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30 grudnia ub.r. weszła w życie ko-
lejny już raz nowelizowana ustawa 
o spółdzielniach mieszkaniowych.

Termin wynikał z konieczności wpro-
wadzenia zmian w związku z wyro-
kiem Trybunału Konstytucyjnego, któ-
rego sędziowie dali ustawo-
dawcy rok na poprawienie 
poprzedniej nowelizacji usta-
wy i tę datę wyznaczyli, gdyż 
za niezgodne z Konstytucja 
uznali kilka zapisów. 

Trybunał za niekonstytucyj-
ną uznał

samą dopuszczalność
uwłaszczenia spółdziel-

ców na majątku spółdzielni 
na warunkach wskazanych 
w zaskarżonych przepisach 
ustawy, tj. za przysłowio-
wą złotówkę. Takie wkracza-
nie w stosunki własnościowe 
spółdzielni bez zgody organów spół-
dzielczych, jego warunki są określone 
ustawowo, uznano za nieproporcjonal-
ne wkroczenie w konstytucyjnie chro-
nione prawa, czyli ustawodawca ogra-
niczył ochronę własności spółdzielni 
i wskazał na brak odpowiedniego od-
szkodowania za utracone mienie. Try-
bunał zanegował też sankcje karne dla 
prezesów spółdzielni nierealizujących 
w terminie wniosków o przeniesienie 
własności.

Nowe przepisy przeszły błyskawicz-
ną ścieżkę legislacyjną: 17 grudnia 
przyjął je Senat, dzień później Sejm, 
22 grudnia ustawę podpisał prezydent 
Lech Kaczyński, a 30 grudnia weszły 

w życie. Tak szybkiego uchwalania 
należałoby życzyć ustawodawcy za-
wsze, ale zapewne zdumieni są sę-
dziowie Trybunału, bo przedstawiony 
przez rząd projekt, po wniesieniu do 
niego poselskich i senatorskich popra-

wek nie uwzględnił niektórych zakwe-
stionowanych zapisów. Odpowiedź na 
pytanie jak się to ma do
respektowania wyroków Trybunału
i do założeń państwa prawa pozosta-

wiamy innym.
Wprowadzone zmiany nie wpływają 

więc radykalnie na dotychczasowe za-
sady przekształcania mieszkań i nadal 
będzie można je wyodrębniać na dotych-
czasowych warunkach, tj. po spłaceniu 
bieżącego zadłużenia oraz kosztów bu-
dowy lokalu liczonych wg cen, w jakich 
powstawały, a że było to w latach PRL, 
to koszt w przełożeniu na współcze-
sne pieniądze jest śmiesznie niski. Moż-
na śmiało stwierdzić, że wprowadzo-
ne w tak szybkim tempie zmiany przy 
nowelizacji zakwestionowanych przez 
Trybunał zapisów ustawy z 17 czerwca 
2007 r. są właściwie kosmetyczne. Po-
legają one, z grubsza rzecz ujmując (do 
zagadnienia wrócimy na łamach „MS”) 
na zwiększeniu z 3 do 6 miesięcy termi-
nu na realizację złożonego wniosku, li-
kwidację sankcji karnych.

Ważnym, na plus,
elementem nowelizacji jest usank-

cjonowanie zawartych przez spółdziel-
nie umów o własnościowym prawie do 

lokalu wydanych po 31 lipca 2007 r. 
w przypadkach lokali w budynkach po-
sadowionych na gruntach o nieure-
gulowanym stanie prawnym i jedno-
znacznym stwierdzeniu, że tak usta-
nowione prawo do lokalu nie wyma-

ga zawarcia aktu notarialne-
go. Przepis ten winien w peł-
ni zadowolić tych mieszkań-
ców, gdyż mimo zawartej 
umowy nie mogli oni w pełni 
z własnościowego prawa ko-
rzystać. Jednoznaczny zapis 
umożliwia im teraz swobodne 
dysponowanie prawem do lo-
kalu – można założyć księgę 
wieczystą, podarować lub za-
stawić lokal na potrzeby kre-
dytu na takich samych warun-
kach, jakimi dysponują posia-
dający mieszkania wyodręb-
nione na własność.

Co dalej?
Sądzić należy, że zapisy ostatniej 

noweli trafią ponownie do Trybunału 
Konstytucyjnego.

Niezależnie od tej możliwości, 
w związku z podejmowanymi ustawa-
mi dotyczącymi spółdzielczości, Zgro-
madzenie Ogólne Krajowej Rady Spół-
dzielczej podjęło uchwałę, w której: 
Zobowiązuje się Zarząd Krajowej Ra-
dy Spółdzielczej do podjęcia działań 
przygotowawczych do złożenia przez 
Krajową Radę Spółdzielczą skargi do 
Komisji Europejskiej na dyskrymino-
wanie spółdzielczości w polityce spo-
łeczno-gospodarczej państwa przez:

- dyskryminację podatkową,
- nieuprawnione dysponowanie ma-

jątkiem prywatnym spółdzielni,
- arbitralną ingerencję w organizacyj-

ne i finansowe decyzje organów spół-
dzielni.

Kolejną ewentualnością jest składa-
nie pozwów do sądu o odzyskanie od 
skarbu państwa utraconych na skutek 
ustawy środków. Pierwsza rozprawa, 
do sądu wystąpiła Katowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, zapowiedziana jest 
na 7 stycznia br. Złożenie pozwów za-
powiedziały też inne spółdzielnie. pes

Ustawa znowelizowana i obowiązuje

Przekształcanie mieszkań bez zmian

D
obiegł końca 2009 rok. Aniśmy się obejrzeli, jak od 
hucznego wkraczania w nowe tysiąclecie upłynęło 
9 lat i de facto kończymy pierwszą dekadę XXI wie-

ku. Jaki był ten czas – każdy oceniać będzie indywidual-
nie. W skali Państwa doszło do istotnej jakościowej zmia-
ny, gdyż staliśmy się pełnoprawnym członkiem Unii Euro-
pejskiej. W skali najbliższego nam otoczenia zaobserwo-
wać mogliśmy postępujące sukcesywnie przemiany i zmia-

ny wizerunku naszych domów. Odnowione elewacje mogą 
cieszyć zamieszkałych, bo wraz z nimi, poza estetyką, po-
prawiły się warunki termiczne budynków. Nowy rok się roz-
począł, a już 15 jego dni za nami. Gdy czytać będziecie P.T. 
Czytelnicy te słowa, do powitania nowego zostanie ich  350. 
Zapewne upłyną one szybko. Oby spokojnie i bezproblemo-
wo, czego wszystkim serdecznie życzymy.

Redakcja „MS”
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Z E S T A W I E N I E
kosztów wymiany (zwrotów w z ł )  za  okna na poszczególnych osiedlach 

w la tach 1997-2009
Stan na 31. 12. 2009 r.

