tym bardziej, że jest to plac zabaw 
dla najmłodszych dzieci. Pytam: Co te 
dzieci mają robić? Otóż trzeba to napi-
sać: przeciwnicy to są m.in. ludzie, któ-
rzy mają psy (choć nie wszyscy) – „ła-
żą i sr...ą” po trawnikach a później na-
wet nie posprzątają. Takiemu to dziec-
ko przeszkadza. Inni już mają dzie-
ci „odchowane” to, po co mu plac za-

baw. Niech idą gdzie indziej, byle dale-
ko. Inni wolą leżeć brzuchem do góry 
na balkonie wśród swoich kwiatów bal-
konowych i mieć spokój. Co mi tu bę-
dą wrzeszczeć. Jeszcze inni chcą spać 
w samo południe przy otwartym balko-
nie. Dzieci? To problem tych, co je ma-
ją! Niech się nimi zajmują. Byleby był 
spokój. Co się stało z naszym społe-
czeństwem? Czy ci ludzie znają takie 
słowo jak tolerancja? Zwłaszcza wo-
bec tych najmniejszych. Mentalność 
tych ludzi jednak czasem się zmienia 
jak sami zostają rodzicami, babciami 
lub dziadkami. Przynajmniej mam ta-
ką nadzieję.

Rodzic – Lokator z Korfantego 14
Adres i dane osobowe tylko

do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: Realizując uchwa-

łę z Zebrania Członków osiedla im. 
Juliana Tuwima przeprowadzone-
go w ubiegłym roku, administracja 
osiedla przystąpiła do doposażenia 
placu zabaw przy Wojciecha Kor-
fantego 14 w urządzenia zabawowe 
dla dzieci. Działanie to spotkało się 
z ostrą, negatywną reakcją ze stro-
ny niektórych mieszkańców i Zarząd 
podjął decyzję o przeprowadzeniu 
sondażu wśród mieszkańców bu-
dynków położonych przy Korfante-
go 14, 15, 16, 17. Celem badania by-
ło uzyskanie opinii zamieszkałych 
na ten temat. Wynik tego swoiste-
go „referendum”, co było do przewi-
dzenia, był pozytywny dla rozbudo-
wy placu zabaw. Tym samym można 
stwierdzić, że większość mieszkań-
ców rozumie, iż takie place są nie-

zbędne w tym rejonie osiedla.
Z doświadczenia Zarządu wynika, 

że w zależności od struktury wie-
kowej rodziny, mieszkańcy oczeku-
ją różnych elementów infrastruktu-
ry. I tak, jak są małe dzieci to nacisk 
kładziony jest na place zabaw, jak 
dzieci podrosną to oczekuje się np. 
boisk, gdy „dzieci” się zestarzeją to 
najlepiej gdyby były tylko skwery, 
klomby, ławki.

Nie łatwe jest zatem pogodzenie 
wszystkich tych oczekiwań społecz-
nych.

Mam kilka spraw 
o „Centrum”

Jestem mieszkańcem budynku przy 
ulicy Świerczewskiego 50. Chciałbym 
przedstawić kilka spraw. Pierwsza do-
tyczy dzielnicowych w naszym rejo-
nie. Tu ich po prostu nie widać. Dobrze 
by było, aby dzielnicowy czasem przy-
szedł, zadzwonił, bardziej zaintereso-
wał się naszymi problemami.

Kolejnym problemem jest żywopłot 
przy chodniku, biegnącym wzdłuż na-
szego budynku – to są chaszcze a nie 
żywopłot. O wysprzątanie prosi rów-
nież nasz trawnik obok budynku. Każ-
dy mówi, że to nie jego teren a on wy-
gląda coraz gorzej – butelki, kupy itd. 
Co można zrobić w tej sprawie?

Ostatnia sprawa, jaką chciałbym po-
ruszyć to flagi w święta narodowe. Kie-
dyś naprawdę widziało się wszędzie te 
biało-czerwone flagi. Dziś to rzadkość. 
Czy nie szłoby wywieszać przynaj-
mniej jednej flagi na budynkach, wej-
ściach do klatek?

Paweł Ociepka
Zarząd SSM: Pana uwaga o bra-

ku kontaktu z dzielnicowym nie jest 
spostrzeżeniem odosobnionym. Zro-
zumiałym jednak jest, że w trakcie 
wykonywania swoich obowiązków 
dzielnicowy nie jest w stanie kontak-
tować się oddzielnie z każdym za-
mieszkałym w rejonie jego działania.

Jesteśmy przekonani, że poda-
jąc swoje dane będzie Pan mógł się 
spodziewać w najbliższym czasie 
odwiedzin dzielnicowego, któremu 
będzie Pan mógł przedstawić nęka-
jące go problemy.

ciąg dalszy ze str. 36

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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Przypominamy,  
że na adres:

gzm@ssm.siemianowice.pl
można nadsyłać 

pocztą elektroniczną 
BEZPOŚREDNIE UWAGI, 

PROBLEMY
dotyczące działu GZM

s-
44

6/
2-

15

Pielęgnacja zieleni
i usługi porządkowe
Oferujemy usługi:

- sprzątanie mieszkań i klatek schodowych;
- mycie okien;
- sprzątanie i porządkowanie garaży;
- odśnieżanie posesji, chodników, podjaz-

dów, aut;
- pielęgnacja terenów zielonych: koszenie, 

grabienie liści, przycinka drzew i krzewów.
Potrzebujesz pomocy zadzwoń lub napisz:

881 963 975;    szarol@op.pl
Siemianowice Śląskie, ul. Okrężna 15/11

s-
44

8/
4-

15

s-639/4-15

ZAKŁAD KAMIENIARSKI
Rok założenia: 1958

Leszek Gaszka

Cena producenta  
już od 1950 zł 

- pomnik w pełni granitowy!