Osiedle
Rok

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9

„CHEMIK” 67 480 70 845 22 192 177 759 291 443 290 338 332 415 312 712

„CENTRUM” 59 920 66 642 32 878 133 223 174 706 125 641 132 058 108 937

im. Juliana TUWIMA 35 569 68 329 27 854 288 757 111 680 120 225 180 424 144 747

„MICHAŁKOWICE” 15 968 22 966 25 868 121 790 109 757 297 749 310 754 189 378

„MŁODYCH” 19 626 37 520 24 399 69 352 163 480 156 502 165 740 216 292

„WĘZŁOWIEC” 15 123 41 163 28 585 211 437 280 629 287 664 245 228 277 194

„BAŃGÓW” 7 847 9 248 16 407 30 761 37 426 69 783 86 625 71 000

Razem w złotych 221 533 316 713 178 183 1 033 079 1 169 121 1 347 902 1 453 244 1 320 260

Osiedle

Rok OGÓŁEM
w złotych
kol. 2 do 142005 2006 2007 2008 2009

10 11 12 13 14 15

„CHEMIK” 284 037 249 305 187 897 223 187 189 145,19 2 698 755,19

„CENTRUM” 150 976 129 401 86 132 76 855 135 217,72 1 412 586,72

im. Juliana TUWIMA 151 181 240 170 239 021 202 412 119 499,59 1 929 868,59

„MICHAŁKOWICE” 166 788 169 848 136 971 205 983 256 197,65 2 030 017,65

„MŁODYCH” 252 186 306 574 211 948 322 624 287 530,76 2 233 773,76

„WĘZŁOWIEC” 219 918 195 283 236 632 146 998 141 518,25 2 327 372,25

„BAŃGÓW” 108 854 79 072 108 976 80 261 87 583,20 793 843,20

Razem w złotych 1 333 940 1 369 653 1 207 577 1 258 320 1 216 692,36 13 426 217,36

Wymiana okien – 13,5 miliona

O wielkich programach remonto-
wych wiemy praktycznie wszy-

scy, bo też są one najbardziej za-
uważalne. Trudno nie zwrócić uwa-
gi na nowe elewacje, czy też nowe 
windy, czyli na program termomo-
dernizacji zasobów czy też wymia-
ny dźwigów. Oprócz jednak tych 
z definicji widocznych i dodajmy 
kapitałochłonnych zadań w Spół-
dzielni wykonuje się kilka innych 
zaplanowanych przed laty długofa-
lowych prac.

Jedną z nich jest program estety-
zacji klatek schodowych a drugą wy-
miana okien. Ściślej zaś zagadnienie 
ujmując dofinansowanie do indywi-
dualnej wymiany wykonywanej przez 
mieszkańców.
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Ta ostatnia kwestia, od czasu do 
czasu, pojawia się na naszych łamach, 
jak też i poruszana jest na Zebraniach 
Mieszkańców. Kontekst, w jakim wy-
stępuje jest najczęściej jeden: kie-
dy otrzymam zwrot za wymianę, bo... 
i tu wpisać: dokonałem jej kilka lat te-
mu, powiedziano mi, że pieniądze bę-
dą w tym roku itd., itp.

Kiedy kilkanaście lat temu, wdraża-
no program wymiany okien rozległy się 
wśród mieszkańców wielkie głosy dez-
aprobaty. Prezentowane na licznych 
spotkaniach wyjaśnienia i argumenty, 
że stan okien jest coraz gorszy, bo la-
ta już upłynęły od chwili wybudowania 
budynków, nie docierały do słuchają-
cych i były zbywane. Nieco później roz-
począł się boom i nagle wszyscy chcie-
li okna wymieniać, bo przypomnijmy: 
kończyły się ustawowe ulgi remonto-
we w rozliczaniu podatku, a i stopnio-
wo wędrowały w górę – co zresztą ma-
my do nadal – ceny energii cieplnej. 
Ogromne przyspieszenie spowodowa-
ło, że kumulowane w skali całej Spół-
dzielni środki na dofinansowanie wy-
miany stały się niewystarczające i czas 
oczekiwania na zwrot – zdaniem ocze-
kujących – znacznie się wydłużył, co 
bardzo często było przedmiotem wspo-
mnianych wystąpień, jak też i rozważań 
na posiedzeniach czy to Rad Osiedli, 
czy też Rady Nadzorczej. Z drugiej jed-

nak strony dla wielu z nas, taki w pełni 
samodzielny wydatek jest ogromny do 
zrealizowania i stąd dopłata, nawet po 
jakimś czasie, znacząco rekompensu-
je poniesiony koszt. Wystarczy stwier-
dzić, że gdyby tak indywidualnie przy-
szło składać na wymianę okien, to na 
jedno należałoby odkładać około 10 lat 
– przyjmując, że regularnie co miesiąc 
po kilkadziesiąt groszy wpłacalibyśmy 
pieniądze na jakieś konto.

Gdy czytając tabelki cofniemy się 
w czasie, to zauważymy, że środki 
jakie przeznacza się na wymianę są 
ogromne. Od 2000 roku często gru-
bo ponad milion złotych rocznie za-
bezpiecza się na zwroty. Łączna zaś 
kwota zwróconych pieniędzy wynio-
sła 13 426 217,36 złotych.

Odpowiedź na pytanie dużo to czy 
mało? – pozostawiamy czytającym.

pes

ZESTAWIENIE
ilości okien zakwalifikowanych do wymiany oraz wymienionych  

na poszczególnych osiedlach w latach 1997-2009 
stan na 31 grudnia 2009

Osiedle

Okna 
zakwalifikowane 

do wymiany

Okna 
wymienione

Pozostałe
do wymiany

szt. szt. szt.
1 2 3 4

„CHEMIK” 8 147 7 001 1 146

„CENTRUM” 6 315 4 428 1 887

im. Juliana TUWIMA 6 099 5 492 607

„MICHAŁKOWICE” 6 931 5 314 1617

„MŁODYCH” 5 262 4 593 669

„WĘZŁOWIEC” 6 110 5 594 516

„BAŃGÓW” 2 355 1 839 516

OGÓŁEM SSM 41 219 34 261 6 958

Obradowała RN SSM

Plany zatwierdzone, zmiany opłat
17 grudnia 2009 r. odbyło się 

ostatnie w ubiegłym roku po-
siedzenie Rady Nadzorczej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W jego trakcie Rada rozpatrywała:
- plan gospodarczo-finansowy Sie-

mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej na rok 2010 r.,

- plan inwestycyjny na 2010 r.,
- zmiany opłat za wywóz nieczysto-

ści stałych,
- opłatę czynszową za garaże.
Ponadto, Rada przyjęła informację 

o swojej działalności w 2009 r.
W odniesieniu do każdego z punk-

tów Przewodniczący Komisji stałych 
Rady przedstawiali opinie komisji. Nie-
zależnie od nich w kilku przypadkach 
udzielano dodatkowych wyjaśnień.

Przyjmując plan gospodarczo-finan-
sowy zaznaczano, że został on opra-
cowany optymalnie do możliwości fi-
nansowych.

Z kolei w odniesieniu do planu inwe-
stycyjnego dopytywano o źródła finan-
sowania. Jak wyjaśniano inwestycje 

prowadzone będą ze środków przy-
szłych użytkowników.

Plan przewiduje
wykonanie w 2010 roku

budynków wielorodzinnych
przy ul. Hermana Wróbla: o 9 miesz-

kaniach, powierzchni łącznej 590 m2 

i 9 garaży o powierzchni 160 m2 
oraz domu o 27 mieszkaniach (pow. 
1770 m2) i 19 garażach o pow. 480 m2, 

a także budowę zespołu garażowe-
go (wolnostojącego) na os. Węzłowiec 
o 23 garażach i powierzchni 363 m2.

Drożej za śmieci
Rada uchwaliła zmiany opłat za wy-

wóz nieczystości stałych. Jak wyjaśnia-
no podwyżka ta jest przede wszystkim 
efektem wzrostu opłaty za korzystanie 
ze środowiska.

Wzrost górnej stawki opłaty za ko-
rzystanie ze środowiska dla odpa-
dów komunalnych do kwoty 104,20 zł/t 
(o 4,2 zł/t w górę) obwieszczony został 
przez Ministra Ochrony Środowiska 
18 sierpnia 2009 r. W związku z tym 
wzrosła opłata za przyjęcie 1 tony od-

padów na wysypisku przyjmującym 
śmieci z zasobów SSM. Dodano przy 
tym, że niezmieniony zostanie wskaź-
nik nagromadzenia odpadów stałych 
i wynosi on 1,5 m3/osobę/rok.

Opłata za wywóz nieczystości 
stałych od 1 mieszkańca z dniem 
1 stycznia 2010 roku będzie wynosi-
ła 7,21 zł/m-c.

Cena ta obejmuje także:
- odbiór przedmiotów wielkogabary-

towych (raz w tygodniu),
- zbiórkę surowców wtórnych a tak-

że konserwację i naprawę pojemników 
do segregacji,

- odbiór i przekazywanie do utylizacji 
zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego,

- odbiór zużytych lamp sodowych, 
rtęciowych, neonowych i energoosz-
czędnych,

- odbiór baterii i akumulatorów mało-
gabarytowych,

- eksploatację sortowni surowców 
wtórnych,

ciąg dalszy na str. 6
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Informacja o działalności Rady Nadzorczej SSM w 2009 r.
Rada Nadzorcza odbyła w 2009 r. 

10 posiedzeń Plenarnych, jedno 
posiedzenie Prezydium RN i 15 po-
siedzeń Komisji Problemowych Ra-
dy. W minionym roku Rada Nadzor-
cza podjęła 51 uchwał dotyczących 
całości działalności Spółdzielni.

Tematyka posiedzeń obejmowała 
bardzo szeroki zakres funkcjonowania 
Spółdzielni, między innymi:

- analizę wykonania Planu Gospo-
darczo-Finansowego SSM za 2008 r.,

- omówienie projektu i uchwalenie 
Regulaminu Porządku Domowego,

- rozpatrzenie i podjęcie uchwały 
w sprawie zmiany wysokości opłat za 
wywóz nieczystości stałych w SSM,

- analizę działalności członkowsko-
-mieszkaniowej w zakresie realiza-
cji wymogów ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Zagadnienie oma-
wiano kilkakrotnie,

- rozpatrywanie spraw o wyklucze-
nie z członkostwa SSM – na 8 posie-
dzeniach,

- analizę zaległości czynszowych – 
kilkakrotnie,

- realizację Planu rzeczowo-finanso-
wego robót remontowo-konserwacyj-
nych zasobów Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej,

- analizę skarg i wniosków za 
2008 rok,

- omówienie sprawozdania z prze-
prowadzonej lustracji pełnej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- rozpatrzenie sprawozdania Komi-
sji Przetargowej SSM z rozstrzygnięć 
„Konkursu Ofert na roboty remontowo-
-budowlane”,

- omówienie uczestnictwa członków 
Rady Nadzorczej w posiedzeniach 
Rad Osiedli,

- podjęcie uchwały w sprawie prze-
dłużenia okresu obowiązywania sta-
wek opłat podwyższonych za central-
ne ogrzewanie,

- omówienie i przyjęcie harmonogra-
mu terminów i porządku obrad Zebrań 
Osiedlowych,

- rozpatrzenie i podjęcie uchwały 
o dokonaniu podziału Walnego Zgro-
madzenia na części,

- omówienie i przyjęcie porządku ob-
rad Walnego Zgromadzenia oraz ter-
minów odbycia poszczególnych jego 
części,

- omówienie przebiegu obrad Zebrań 
Osiedlowych,

- omówienie przygotowań do Wal-
nego Zgromadzenia Członków SSM, 
analiza materiałów wraz z przyjęciem 
sprawozdania Rady Nadzorczej,

- podejmowanie uchwał w sprawach 
terenowo-prawnych – wielokrotnie,

- omówienie przebiegu obrad odby-
tych częściowych Walnych Zgroma-
dzeń,

- omówienie i przyjęcie harmonogra-
mu comiesięcznych dyżurów członków 
Rady Nadzorczej,

- analizę wyników gospodarczo-fi-

nansowych SSM za I półrocze 2009 r. 
oraz realizacji wykonania rzeczowe-
go Planu Robót Remontowo-Konser-
wacyjnych,

- omówienie przygotowań budynków 
SSM do sezonu grzewczego 2009-
-2010,

- omówienie aktualnych problemów 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w świetle orzeczeń Trybuna-
łu Konstytucyjnego i obowiązujących 
ustaw,

- ocenę przebiegu „akcji lato” 
w DK „CHEMIK”,

- omówienie informacji o realizacji 
przekształceń mieszkań w SSM,

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia 
opłaty ryczałtowej za użytkowanie gazu 
dla osiedli: „Węzłowiec” i „Bańgów”,

- omówienie przewidywanych wyni-
ków realizacji Planu Gospodarczo-Fi-
nansowego za 2009 r.,

- informację Przewodniczących Ko-
misji Problemowych Rady Nadzorczej 
SSM o działalności Komisji w 2009 r.,

- analizę informacji o skargach i wnio-
skach zgłaszanych przez członków 
SSM na dyżurach Rady Nadzorczej,

- podjęcie uchwały w sprawie wyzna-
czenia biegłego rewidenta do badania 
sprawozdania finansowego,

Z analizy działalności i aktualnych po-
trzeb unormowań prawnych wynikała 
konieczność podejmowania przez Ra-
dę stosownych uchwał niezbędnych dla 
prawidłowego działania Spółdzielni.

- wytaczanie pojemników przy 
ul. Okrężnej.

Natomiast opłata dla lokali użyt-
kowych będzie wynosiła  
1,35 zł/m2/m-c + VAT. Nie 
dotyczy ona następujących 
lokali:

- z prawem własnościo-
wym,

- z odrębną własnością,
- PEC-u, TRAFO, Zakładu 

Energetycznego,
- Telekomunikacji, Netii,
- dzierżaw, ogródków,
- parkingów,
- pomieszczeń gospodarczych 

oraz garażowych.
Opłata za garaże

Po ośmiu latach obowiązywania RN 
SSM uchwaliła zmiany opłat czynszo-
wych za garaże. Od 1 stycznia 2010 r. 
opłaty te wynoszą dla:

- garaży własnościowych
– 2,25 zł/m2/m-c

- garaży wyodrębnionych
– 1,47 zł/m2/m-c

W przypadku garaży przy ul. Włady-
sława Jagiełły 15 na os. „Węzłowiec” 
opłaty przedstawiają się następująco:

- 3,75 zł/m2/m-c dla garaży własno-
ściowych,

- 2,97 zł/m2/m-c dla garaży wyod-
rębnionych.

Zarząd poinformował także o ustale-
niu od nowego roku zmienionych go-

dzin urzędowania wszystkich 
komórek organizacyjnych 
Spółdzielni.