Nagrobki już od 3 zł dziennie!

Siemianowice Śl.  
ul. Przyjaźni 20

tel. 32 228-55-32 
667 955 248
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ciąg dalszy ze str. 38
Administracja osiedla „Centrum” 

jeszcze w kwietniu przeprowadzi 
pielęgnację żywopłotu biegnącego 
wzdłuż budynku oraz zwróci się do 
Straży Miejskiej o wyegzekwowanie 
wysprzątania przez właściciela te-
renu położonego obok Pana domu, 
gdyż nie jest on własnością Spół-
dzielni.

W sprawie wywieszania flag pań-
stwowych na klatkach schodowych 
z okazji świąt państwowych mamy 
mieszane uczucia, gdyż takie dzia-
łania przypominałyby nieco minio-
ny okres. Niemniej, gdy taka będzie 
wola większej ilości mieszkańców 
jesteśmy gotowi do zrealizowania 
Pana wniosku.

Zebrano 100 worków po 120 litrów
Bałagan za garażami

Wracam do problemu zaśmieconych 
terenów za garażami wzdłuż Alei Mło-
dych. Interweniowałem już w tej spra-
wie, gdzie się dało, ale nadal problem 
jest nierozwiązany.

Z poważaniem
Mieszkaniec osiedla „Młodych”

Zarząd SSM: Dostrzegając ten pro-
blem administracja osiedla „Mło-
dych” na początku marca dokładnie 
wysprzątała wymieniony przez Pa-
na teren. Podczas tych porządków 
zebrano śmieci w ilości 100 worków 
po 120 litrów. Pozostaje teraz pyta-
nie jak długo teren ten będzie po-
zbawiony śmieci.

Ponawiamy w związku z tym apel 
do użytkowników garaży o nie wy-
rzucanie tam śmieci, gdyż struktu-
ra odpadów wskazuje, że to głównie 
oni przyczyniają się do degradowa-
nia tego miejsca.

Stop dla naklejanych 
reklam 

i roznoszonych ulotek*
W numerze 2/2015 ukazał się list 

pana Józefa Durlaka dotyczący bez-
karnego oklejania reklamami klatek, 
drzwi, ścian itp.

Szanowny panie to nie są p-doły jak 
pan pyta w swym liście; to jest wiel-
ka uciążliwość i przestępstwo. Dzię-
kuję panu, że zauważył pan to zja-
wisko szkoda tylko, że nie widzą go 
służby odpowiedzialne za ład i po-
rządek w mieście. Myśli pan, że pra-

cownicy Policji czy Straży Miejskiej 
nie mieszkają w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej? 
Czy w Radzie Miasta Siemianowi-
ce jest Komisja Ładu i Porządku Pu-
blicznego? Zapewne jej nie ma, bo 
radna poprzedniej kadencji lub jej 
komitet wyborczy okleiła swą twa-
rzą wszystkie wiaty przystankowe 
Osiedla Bytków a kleju nikt jeszcze 
nie usunął. Może w komendzie policji 
jest zespół do spraw trudnych? Wiel-
ką uciążliwością są reklamy wkłada-
ne do skrzynek listowych, podczas 
gdy na zewnątrz budynków są po-
jemniki na reklamę. Umieszczony na 
skrzynce znaczek czy naklejka infor-
mująca o zakazie jej wkładania jest 
natychmiast niszczona. Rozumiem, 
że roznoszenie reklamy to też praca, 
ale wkładanie jej do skrzynek pocz-
towych jest jej uproszczeniem i prze-
stępstwem polegającym na zaśmie-
caniu, naruszeniem cudzej prywatno-
ści i stalkingiem.

Na nic tłumaczenie „wkładam, bo 
mi każą”. Chłystki, których wynajmie 
szklarz do wybijania szyb odpowia-
dają za szkody zarówno z nim. Wno-
szone tony reklamy do klatek spowo-
dowało, że mieszkańcy parterów, któ-
rzy sprzątają klatki schodowe i muszą 
to wszystko wynieść patrzą na współ-
lokatorów z wyższych pięter jak na 
sprawców wpuszczania roznosicieli re-
klam, wielbicieli rysia, sprzedawców 
prądu, Internetu, telefonii, jaj, itp.

Zdaję sobie sprawę z tego, że dla 
wielu ludzi gazetka reklamowa jest ich 
jedyną książką, jaką czytają, że nie 

wystarcza im reklama w radiu, telewi-
zji, Internecie czy na ulicach, ale niech 
nie skazują pozostałych na jej umiło-
wanie. Ulotkę reklamową można sobie 
wziąć ze sklepu, z pojemnika na re-
klamę przed wejściem do klatki. Zlituj-
cie się nad listonoszami, którzy rozno-
szą przesyłki imienne i muszą włożyć 
awizo lub ważną przesyłkę pomiędzy 
śmieci. Skrzynki listowe są własnością 
lokatorów ich ogólną dostępność wy-
musiło wejście na rynek innych poczt. 
Przeznaczone są jednak wyłącznie 
na przesyłki imienne. Taka była inten-
cja ustawodawcy. Mam jednak nadzie-
ję, że przedstawione problemy zmobi-
lizują Zarząd SSM i wszystkie admini-
stracje osiedlowe do walki z patologia-
mi. Przypominam jednak, że w dewa-
stacji drzwi, zamków, pojemników na 
reklamę mają swój udział roznosiciele 
reklam, a nie tylko sami mieszkańcy.