Obrady prowadził Wiesław 
Jaźwiec – przewodniczący 
Rady Nadzorczej Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej, a kończąc posiedze-
nie złożył zebranym i za ich 
pośrednictwem wszystkim 
mieszkańcom życzenia spo-
kojnych Świąt i pomyślnego 
nowego roku.

Bezpośrednio po zakończe-
niu posiedzenia udano się do 

kręgielni „RENOMA” gdzie wspólnie 
z Radami Osiedli krótko podsumowa-
no mijający rok i rozegrano zawody 
w bowlingu. pes

Plany zatwierdzone…
ciąg dalszy na str. 5

„Młodych”, „Węzłowiec” i „Bańgów”
Plan rzeczowo-finansowy robót  

remontowo-konserwacyjnych SSM na rok 2010
- str. 8 do 11

Przed miesiącem, w wydaniu świątecznym „MS”, opubli-
kowaliśmy Plan rzeczowo-finansowy robót remontowo-kon-
serwacyjnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na 2010 rok dla czterech osiedli: „Centrum” „Chemik”, 
„Michałkowice” i im. J. Tuwima. Wtedy zapowiedzieliśmy, 
że w noworocznej edycji zamieścimy Plany dla pozostałych 
trzech osiedli, tj.: „Młodych”, „Węzłowiec” i „Bańgów”

Zainteresowanych zakresem prac, jakie zostaną wykonane 
w tym roku na ich osiedlach, zapraszamy na str. 8 do 11.



7MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2010

Drożeje woda 
i ścieki  

– 9,44 zł/m3

Od 1 stycznia br. uchwałą  
 Rady Miasta Siemianowice 

Śląskie przyjętą na sesji przepro-
wadzonej 9 grudnia ub.r. – jej tekst 
publikujemy – wprowadzone zosta-
ją nowe ceny za dostawę wody i od-
prowadzanie ścieków.

Nowe stawki wynoszą brutto:
- cena wody – 5,31 zł/m3

- cena ścieków – 4,13 zł/m3.
Razem za zużycie 1 metra sześcien-

nego wody płacimy więc 9,44 zł/m3 – 
od 1. 03 2009 r. było 8,26 zł/m3. Przy-
pominamy, że cena wody i ścieków 
zaliczana jest do kategorii cen urzę-
dowych, gdyż zatwierdzana jest przez 
Radę Miasta. Spółdzielnia, jak i inni 
odbiorcy, nie uczestniczą w jej kształ-
towaniu.

Zgodnie z Regulaminem rozliczania 
kosztów dostawy wody zimnej i od-
prowadzania ścieków z lokali miesz-
kalnych i użytkowych Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd 
SSM dokonał na koniec 2009 r. odczy-
tu wodomierzy wody zimnej i ciepłej, 
ponieważ wzrost stawki za 1 m3 wy-
niósł łącznie, aż 14,3%.

Rozliczenie wody wg odczytów do-
starczone zostanie do mieszkań pod 
koniec stycznia br. wraz z podaniem 
nowych wysokosci opłat (zaliczek) 
za wodę na 2010 r.

Zmiany niektórych opłat powodują, że 
rosną koszty utrzymania mieszkania. 
W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy 
nie przysługuje nam dodatek mieszka-
niowy. Świadczenie to mogą otrzymać 
osoby, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2009 r. – 675,10 zł) i wy-
nosi:

- 1181,42 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym, a w gospodarstwie 
wieloosobowym 843,87 zł.

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Przypominamy, że kwota brutto 
to kwota bez składki:  - emerytalnej,  
- rentowej, - chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię 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 szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złoży-

liśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca stycznia, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 lutego.

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 wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sy-
tuacjami życiowymi, zainteresowa-
ni uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych 

UM ul. Michałkowicka 105 
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnio-
ski.  pes

1181,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 843,87 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pomóż sobie –  pamiętaj  o  dodatku



8 MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2010

PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH – KONSERWACYJNYCH 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2010

Osiedle „MŁODYCH” na remonty ogółem: 1 437,00 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY DEKARSKIE

Franciszka Zubrzyckiego 1 Remont kapitalny pokrycia dachowego 198 m2 I kw.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Szarych Szeregów 2, 3, 4
Estetyzacja parteru

3 kl. IV kw.

Aleja Młodych 9, 12, 11 3 kl. I kw.

Szarych Szeregów1, 2, 3, 4
Remont balkonów

4 kl. III kw.

ZHP 1, 2 2 kl. I – II kw.

Aleja Młodych 9, 10, 11 Wymiana drzwi wahadłowych 3 szt. I kw.

Aleja Młodych 3, 4 
Remont balkonów

10 szt. III kw.

Franciszka Zubrzyckiego 1, 2, 3 90 szt. I kw.

ROBOTY MALARSKIE

Aleja Młodych 9

Malowanie klatki schodowej

1 kl. I kw.

Szarych Szeregów 2, 3, 4 3 kl. IV kw.

Boh. Westerplatte 8-10 2 kl. IV kw.

Niepodległości 30 1 kl. II kw.

ROBOTY STOLARSKIE

Całe osiedle wg wniosków Zwroty za wymianę okien PCV 509 sztuk Cały rok

ZHP 1, 2
Wymiana okien na klatkach schodowych

Wg potrzeb I kw.

Szarych Szeregów 2, 3, 4 Wg potrzeb I kw.

ROBOTY ŚLUSARSKIE

Boh. Westerplatte 4, 6, 8, 10, 12
Wymiana drzwi do zsypów

5 sztuk III kw.

Aleja Młodych 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 szt. III kw.

Szarych Szeregów 1, 2, 3, 4 Remont balustrad balkonowych Wg potrzeb III kw.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Franciszka Zubrzyckiego 1, 2, 3 Wymiana lamp ulicznych 3 sztuki IV kw.

DŹWIGI – KONSERWACJA

Całe osiedle Konserwacja i remonty (wg potrzeb) dźwigów 63 sztuki Cały rok

ROBOTY INSTALACYJNE

ZHP 7, 9, 10, 11

Wymiana wodomierzy

186 szt. I kw.

Westerplatte 4, 6, 8, 10, 12 155 sztuk II kw.

Aleja Młodych 1, 2, 3, 5 126 szt. III -IV kw.

C.O. KONSERWACJA I REMONTY

Skrzeka i Wójcika 5, 6, 7 Wymiana zaworów podpionowych 80 szt.

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych, próby 

szczelności gazu
63 kl.

Wg 
harmonogramu

ROBOTY INŻYNIERYJNE

ZHP 6 Wykonanie parkingu – decyzja straży pożarnej 400 m2 II kw.

Dokończenie z poprzedniego numeru „MS”
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LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

Całe osiedle
Uzupełnianie ubytków po zimie w drogach 

i chodnikach
Wg potrzeb II kw.

DOMOFONY – KONSERWACJA

Całe osiedle
Konserwacja  i remonty (wg potrzeb) instalacji 

domofonowej
59 kl. Cały rok

WENTYLACJA – KONSERWACJA

ZHP 1, 2

Konserwacja wentylacji mechanicznej

2 szt. Cały rok

ZHP 3, 4, 5, 6 4 szt. Cały rok

Zubrzyckiego 1-3 3 szt. Cały rok

Skrzeka i Wójcika 5A, B, 6A, B, 7A,B 8 szt. Cały rok

Niepodległości 22-24 2 szt. Cały rok

Niepodległości 26-28 2 szt. Cały rok

Niepodległości 30-32 2 szt. Cały rok

Walerego Wróblewskiego 2-4 2 szt. Cały rok

Walerego Wróblewskiego 6-8 2 szt. Cały rok

ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

Jana N. Stęślickiego 3-6 Wykonanie placu zabaw 1 kpl. IV kw.