Łączę pozdrowienia
dla czytelników i redakcji.

Mieszkaniec
Adres i dane osobowe tylko

do wiadomości redakcji.
Zarząd SSM: W pełni podzielamy 

wyrażone przez Pana opinie na te-
mat uciążliwości i szkód wyrządza-
nych przez roznoszących i nakleja-
jących reklamy praktycznie na każ-
dej wolnej powierzchni, gdzie się 
tylko da.

Podzielamy również zdanie, iż 
w tej sprawie widoczna jest bezsil-
ność odpowiednich organów takich 
jak np. radni, Policja, Straż Miejska. 
Temat ten wielokrotnie był już po-
ruszany na łamach „MS”, jak i był 
przedmiotem licznych interwencji 
Zarządu SSM w Urzędzie Miasta jed-
nak bez satysfakcjonującego rezul-
tatu.

Mamy jednak nadzieję, że nie ba-
gatelizowanie tej sprawy przez nas 
wszystkich przyniesie w końcu po-
żądany skutek.

Od redakcji: Dziękujemy za pozdro-
wienia i odwzajemniamy je z przyjem-
nością.

* tytuł od redakcji

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
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KUPIĘ mieszkanie,  tel. 508 215 355

MIESZKANIE do wynajęcia, 3 pokoje, 
II piętro, Aleja Młodych 13,  
 tel. 606 948 291

OGŁOSZENIA mieszkaniowe,  
 www.mpgkim.com.pl

OKAZJA: mieszkanie – Centrum 50 
m2, 2 pok., II piętro, niski blok, spół-
dzielcze własnościowe, c.o., gaz, do 
remontu,  tel. 799 224 233

POSZUKUJĘ mieszkania,  
 tel. 506 171 337

SPRZEDAM garsonierę, 30 m2 po re-
moncie, pokój, aneks kuchenny, ła-
zienka, os. Chemik,  tel. 530 471 222

SPRZEDAM lub zamienię mieszkanie 
w Chorzowie Batorym 115 m2 w ka-
mienicy po remoncie na 3 pokoje (55-
70 m2),  tel. 664 732 821

SPRZEDAM mieszkanie Bytków, 86 m2, 
  tel. 696 445 337

SPRZEDAM mieszkanie 3-pokojowe 
+ garaż, Bytków,  tel. 606 998 453

SPRZEDAM mieszkanie 49 m2 na ul. 
Kościuszki 3 w Siemianowicach Śl.,  
 tel. 510 325 469

SPRZEDAM mieszkanie 51 m2, 2-po-
kojowe po remoncie w Siem-cach Śl. 
lub zamienię na mniejsze 2-pokojowe 
40 m2,  tel. 504 058 598

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

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

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

KOMPLEKSOWE remonty łazienek i miesz-
kań, kasetony, projekty, prace dofinansowa-
ne z PFRON-u, faktury, doradztwo, 20 lat 
praktyki,  tel. 506 601 278

KOMPUTERY, laptopy, drukarki, ser-
wis, naprawa, odzyskiwanie danych, 
dojazd do klienta,  tel. 666 079 179

SZAFY, kuchnie, meble na wymiar, 
pomiar, projekt – gratis. Szafy od 900 
zł/metr,  tel. 608 464 612 

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

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

HYDRAULIKA – elektryka – gaz, 24 h
 tel. 799 066 346

KAFELKOWANIE, klinkier, gładzie, 
tynki, regipsy,  tel. 668 222 496  

KOREPETYCJE angielski, podstawy 
chiński, matematyka,  
 tel. 503 611 628

KOREPETYCJE chemia, 40 zł/60 
min., Bańgów,  tel. 609 821 605

ŁAZIENKI – kompleksowe remonty, 
 tel. 514 051 292

KOMPLEKSOWE remonty łazienek, 
  tel. 514 051 292 

MALOWANIE, tapetowanie, panele, 
gładzie, 

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

NAPRAWA telewizorów u klienta,
tel. 603 898 300

SZKOLENIE psów, psie przedszkole, 
porady wychowawcze,  
 tel. 603 882 906 

PŁYWANIE – nauka, doskonalenie 
stylu dla dzieci i dorosłych,  
 tel. 510 659 037 

REMONTY (specjalność łazienki), 
 tel. 508 231 066

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

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

REMONTY kompleksowe, doradztwo, 
kafelkowanie, gładzie, malowanie, ta-
petowanie, panele, parkiety, instalacje, 
prąd, woda, gaz, dowóz materiałów 
gratis, tel. 504 058 030, 32 203-15-75

ELEKTRYCZNE usługi, 
tel. 502 362 393

TRANSPORT i przeprowadzki, utyli-
zacja sprzętu AGD – RTV,  
 tel. 506 867 565 

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

A.A. GAZ – SERWIS, naprawa, kon-
serwacja i wymiana piecyków ła-
zienkowych i kuchennych, centralne 
ogrzewanie, ul. Szkolna 6/9, 

tel. 606 596 765

ARISTON, junkers, termet, ferroli, 
fondital, serwis, naprawa, wymiana 
pieców gazowych, 
  tel. 505 484 434, 
 602 449 907, 32 735-64-57 

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

A.GAZOWE urządzenia, montaż, na-
prawa, konserwacje, 

tel. 783 367 264, 32 307-07-07

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

CZYSZCZENIE dywanów, wykładzin, tapi-
cerki karcherem, skuteczne odplamianie, 
Siemianowice Śląskie, 

tel. 604 243 950, 399 517 229

DECOR design – projektowanie 
i aranżacja wnętrz, kompleksowe wy-
konanie remontów,  
 tel. 509 297 694, 693 903 100 

EKSPRESOWE usuwanie awarii 
wodno-kanalizacyjnych, 
  tel. 506 601 278
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ul. M. Dąbrowskiej 2. Poniedziałek-
-piątek 8.00-18.00,  sobota 8.00-13.00 
tel. 32 228-28-89

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

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

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

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

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

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

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

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

CAŁODOBOWA,ul. Jana Pawła II 13 
  tel. 32 761-11-00

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

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

ul. K. Szymanowskiego 8, Ponie-
działek-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

J K L
- Jasiu, gdzie twój tatuś?
- Wyjechał w ważnej sprawie służbo-

wej na 6 miesięcy, ale jak będzie się 
dobrze sprawował, to wróci wcześniej.

J K L
U Kowalskich dochodzi do sceny 

małżeńskiej. Żona, wyczerpawszy za-
sób uwłaczających mężowi epitetów 
i gróźb, wykrzykuje:

- Jak tylko umrzesz, wyjdę za mąż 
za innego!

Kowalski spokojnie:
- Moja droga! Cóż mnie może 

obchodzić nieszczęście człowieka, 
którego nie znam...

J K L
Rynek dużego miasta. Jakieś wystę-

py. Gdzieś z tyłu pośród stojących wi-
dzów rozlega się nagle:

– Hej, Kolego!
Nieco dalej ktoś odwraca głowę.
– Kto, ja?

– Tak, ty...
– Nie jesteśmy na „ty”!
– O, sorry, Kolego.
– Nie jestem twoim kolegą!
– Słuchaj, Przyjacielu.
– Ani przyjacielem!
– Posłuchaj mnie, Gościu…
– Nie jestem żadnym „gościem”!
– No to jak mam…
– „Proszę Pana”…
– OK, więc proszę…
– ... „szanownego”.
– Dobra, dobra, a więc proszę Sza-

nownego Pana…
– Dobrze, dobrze…
– Czy Szanowny Pan widzi tamtego 

małego szczyla?
– Tego, który wsiada na motor?
– Tak, właśnie tego.
– Widzę.
– No więc chciałem powiedzieć, kie-

dy byliśmy jeszcze przy „kolego”, on 
akurat opędzlował wielce Szanowne-
mu Panu kieszenie i torbę…

J K L
Zdyszany Jasiu wbiega do klasy. Pa-

ni pyta go:
- Co się stało, dziecko?!

- Gonili mnie dwaj mężczyźni!
- Jesteś cały?
- Tak, ale zabrali mi wypracowanie 

z polskiego...
J K L

Przy cho dzi za ją czek do skle pu mi sia:
- Po pro szę so czek z mar chew ki.
- Nie ma! - od po wia da miś.
Po go dzi nie za ją czek znów przy cho-

dzi i mó wi:
- Po pro szę so czek z mar chew ki.
- Nie ma! - od po wia da wkurzony miś.
Za ją czek cho dził tak jesz cze kil ka ra-

zy, aż w koń cu miś mó wi:
- Za jąc, jak jesz cze raz tu przyj-

dziesz i za py tasz się o ten sok, to we-
zmę gwoź dzie i cię przy bi ję młot kiem 
do ścia ny!

Mi mo to za ją czek przy szedł:
- Są gwoź dzie? Jest mło tek?
- Nie ma! - od po wia da zdzi wio ny miś.
- To po pro szę so czek z mar chew ki.

J K L
Wiesz, mamo, Kazio wczoraj przy-

szedł brudny do szkoły i Pani go za ka-
rę wysłała do domu!

- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cala klasa przyszła brudna.

Segregując śmieci  
– oszczędzasz Swoje pieniądze  

i chronisz Swoje środowisko naturalne!!!
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Z a d b a j  o  s w o j e  b e z p i e c z e ń s t w o
zwróć  uwagę na  obce osoby  w Twoim budynku! ! !

Terminy zajęć zespołów 
i kółek zainteresowań 

w Domu Kultury „Chemik”
DLA KAŻDEGO: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów...

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

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

ŚRODA
Nauka obsługi komputera ..............................13.00 – 14.00
Polski Związek Niewidomych 
– Klub „Centrum” ...........................................14.00 – 18.00
Sekcja brydżowa ...........................................16.00 – 20.00
Gimnastyka „TAY-CHI” ..................................16.30 – 18.00

Sekcja skatowa ..............................................16.00 – 21.00
Zespoły instrumentalno-wokalne ...................17.00 – 20.00
Spotkania Stowarzyszenia „LAURA” .............16.30 – 22.00 
(ostatnia środa miesiąca)

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

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

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

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

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

Remontując minimalizuj hałas. 
Pamięta j ! ! !  Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy…  niesnaski pozostaną.