Osiedle „WĘZŁOWIEC” na remonty ogółem: 1 521,80 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY DEKARSKIE

Władysława Jagiełły 33D

Remont pokrycia dachowego

200 m2 II kw.

Władysława Jagiełły 1C 200 m2 III kw.

Władysława Jagiełły 25A, D 200 m2 II kw.

Całe osiedle

Uszczelnianie spoin płyt, mocowanie blach 
dylatacyjnych, kratek wentylacyjnych oraz 

montaż odstraszaczy przeciw gołębiom metodą 
alpinistyczną

wg potrzeb I – IV kw.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Władysława Jagiełły 25A, B, C, D

Estetyzacja wejść do klatek i parterów

4 kl. II kw.

Jana Polaczka 4A, B, C 3 kl. II kw

Grunwaldzka 4A, B, C, D 4 kl. III kw.

Jana Polaczka 2, 6
Likwidacja naświetli na klatkach schodowych 

i zastąpienie ich ścianą z oknami z PCV
2 kl. II kw.

Grunwaldzka 5A, B, C, D, E, F
Roboty wykończeniowe i remont balkonów na 

docieplanej ścianie balkonowej
6 kl. II kw.

Jana Polaczka 4A, B
Odnowienie ścian wraz z remontem balkonów 

na ścianie balkonowej
2 kl. II – III kw.

Władysława Jagiełły 25-27 Remont kapitalny schodów na skarpie 50 metrów II kw.

Walerego Wróblewskiego 26A
Remont schodów wejściowych  

z parkingu do PKO
80 m2 III kw.

Grunwaldzka 7A, B
Montaż podpór stalowych  
pod werandy – wykusze

4 szt. III kw.

ciąg
 d

alszy n
a str. 10
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LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY MALARSKIE

Walerego Wróblewskiego 26A, B, C; 
28A, B

Strona wschodnia ( od ulicy )

Malowanie elewacji frontowej z usuwaniem  
starej powłoki malarskiej, naprawą obrzeży  
balkonów oraz spoinowaniem styków płyt.

5 kl.
800 m2 II kw.

Władysława Jagiełły 25A, B, C, D Malowanie klatek, piwnic  
i pomieszczeń maszynowni

4 kl. II – III kw.

Grunwaldzka 4A, B, C, D 4 kl. III – IV kw.

ROBOTY STOLARSKIE

Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PCV 250 szt. I – IV kw.

Władysława Jagiełły 1A, B, C
Demontaż okien piwnicznych  
i zastąpienie ich luksferami

14 szt. II – III kw.

Władysława Jagiełły 7A, B, C, D 21 szt. I – III kw.

Grunwaldzka 2A, B, C, D 20 szt. I – III kw.

ROBOTY ŚLUSARSKIE

Władysława Jagiełły 33A, B
Władysława Jagiełły 39A, B

Montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami 
do niskich segmentów

4 szt. I kw.

Władysława Jagiełły 35

Remont skrzynek gazowych na zewnętrznych 
elewacjach

4 szt. II kw.

Władysława Jagiełły 39 2 szt. II kw.

Władysława Jagiełły 29 2 szt. II kw.

Grunwaldzka 3 4 szt.

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Władysława Jagiełły 7A, B
Władysława Jagiełły 9B, C

Przebudowa słupów oświetlenia parkowego na 
skarpie pomiędzy budynkami

2 szt. I – IV kw.

DŹWIGI – REMONTY

Całe osiedle Konserwacja dźwigów osobowych 41 dźwigów

ROBOTY INSTALACYJNE

Władysława Jagiełły 27D, C
Wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz 

z wymianą wodomierzy

7 pionów II kw.

Grunwaldzka 3A, B 6 pionów I kw.

Władysława Jagiełły 1C 3 piony I kw.

Władysława Jagiełły 1A, B, C Wymiana poziomu zimnej wody 3 kl. II  kw

OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych, próby 

szczelności gazu
2055 mieszk. I – IV kw.

ROBOTY INŻYNIERYJNE
Władysława Jagiełły 7A, B Rozszerzenie drogi osiedlowej wzdłuż budynku 60 m2 III kw.

Wg potrzeb
Cząstkowy remont dróg osiedlowych

z zastosowaniem asfaltu
600 m2 I – IV kw.

DOMOFONY KONSERWACJA

Całe osiedle Konserwacja instalacji domofonowej 121 kl. I-IV kw

Władysława Jagiełły 13

Remont instalacji domodonowej

1 kl.

Władysława Jagiełły 33 2 kl.

Władysława Jagiełły 37 1 kl.

PLAN  
RZECZOWO-FINANSOWY ROBÓT REMONTOWYCH – KONSERWACYJNYCH 

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2010

ciąg dalszy ze str. 9
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LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

WENTYLACJA – KONSERWACJA

Całe osiedle Konserwacja wentylacji mechanicznej 21 szt. I-IV kw

Osiedle „BAŃGÓW” na remonty ogółem: 698,30 tys. zł.

LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

ROBOTY DEKARSKIE

Władysława Reymonta 54 Remont kapitalny pokrycia dachu 180 m2 I kw.

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

Całe osiedle Uszczelnienie złącz płyt elewacyjnych 150 m2 II – III kw.

Władysława Reymonta 14, 16, 18,  
20, 22, 24

Remont parterów – wyłożenie płytkami 
klinkierowymi elewacji przed wejściem  

do klatek schodowych
6 szt. II – III kw.

Całe osiedle Remont balkonów wg harmonogramu 43 szt. II – III kw.

Karola Szymanowskiego 5 Montaż rynien odpływowych z małych balkonów 1 pion II – III kw.

ROBOTY MALARSKIE

Władysława Reymonta 14, 16, 18,  
20, 22, 24

Malowanie wejść do budynków 6 szt. II – III kw.

Marii Skłodowskiej-Curie 69a-75 Malowanie klatek schodowych 6 szt. III – IV kw.

ROBOTY STOLARSKIE

Całe osiedle Zwrot za wymianę okien PCV 120 szt. I – IV kw.

ROBOTY ŚLUSARSKIE

Władysława Reymonta 2 Wymiana II drzwi wejściowych 1 szt. I kw.

Całe osiedle Wykonanie + montaż zadaszeń balkonów Wg potrzeb II – III kw.

Całe osiedle Remont balustrad balkonowych Wg potrzeb II – III kw.

Władysława Reymonta 34 Wykonanie i montaż zadaszenia śmietnika 1 szt. I kw.

ROBOTY INSTALACYJNE

Władysława Reymonta 28, 30
Wymiana poziomu zimnej,  

ciepłej wody i cyrkulacji
2 kl. I kw.

Władysława Reymonta 34 Wymiana poziomu cyrkulacji ciepłej wody 1 kl. I kw.

Całe osiedle Roboty instalacyjne Wg potrzeb I – IV kw.

Całe osiedle Wymiana wodomierzy
Wg 

harmonogramu
I-IV kw.