SPRZEDAM mieszkanie po remoncie 
na ul. Leśnej w Siemianowicach, 47,3 
m2, 2 pokoje, centralne ogrzewanie, 
umeblowane,  tel. 503 539 315

SPRZEDAM mieszkanie własnościo-
we 46 m2, 3 pokoje Siemianowice (ul. 
Gansińca), tel. 514 526 156

SPRZEDAM M-3 Wróbla 2 (po remon-
cie) lub kupię M-4 Wróbla, Korfantego,  
 tel. 508 596 519

SPRZEDAM słoneczną kawalerkę 30 
m2 po kapitalnym remoncie, piętro 3/3, 
c.o., niski czynsz, Siemianowice Śl., 
Al. Sportowców, tel. 730 668 396

SPRZEDAM 86 m2 – Łokietka, 3 pok., 
  tel. 508 215 355

WYNAJMĘ mieszkanie 3-pokojowe, 
balkon, zamykany parking, ogródek, 
nowy, prywatny budynek,  
 tel. 602 680 048

WYNAJMĘ pomieszczenia idealne na 
gabinety lekarskie, kosmetyczne, re-
habilitacyjne lub inną działalność,  
 tel. 602 680 048

SPRZEDAM tanio obrazy ze skóry, 
skrzypce w skórze, kompoz. kwiaty 
w wazonie,  tel. 795 779 976

SPRZEDAM działki rekreacyjne w Pił-
ce k. Koszęcina,  
 tel. 667 722 766, 505 292 681

SPRZEDAM ogródek działkowy - R.O.D. 
 „Barbórka”,  tel. 508 596 519

SPRZEDAM ogródek działkowy 400 
m2 R.O.D. „Bażant”. Murowany domek 
(woda + prąd). Dodatkowo drewniana 
altanka i piętrowy domek z piaskowni-
cą,  tel. 500 142 651

SPRZEDAM pilnie łóżko rehabilitacyj-
ne, elektryczne, drewniane,  
 tel. 608 167 077

A.AUTA kupię, wszystkie marki,  
 tel. 509 954 191

A.KUPIĘ każdy samochód,  
 tel. 660 476 276

KUPIĘ każde auto, stan obojętny, 
 tel. 509 954 191

SPRZEDAM garaż przy Jagiełły 15,  
 tel. 506 188 272

SPRZEDAM garaż ul. Jagiełły 15,  
 tel. 731 060 284
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 2. Górnik, 

Hutnika lub „Pszczelnik”; 
4. Kuzyn karpia; 6. Mierna 
ocena; 7. Żądli; 10. Cząstka 
czosnku; 13. Ziele leczni-
cze; 14. Karteczka od listo-
nosza; 15. Jedna z pięciu 
dzielnic Siemianowic Ślą-
skich; 16. Liparyt; 17. Ra-
sowe w stajni; 20. Okrutny 
zbój zabity przez Tezeusza; 
24. Tenisówki; 27. Kło-
pot dwojga; 28. Dyngus; 
29. Ponad wieżą; 30. Jaj-
ko wielkanocne; 31. Ze-
schnięte, pojedyncze owo-
ce winogron; 34. Kwadra-
cik w zeszycie; 37. Ramię 
ośmiornicy; 40. Część ko-
ścioła zamykająca prezbite-
rium; 41. Miejsce na liście; 
42. Część kadłuba stat-
ku; 43. Francuskie żegnaj; 
44. Kuzyn bydła domowe-
go; 45. Ciastko z kremem; 
46. Piwo z pubu; 47. Ko-
chała Kalego; 48. Mszalna 
szata.

PIONOWO: 1. Daleko mu 
do porcelany; 3. Figura pła-
ska na rzutni; 5. Potrawy wiel-
kanocne w koszyku; 7. Olej 
roślinny; 8. Miłostki; 9. Puszki 
rogowe parzystokopytnych; 
10. Zodiaku lub drogowe; 
11. Grzęzawisko; 12. Mała 
czarna; 18. Gatunek kawy; 
19. Bieluteńki rekwizyt wiel-
kanocny; 21. Typ nadwozia 
samochodowego; 22. Par-
tie lasu w Tatrach; 23. Wał 
wzdłuż rzeki; 24. Szczeniak; 
25. Święcona w Niedzie-
lę Palmową; 26. Rodzaj nie-
toperza; 32. Wypiek wielka-
nocny; 33. Rzeka w Siemia-
nowicach Śląskich; 35. Kra-
kowska zabawa po Wielka-
nocy; 36. Godność piastowa-
na; 37. Wielkanocne ciasto 
nadziane różnymi smakoły-
kami; 38. Część Siemiano-
wic Śląskich. 39. Rzeka lub 
stan USA. 

Litery z pól dodatkowo 
ponumerowanych od 1 do 
16 dadzą rozwiązanie krzy-
żówki, które prosimy prze-
syłać do 22 kwietnia br. na 
adres: SSM, ul. Bohate-
rów Westerplatte 20 z do-
piskiem: Redakcja „Mo-
ja Spółdzielnia” – Krzy-
żówka nr 04/2015 r. i ad-
res poczty elektronicznej re-
dakcji „MS”: ssm@poczta.
fm z informacją w temacie 
wiadomości: Krzyżówka nr 
04/2015 r.

Nagrody za rozwiązaną 
krzyżówkę nr 03/2015 z ha-
słem: Milczenie stroi kobie-
tę otrzymują: Halina SA-
LEWSKA, ul. W. Wróblew-
skiego 61A; Sandra SZA-
LEJEWSKA, ul. Kolejowa 
6; Agnieszka STAJER, ul. 
Hermana Wróbla 3A.

Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem 
osobistym) do działu GZM 
po odbiór nagród – niespo-
dzianek. Nagrodę główną 
ufundowała Grupa E-Siemia-

nowice, Siemianowice Śl. ul. 
Walerego Wróblewskiego 
67. Fundatorem pozostałych 
nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Uwaga: Wysłanie roz-
wiązania jest równoznacz-
ne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów redakcyj-
nych. Z udziału w losowa-
niu wyłączeni są dłużnicy, 
przedstawiciele władz sa-
morządowych, pracownicy 
SSM i redakcja „MS”.

Krzyżówka wielkanocna nr 04/2015 r.
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Wielkanocne śniadanie

A na Święta proponujemy trzy po-
trawy i przypominamy o wysianiu 

rzeżuchy, chrzanie ułatwiającym tra-
wienie, a szczególnie o umiarze w je-
dzeniu. Wesołych i smacznych Świąt.

Jaja marmurkowe
10 jajek, 3 łyżki listków czarnej her-

baty chińskiej Ulung, 1 łyżka soli, 20 
ziaren pieprzu, 5 goździków, 10 zia-
ren angielskiego ziela, 20 ziaren kolen-

dry, kawałek cynamonu, 1/2 gwiazdki 
anyżku, 1/2 ostrej papryczki chili, 2 łyż-
ki sherry, 1/2 szklanki sosu sojowego.

Jajka umyć, włożyć do garnka, zalać 
zimną wodą i gotować 15 minut. Ostu-
dzić, po czym delikatnie potłuc skorup-
ki, nie zdejmując ich z jajek. Przypra-
wy utłuc w moździerzu. Jaja przełożyć 
do rondelka, dodać herbaty, utłuczo-
ne przyprawy, sól, sos sojowy i sher-
ry. Zalać litrem wody. Doprowadzić do 
wrzenia i gotować na wolnym ogniu pod 
przykryciem przez 30 minut. Ostudzić. 
Po zdjęciu skorupki na powierzchni każ-
dego jajka pojawi się brunatny marmur-
kowy wzór. Podawać z ostrymi sosami. 

Półmisek jaj po królewsku
20 jajek, 25 dag cielęciny na pie-

czeń, 3 łyżki maki, 4 łyżki oleju 15 dag 
szynki, 0,25 l gęstego majonezu, głów-
ka zielonej sałaty, sól, pieprz do sma-
ku. Jajka ugotować na twardo, obrać 
ze skorupek. Cielęcinę podzielić na 10 
plasterków, rozbić, oprószyć solą i pie-
przem. Dziesięć jajek owinąć plaster-
kami cielęciny, podsmażyć na rumiano 
ze wszystkich stron. Dodać kilka łyżek 
wody, dusić pod przykryciem przez 20 
minut, wyjąć z sosu, ostudzić. Następ-
nych dziesięć jajek zanurzyć w gęstym 
sosie majonezowym, obficie obsypać 
pokrojoną szynką. Obydwa rodzaje ja-
jek (w szynce i cielęcinie) przekroić 
i ułożyć parami na liściach sałaty.

Mazurek orzechowy
Po 25 dag łuskanych orzechów wło-

skich, cukru i masła, 4 jajka, sok z jed-
nej cytryny, 1 łyżka śmietany, mąka ile 
zabierze ciasto. Migdały zemleć i utrzeć 
z cukrem. Masło ukręcić na puch, zmie-
szać z migdałami, wbić jajka, wlać śmie-
tanę i dodać mąki, ile zabierze, aby cia-
sto było prawie gęste. Wygnieść dobrze, 
rozprowadzić cienką warstwą na blasze, 
piec w piekarniku w temperaturze 150-
200°C przez około pół godziny godziny. 
Po ostudzeniu polukrować.

Lubisz pieniądze 
i chętnie je wyda-
jesz. Trzeba przy-
znać, że jesteś ob-

rotny i zarabianie pieniędzy nie przy-
nosi Ci większych trudności. Nie ozna-
cza to oczywiście, że aby żyć na od-
powiednim poziomie nie musisz się 
napracować.

Byki również lu-
bią mieć na koncie 
trochę grosza, lecz 
w przeciwieństwie 

do osób spod znaku Barana najwięk-
szą przyjemność i satysfakcję daje im 
gromadzenie oszczędności. Dlatego 
często, ku niezadowoleniu rodziny, re-
zygnują z wielu przyjemności.

Osoby te mają do 
pieniądza stosunek 
dwojaki. Lubią je 
mieć, ale nie bardzo 

chce im się na nie pracować, zwłasz-
cza gdy praca nie jest dla nich intere-
sująca. Bardzo natomiast lubią iść na 
zakupy i często kupują rzeczy niepo-
trzebne.

Osoby spod znaku 
Raka cieszą się, jak 
każdy człowiek cie-
szy, gdy ma pienią-

dze. Chętnie je odkłada. Żyje jednak 
raczej skromnie i rzadko pozwala so-
bie na ekstrawagancje. Pan Rak lubi 
natomiast, gdy ładnie jest ubrana jego 
żona. Sam do wyglądu nie przywiązu-
je większego znaczenia.

Lew bez pieniędzy 
jest po prostu nie-
szczęśliwym człowie-
kiem. Lubi forsę i po-

trafi ją zarobić. Jest szczodry dla ro-
dziny i kolegów. Chętnie urządza im-
prezy, przyjęcia, nie szczędząc na nie 
grosza.

Osoby spod te-
go znaku najwięcej 
pieniędzy, które po-
zostają w portfelu 

po wydaniu na podstawowe wydat-
ki, przeznaczają najczęściej na pod-
noszenie kwalifikacji zawodowych – 
to panowie. Panie zaś, wydają na ład-
ne urządzenie domu czy różne dro-
biazgi, bez których nigdy nie wracają 
ze spaceru.

Wagi, zwłaszcza 
Panie, lubią i po-
trzebują pieniędzy 
– bardzo ważny jest 

dla nich wygląd zewnętrzny, więc wy-
dają na strojenie się dużo forsy. Przy 
tym wszystkim Wagi są pracowite 
i nie sprawia im trudności zarabianie 
pieniędzy.

Skorpiony to pra-
cusie. Praca jest dla 
nich najważniejsza, 
a dochody, często 
wcale niemałe, zaraz 

na drugim miejscu. Najwięcej pienię-
dzy przeznaczają na wygodne urzą-
dzenie sobie i swojej rodzinie życia.

Osoby spod zna-
ku Strzelca zazwy-
czaj swój czas dzie-
lą na połowę. Dużo 
i wyczerpująco pra-

cują, a potem odpoczywają, kontynu-
ując swoje hobby, którym często są 
podróże. Po powrocie z kolejnej wy-
prawy znowu siadają za biurko.

Ludzie spod znaku 
Koziorożca są bar-
dzo pracowici i wy-
trwali w tym, co ro-

bią. Pracują, aby zrealizować jakiś cel, 
co zazwyczaj im się udaje.

Pracują dużo i wy-
dajnie. Ich głównym 
celem jest zapewnie-
nie rodzinie jak naj-

lepszych warunków życia. Szczegól-
nie dzieci mogą liczyć na prezenty 
i wszelakie inne przyjemności.

Wodniki zwykle nie 
należą do tytanów 
pracy. Praca jest dla 
nich koniecznością, 

aby zdobyć środki do życia. Ponieważ 
jednak to przeważnie ludzie zdolni, 
najczęściej cel swój osiągają.

Ty i pieniądze
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Hulali, hulali rodzice...
Pożyteczny „strzał w dziesiątkę”

Dla większości rodziców, zwykle podpatrujących swoich 
podopiecznych na treningach z ławki albo pozostających 
na ten czas w domu, było to prawdziwe wyzwanie. Zwykle 
na aktywność fizyczną nie ma zbyt wiele czasu. Nadarzyła 
się okazja, dzieci mocno – jak relacjonowali – naciskały by 
wzięli w tym udział, drążąc dzielnie temat niemal codzien-
nie i... wzięli.

Wspólne zajęcia piłkar-
skie dzieci w wieku 7-9 lat 
i ich opiekunów, zorganizo-
wane między 9 a 13 marca 
br. w czterech salach siemia-
nowickich szkół, wpisały się 
w większą akcję, przeprowa-
dzoną na terenie miasta z ini-
cjatywy Gimnazjum nr 2. Cel 
zacny: propagowanie zdro-
wego trybu życia – wychowa-
nie zdrowego społeczeństwa. 
– To była bardzo dobra inicja-
tywa. Rodzice absolutnie nie 
zawiedli, stawiając się na zajęcia niemal w komplecie, spra-
wiając tym samym swoim pociechom mnóstwo radości. Żar-
towano nawet, że im też się na stałe taki jeden trening tygo-
dniowo by przydał, a już na pewno chcieliby taką akcję nie-
bawem powtórzyć – podsumowywał trener Dariusz Rzeź-
niczek. Niewykluczone więc, 
że latem, może ciut wcze-
śniej, sparingi „Dzieci kon-
tra Dorośli” odbędą się po-
nownie, tyle, że już na otwar-
tych boiskach, na wolnym po-
wietrzu.

Relacjonowali na bieżąco:
- To prześwietna zabawa 

i wielki plus dla rodziców za 
zaangażowanie. Tegorocz-
na akcja jest kontynuacją 
akcji z zeszłego roku, pro-
wadzonej pod hasłem „Bezpiecznie, czyli jak?”. Ponownie 
zaangażowało się w to kilka środowisk, włączyło kilka sie-
mianowickich szkół – powiedział Grzegorz Jurkiewicz, 
radny Rady Miasta, tu reprezentujący Gimnazjum nr 2.

- Jest fajnie. Bardzo fajnie. Mamy tu prawdziwe współza-
wodnictwo rodzinne – mówił pan Piotr, ojciec Nikodema 
i Wiktora z Bańgowa.

- Sympatyczne te mecze. Noo, ale wyczerpujące. Już nie 
ta kondycja co kiedyś. To dobry bodziec motywacyjny 
dla nas rodziców, wielkie przeżycie. Już od dwóch tygo-
dni nawiązywaliśmy do tego spotkania – opowiadał Seba-
stian Gawlyta z Bytkowa, ojciec Patryka.

- Syn bardzo chciał, abym zagrał i już nie było wyjścia. Je-
śli chodzi o swoją formę to nie narzekam. Ogólnie, bardzo 
fajna zabawa. Przydałoby się częściej coś takiego orga-
nizować – skwitował Adam Morawski z Michałkowic, ta-
ta Dawida.