C.O. KONSERWACJA I REMONTY

Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9
Montaż zaworów regulacyjnych  

pod pionami c.o.
48 szt. II kw.

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

Całe osiedle
Przegląd przewodów kominowych, próby 

szczelności gazu
887 mieszk. I-IV kw.

ROBOTY INŻYNIERYJNE

Władysława Reymonta 50-56 (rejon ) Wykonanie parkingu – wg projektu 350 m2 II – III kw.

Całe osiedle Remont chodników Wg potrzeb II – III kw.

DOMOFONY – KONSERWACJA

Całe osiedle
Konserwacja i remont (wg potrzeb)  

instalacji domofonowej
88 kl. I-IV kw.
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Termin Budynek, adres

18. 01.
2010 r.

Pocztowa 9, 10; pl. Skrzeka i Wójcika 5A, B;
Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67, 69A, B

19. 01.
Pocztowa 11, 12, 13; pl. Skrzeka i Wójcika 6A, B;
M. Skłodowskiej-Curie 71A, 71B, 73, 75, 77, 79A

20. 01.
Pocztowa 14; pl. Skrzeka i Wójcika 7A, B;

Marii Skłodowskiej-Curie 79, 83, 85, 87A, B, 89

21. 01.
Pocztowa 15; Piaskowa 8; Brzozowa 12;

Walerego Wróblewskiego 6, 8

22. 01.
Kościelna 12, 12A; Pocztowa 1, 1A;

Krucza 1, 1A, 2, 2A, 3; Niepodległości 30, 32

23. 01.
gen. Władysława Sikorskiego 2A, B, C;

W. Sikorskiego 4F, 4G; Niepodległości 26, 28

25. 01.
gen. Władysława Sikorskiego 4A, B, C, D, E;

Jana Pawła II 21, 22; Konstantego Damrota 1B; 
Walerego Wróblewskiego 2, 4

26. 01.
Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24;

Tadeusza Kościuszki 3, 3A, 10;
Niepodległości 22, 24

Termin Budynek, adres

27. 01. Jedności 1A, B, C; Hutnicza 3, 3A

28. 01. Hutnicza 3B, 4, 5

29. 01. Jana Pawła II 17, 18A, B

1. 03.
Władysława Jagiełły 25A, B

Walerego Wróblewskiego 43, 45
Kolejowa 1; 2; 3A, B

2. 03.
Władysława Jagiełły 25C, D;

Walerego Wróblewskiego 47, 49
Kolejowa 3C; 4; 5; 6

3. 03.
Władysława Jagiełły 27C, D

Niepodległości 60A, B, C
Jana Polaczka 2; 4

4. 03.
Władysława Jagiełły 27A, B

Niepodległości 60D, E, F
Jana Polaczka 6; 8

5. 03. Władysława Jagiełły 29

ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

C z a s  n a  o d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w
Z dużym wyprzedzeniem sięgają-

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczy-
tów podzielników kosztów ogrze-
wania.

PRZY OKAZJI ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZYTY 
WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZINACH 
POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK OK. 1600, 
A W SOBOTY OD 1000.

Szczegółowe informacje, w później-
szym czasie, znajdziecie Państwo 
na ogłoszeniach w gablotkach i na 
drzwiach wejściowych do budynku. 
Jednak już teraz warto zaznajomić się 
z terminami i skonfrontować je z wła-
snymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obowią-
zującym regulaminem rozliczeń central-
nego ogrzewania przewidziano tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

Po tym czasie nie będą organizowa-
ne żadne inne terminy dla osób, które 
nie udostępniły mieszkań w obydwu wy-
znaczonych datach. Również reklama-
cje dotyczące rozliczenia ryczałtowego 
z powodu nieobecności lokatora nie bę-
dą uwzględniane. Biuro Rozliczeń EC

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

Komunikat Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Od 4. 01. 2010 r. zmiana godzin pracy w SSM
Zarząd SSM informuje wszystkich mieszkańców oraz firmy i osoby współpracujące ze Spółdzielnią, że od 4 stycznia 

2010 r. obowiązują nowe godziny pracy administracji osiedlowych i Zarządu SSM.

Wszystkie ADM oraz komórki organizacyjne Spółdzielni przyjmować będą zainteresowanych w godzinach:
- poniedziałek: 700 – 1700

- wtorek, środa, czwartek: 700 – 1500

- piątek: 700 – 1300.
Dodatkowo osiedlowe administracje czynne będą w każdą sobotę od 800 do 1200

Pogotowie techniczne – tel. 32-228-57-78, 602 672 890
Jednocześnie zmianie ulegają godziny funkcjonowania pogotowia technicznego.
Zgłoszenia o awariach przyjmowane są:
- poniedziałek: 700 – 2200

- wtorek, środa, czwartek: 1500 – 2200

- piątek: 1300 – 2200

- sobota: 1200 – 2200

- niedziela: 800 – 2200

Wprowadzenie zmian ma na celu poprawę jakości usług świadczonych przez wszystkie jednostki organizacyjne  
i umożliwienie załatwiania wszelkich spraw w godzinach korzystnych dla mieszkańców, interesantów.
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Jak je odśnieżać, gdy auta postawio-
ne gęsto, a pług z lemieszem swoją 
szerokość ma? Jak też podołać nagłym 
intensywnym opadom, skoro specjali-

stycznym sprzętem dysponuje niewie-
le firm i w pierwszej kolejności uprzątają 
one śnieg na arteriach ważniejszych dla 
funkcjonowania kraju, regionu, miasta.

Z zimy bez wątpienia najbardziej cie-
szą się dzieci, a radość sprawia ona 
także tym dorosłym, którzy na bia-
łe szaleństwo czekali z utęsknieniem. 
Dzieci z chwilą opadów śniegu natych-
miast rozpoczynają wojny na kule śnie-
gowe, lepią bałwanki i jeżdżą na san-
kach. Dorośli – poza amatorami harców 
na śniegu – już tak optymistycznie do 
tej pory roku nastawieni nie są.

Póki co, na osiedlach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej syste-
matycznie odgarnia się śnieg, a go-
spodarze domów dzielnie,

codziennie od wczesnych godzin
rannych odśnieżają chodniki i posy-

pują je piaskiem. Ich intensywna pra-
ca przynosi efekty, gdyż nie odnoto-
wuje się większych skarg na utrudnie-
nia w poruszaniu się po osiedlowych 
traktach. Nieco inaczej wyglądają jezd-
nie, bo w tym przypadku w sprawnym 
odśnieżaniu utrudnienia powodują za-
równo zaparkowane auta, jak i do-
stępność sprzętu. Jest jednak tak, że 
z chwilą, gdy tylko pługi są wolne, to 

natychmiast wjeżdżają na osiedla i od-
garniają biały puch zarówno na dro-

gach, jak i na parkingach. General-
nie, wszystkie administracje w pierw-
szej kolejności

zwracają uwagę na
odśnieżanie głównych dróg osiedlo-

wych, a następnie kierują sprzęt do 
usuwania śniegu z parkingów. 

Kapryśna aura, jak na razie, nie 
spowodowała poważniejszych znisz-
czeń, ale docierają sporadyczne sy-
gnały o przeciekach z powodu powsta-
łych nieszczelności w dachach.

Równie dobrze spisuje się,
instalacja centralnego ogrzewania,
gdyż do tej pory nie zdarzyła się żad-

na poważniejsza awaria ani na sieci 
doprowadzającej ciepło do budynków, 
ani na instalacjach wewnętrznych.