- Jak na stare lata idzie mi bardzo dobrze – żartował Marcin 
Wolski z Michałkowic, ojciec Fabiana i dodawał: Dzieci 

trzeba wspomagać. Latem, kiedy mamy okazję, też gra-
my razem. Najmłodsi mają wiele uciechy, kiedy mogą za-
grać ze swoimi rodzicami.

- Takie mecze mogłyby być częściej. Cały tydzień czekali-
śmy na to spotkanie. Idea godna pochwały. Najlepiej było-
by, jakby jeszcze więcej rodziców w to się włączyło – po-
wiedział Marcin Rauchfleisch, ojciec Szymona.

- Tata z synem grają z sobą 
częściej, ja trochę rzadziej, 
ale jak trzeba, też pokopię. 
Dziś za synem po prostu nie 
mogłam nadążyć. Nim się od-
wróciłam, był już pod bramką 
– relacjonowała Małgorzata 
Rauchfleisch – mama.

Wydaje się więc, że akcja 
skierowana głównie do dzieci 
i młodzieży, pozytywny sku-
tek przyniosła i wśród doro-
słych. Szybkie męczenie się, 
kolka, zakwasy na drugi dzień 
mogą okazać się bodźcem do 

pracy nad sobą – większej niż dotychczas aktywności fi-
zycznej. No, zobaczymy. Dobro własnego dziecka jest naj-
ważniejsze, ale nie wolno zapominać o sobie.

Halowy turniej i dalej – treningi, treningi...
Na tym marcowych atrakcji nie był koniec. W drugiej po-

łowie miesiąca, tym razem 
to uczestnicy treningów ze 
starszych roczników – w wie-
ku 10-12 i +12, rozegrali tur-
niej międzyosiedlowy w hali 
sportowej MOSiR w „Pszczel-
niku”. W rywalizacji każdy 
z każdym – „osiedle na osie-
dle”, najlepsza okazała się 
reprezentacja osiedla „Bań-
gów”. – W decydującym star-
ciu pokonali oni „Węzłowiec”. 
Gra zespołowa okazała się 

skuteczniejsza niż indywidualności – ocenił trener Robert 
Razakowski. Królem strzelców turnieju został Krzysiu Kar-
das z Bytkowa, najlepszym bramkarzem... dziewczyna – 
Kinga Bieszczad z osiedla „Bańgów”. Można?

W marcu poza wspomnianymi wydarzeniami, treningi od-
bywały się regularnie raz w tygodniu na każdym z osiedli, 
według harmonogramu. Pracowano jak zwykle nad pod-
stawowymi elementami piłkarskimi, urozmaiconymi ćwicze-
niami z piłką w grupie, z użyciem drabinek szkoleniowych, 
znaczników, pachołków, ławek. Dzieci wciąż przybywa...

Kwiecień to ostatnie zajęcia w salach gimnastycznych. 
Po „majówce” treningi piłkarskie wrócą na wolne powietrze.

 Zapisy? Otwarte
Wciąż można zapisywać dzieci na treningi. Nie kosztu-

ją nawet złotówki. Wystarczy przyjść z dzieckiem na jedne 
z zajęć i wypisać odpowiednią deklarację, jaką mają przy 
sobie trenerzy. Należy pamiętać jednak o sztywno ustalo-
nym przedziale wiekowym 7-12 lat (funkcjonują dwie grupy 
- 7-9 i 10-12 lat). Dzisiaj sala, od maja boisko.  Rafał Grzywocz

Terminy zajęć piłkarskich w salach 
gimnastycznych w kwietniu:

- „Bańgów” – Zespół Szkół nr 1 przy ulicy Karola 
Szymanowskiego 11 – poniedziałki 16.30-18.30

- „Michałkowice” – Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych przy ulicy Witolda Budryka 2  

– wtorki 18.45-20.45
- Bytków – Zespół Szkół Sportowych przy ulicy Mikołaja 3  

– czwartki 19.00-20.30
- „Juliana Tuwima” – Gimnazjum nr 3 przy ulicy 
Wojciecha Korfantego 18 – piątki 16.30-18.30

ciąg dalszy 
ze str. 48
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CENTRUM 
FINANSOWO-UBEZPIECZENIOWE

OFERUJEMY UBEZPIECZENIA:
• komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance) 
• ubezpieczenia domów, mieszkań, 
• ubezpieczenia turystyczne
• ubezpieczenia firm
• ubezpieczenia na życie 

PROMOCYJNE ZNIŻKI!!! 
DOJAZD DO KLIENTA 

I DORADZTWO GRATIS!
Tel. 664 752 439

e-mail: malgorzata.maziarz@wp.pl
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SIEMIANOWICKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ul. Boh. Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śląskie

OFERUJE SPRZEDAŻ DOMÓW JEDNORODZINNYCH
W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ PRZY Ul. GEN. JÓZEFA BEMA 

 W SIEMIANOWICACH ŚlĄSKICH
TEl. 32 609-14-96, 602 672 332
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Wszelkiego rodzaju naprawy
Hydrauliczne, Elektryczne,

Gazowe, Ślusarstwo,
Regulacja i Naprawa okien,

Kompleksowe remonty.
Tanio – solidnie.

503 427 475

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Hulali, hulali rodzice...
...dawno chyba niemający tyle frajdy, ile podczas sparingów przeciwko swoim pociechom, w ramach darmowych 

treningów, organizowanych przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową i marcowej akcji zainicjowanej przez 
Gimnazjum nr 2: Zdrowo, czyli jak? ciąg dalszy na str. 46