Huśtawka umiarkowanego klimatu 
to zmiany temperatur i gdy wszystko 
wskazuje na to, że przez jakiś czas bę-
dziemy się cieszyć urokami zimy, przy-
chodzi ocieplenie i temperatura po-
trafi podskoczyć o kilkanaście stopni. 
Chodniki i drogi zamieniają się w rwą-
ce potoki, a woda leje się z nieba i try-
ska spod kół samochodów. Zwłaszcza 
wtedy zalecamy zachowanie

szczególnej ostrożności
przy poruszaniu się,

gdyż łatwo o upadek i kontuzję, bo pod 
strumieniami wody może kryć się zlodo-
waciały śnieg, lód. Jednocześnie przypo-
minamy kierowcom, by widząc pieszego 
zwalniali przy przejeżdżaniu przez kału-

że – prysznic z lodowatej wody do przy-
jemnych na pewno nie należy.

Pamiętajmy też, że gwałtowne skoki 
temperatury pomiędzy mroźnymi no-
cami a cieplejszymi dniami prowadzą 
do błyskawicznego

pojawiania się sopli
i nawisów śnieżnych

na dachach budynków. Choć wyglą-
dają bardzo malowniczo, są systema-
tycznie likwidowane. Apelujemy, by 
idąc chodnikiem, zerkać także w górę, 
by uniknąć niebezpieczeństwa uderze-
nia spadającym śniegiem czy soplami.

Wyjeżdżając autem w drogę,
pamiętajmy o stanie opon samocho-

dowych. Zdarza się, że część kierow-
ców zostaje zmuszonych do napra-
wiania pojazdu po przejechaniu paru 
metrów lub ląduje w rowie. Warto też 
pamiętać o sprawdzeniu hamulców, 
wycieraczek, stanu akumulatora, pły-
nu chłodzącego i płynu w spryskiwa-
czach, jak i o wożeniu ze sobą łopaty, 
saperki do usuwania śniegu spod kół 
samochodu. Miejsca wiele nie zajmuje, 
a przydać się może w każdej chwili.

Pocieszmy się jednak pięknem zimo-
wych krajobrazów i myślą, że po zimie 
na pewno będzie wiosna. Piotr Sowisło

Uwaga na sople i nawisy śnieżne!!!

ciąg dalszy ze str. 28 Hu! Hu! Ha!
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Obecnie rozpoczęto prace budow-
lane na os. im. Juliana Tuwima. Tam 
powstanie miniosiedle składające się 
z czterech budynków mieszkalnych. 
Pierwszy będzie gotowy już w tym ro-
ku. Aktualnie wylano już fundamenty 
i wznoszone są ściany fundamentowe 
i ani się obejrzymy, jak na wyłaniają-
cym się z ziemi obiekcie zawiśnie wie-
cha, a nieco później wprowadzą się 
nowi mieszkańcy.

Architektura nowych domów będzie 
dobrze komponowała się z istniejącym 
otoczeniem, a ich lokalizacja posiada 
wiele zalet. Należą do niej:

- nieduża odległość do przedszko-
la i szkoły,

- dobra infrastruktura handlowa, gdyż 
w pobliżu znajduje się kilka supermar-
ketów

oraz dobre usytuowanie pod wzglę-
dem dostępności komunikacji miejskiej.

Dla osób spoza Siemianowic Ślą-
skich zainteresowanych nabyciem 
mieszkania warto podkreślić, że nasze 
miasto jest znakomicie skomunikowa-
ne z całym Śląskiem i innymi regiona-
mi Polski za pomocą dróg autostrado-
wych oraz krajowych. 

Budynki mieszkalne zostaną wyko-
nane z materiałów ekologicznych ta-
kich, jak: cegła, pustak, drewno i od-
powiadać będą wymaganiom najnow-
szych norm przenikalności ciepła, tj. 
będą energooszczędne.

W ofercie dla zainteresowanych są 
mieszkania o trzech powierzchniach: 
55 m2, 57 m2 i 84 m2. Będą one odda-
wane do użytku w stanie deweloper-
skim, co oznacza, że w każdym z nich 
znajdą się:

- nowoczesne okna z wywietrznikami,
- drzwi wewnętrzne antywłamanio-

we,
- posadzki przygotowane pod na-

wierzchnię podłogową.
Ponadto, projekt przewiduje wyposa-

żenie budynku w instalacje:
- elektryczną trójfazową,
- telewizyjną,
- telefoniczną
- internetową.

W łazience w chwili oddania do użyt-
ku będzie znajdować się tzw. bia-
ły montaż, czyli zabudowane zostaną 
ubikacja i umywalka.

W nowych domach ciepła woda użyt-
kowa oraz centralne ogrzewanie bę-
dzie podłączone do własnej stacji wy-
mienników.

Spółdzielnia zadbała też o wygodę 
mieszkańców, planując oprócz budo-
wy garaży wykonanie dodatkowych 
miejsc postojowych.

Młode rodziny na pewno ucieszy 
fakt, że ich dzieci będą mogły ba-
wić się na nowoczesnym, ogrodzonym 
placu zabaw. 

Wszelkie informacje techniczne moż-
na uzyskać u Marka Greinera, pełno-
mocnika Zarządu do spraw technicz-
nych, pod numerem telefonu:

602-672-332.
Natomiast sprawy formalno-prawne 

wraz z możliwością podpisania umo-
wy przedwstępnej załatwiane są przez 
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy 
SSM, telefon:

32 6091-496.
W sumie w czterech budynkach trzy-

kondygnacyjnych zamieszka 36 ro-
dzin.

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa jako jedna z nielicznych 
w kraju buduje domy. Niedawno zakończono budowę ostatniego bu-

dynku wielorodzinnego na osiedlu „Węzłowiec” i tam możliwości tereno-
we zostały wyczerpane. Nie słabnie niszczenie drzwi. Nie 

możemy się nadziwić, komu tak 
przeszkadzają, że nie można po-
zostawić ich w spokoju. Zdumie-
wające jest to, że właśnie teraz, zi-
mą, czyli wtedy, gdy winny być oto-
czone szczególną troską i niezwy-
kle starannie zamykane nasilają się 
te zniszczenia. W przedstawionym 
wykazie aż siedem punktów doty-
czy uszkodzenia drzwi...

A przecież drzwi wejściowe oprócz 
bardzo ważnego elementu przeciw-
działającego wychładzaniu klatki 
schodowej pełnią też funkcje repre-
zentacyjne i stanowią wizytówkę da-
nej klatki, domu. To z tym „urządze-
niem” każdy wchodzący styka się na 
dzień dobry i co widzi... Co wtedy ktoś 
przychodzący z zewnątrz myśli sobie 
o wszystkich zamieszkałych za tymi 
drzwiami?

Czy rzeczywiście są wśród nas ta-
cy, którzy zmierzają do powrotu sta-
lowych, ciężkich i siermiężnych drzwi 
znanych nam z niedalekiej przeszło-
ści i czy brzydkie mają znowu zawi-
tać pod nasze dachy? Przecież nie 
tak dawno wszyscy domagali się mon-
tażu nowych, bo ładne, bo ciepłe, bo 
lekkie... a teraz? Wtedy dowodzono, 
że tam gdzie są nowe drzwi, to musi 
mieszkać jakaś znacząca persona, bo 
dlaczego oni już mają, a my jeszcze 
nie? To skandal – mówiono. Czy przez 
analogię ktoś powie głośno, że u nie-
go mieszkają flejtuchy i równie głośno 
wykrzyczy: To skandal! Wątpimy. Tu 
odważnych, którzy przeciwdziałali-
by takim zdarzeniom, którzy poin-
formowaliby o tym, kto niszczy ich 
drzwi, już nie ma. 

Mamy zimę i pierwsze potężne mro-
zy za nami. Wydawałoby się, że co, jak 
co, ale szczelne drzwi to podstawa, by 
chronić klatki schodowe przed wyzię-
bieniem, utratą ciepła. Przecież wybi-
te szyby, wyrwane uszczelki, znisz-
czone samozamykacze w efekcie od-
biją się na ilości pobranej energii. Co 
z tego, że w mieszkaniach przykręca-
my zawory, jak

ciepło ucieka
przez wybite szyby w drzwiach wej-

ściowych do budynku, a razem z nim 
nasze złotówki. Czy to tak trudno zro-
zumieć, że to ciepło uchodzące na 
zewnątrz jest zarejestrowane przez 
licznik ciepła i spowoduje, że koszt 
jednostki podzielnika się zwiększy. 
Później, podczas rozliczenia sezo-

Fundamenty już są.

Minus na 

Powstaje kolejny dom
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Już słyszę głosy pełne oburzenia, że 
to na pewno nie mieszkańcy są winni, 
bo to wina rur, odpływów. Gło-
sy te będą wzmożone, gdy tak 
w jakimś budynku raz po razie 
dochodzi do zalania piwnic, bo 
to musi być wina kanalizacji – 
czytaj Nie róbmy z kanalizacji 
śmietnika – str. 20

Problemy ze swobodnym 
odpływem fekaliów są wy-
woływane przez dwa czyn-
niki. Pierwszy to mechanicz-
ne uszkodzenie np. załama-
nie się kanalizacji odpływowej 
poza budynkiem lub też jej zniszczenie 
przez korzenie drzew, a drugi... dzia-
łalność zamieszkałych. Później to już 
tylko następstwa czyli zalana piwnica 
i smród – wszak qpy nie pachną.

Drugi przypadek jest, niestety, do-
minujący, jak się okazuje po wykona-
nych pracach udrażniających. Tak się 
dziwnie składa, że najwięcej tych nie-

przyjemnych i dokuczliwych zdarzeń 
ma miejsce w okolicach przed święta-

mi bądź tuż po nich. Dlaczego właśnie 
w tym tak spokojnym czasie rośnie 
ilość zgłoszeń awaryjnych głównie... 
niesprawnej kanalizacji. Przecież śred-
nice systemu odpływowego nie zmie-
niają się. Czyli co... 

Uchylę rąbek tajemnicy i podniosę 
zasłonę milczenia z tym związaną, bo 
podstawowym powodem jest zmniej-

szenie prześwitu rur przez...
Sporej objętości książkę można by 

napisać o znaleziskach wydobytych 
z zatkanych rur i sporządzić niema-
łą ich kolekcję. Na porządku dzien-
nym wydobywane są przedmioty, które 
w ogóle nie powinny się tam znaleźć. 
Z rur wyciąga się części AGD, kloc-

ki, zabawki, stłuczone naczy-
nia. Zalegają w nich i skutecz-
nie je zaklejają bluzki, szma-
ty i podpaski. Do muszli klo-
zetowych wrzuca się reszt-
ki jedzenia... chociaż resztki 
to delikatne stwierdzenie, bo 
do kanalizacji dostają się ko-
ści, łby karpi czy nawet całe 
kurczaki.

Rozumiem, że pewne przed-
mioty mogą wpaść tam przy-
padkowo, ale na pewno przy-

padkowo same się nie spłuczą. Rozu-
miem przedświąteczną krzątaninę, na-
tłok odpadów, lecz nie rozumiem, jakim 
cudem znajdują się w kanalizacji poza 
syfonem muszli.

No cóż, są zjawiska, o których się 
filozofom nie śniło. Tylko dlaczego 
później narzekamy na niesprawną 
kanalizację? Obserwator

nu grzewczego, będziemy się dziwić, 
a dlaczego tak dużo musimy płacić 
– przecież oszczędzamy!!!

Przed nami kolejne mroźne dni i nie-
wykluczone, że będzie ich jeszcze tro-

chę, bo przecież idzie luty, a nazwa tego 
miesiąca (wg Aleksandra Brücknera) po-
chodzi od określenia srogich mrozów.

Minusy na termometrze przekłada-
ją się jednoznacznie na większy wyda-
tek na ogrzewanie. Pamiętajmy o tym, 
bo zima w pełni, a my niepotrzebnie 
fundujemy sobie dodatkowe złotówko-
we minusy.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 10 
– wyrwano kable domofonu.

„CENTRUM”
- ul. Komuny Paryskiej 3 – zdewa-

stowano tablicę ogłoszeń;
- ul. Powstańców 54C – stłuczono 

szybę w drzwiach wejściowych;

- ul. Karola Świerczewskiego 48B 
– wyrwano klamkę z drzwi wejściowych. 

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Wyzwolenia 8C – wyłamano za-

wiasy z drzwi wejściowych.
„MŁODYCH”

- ul. Walerego Wróblewskiego 2, 8, 
Niepodległości 28, Aleja Młodych 5 
– wybito szybki w drzwiach wejścio-
wych do klatek schodowych;

- pl. Skrzeka i Wójcika 6A, B – poła-
mano skrzynki na reklamy.

im. Juliana TUWIMA

- ul. Hermana Wróbla 8A – zniszczo-
no skrzynkę na reklamy;

- ul. Wojciecha Korfantego 2C 
– zniszczono skrzynkę na reklamy; 
zbito szybkę ze skrzynki głównego wy-

łącznika dźwigu osobowego;
- ul. Wojciecha Korfantego 3A – zde-

wastowano samozamykacz;
- ul. Hermana Wróbla 7B – wyrwano 

zamek w drzwiach wejściowych.
„WĘZŁOWIEC”

- ul. Władysława Jagiełły 1A, B, C 
– napisy na ścianach przy wejściu do 
klatek schodowych i na szczytach bu-
dynków;

- ul. Władysława Jagiełły 2A, B, 
Grunwaldzka 4A – wybito szyby 
w drzwiach wejściowych.

Qpy n ie  pachną
Przyznam, że z zażenowaniem piszę te zdania. W normalnych, towarzy-

skich rozmowach takie tematy skrzętnie są omijane lub też elegancko 
ubierane w słowa, bo jak tu mówić o qpach, a raczej o ich wydostawaniu 
się np. do piwnic z powodu... naszej niefrasobliwości.

termometrze = minus w portfelu

ul. Grunwaldzka 4 ul. Władysława Jagiełły 2

Takie coś – czyżby kierownica z zabawki  
– wydobyto w połowie ub.r. z rur przy ul. Okrężnej 13.
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Podziękowania
Naprawa c.o. i...

Witam!
Chciałabym podziękować dwóm pra-

cownikom: Panu Śliwce i niestety nie 
znam drugiego nazwiska (jeśli Pań-
stwo wiecie, to proszę o przypomnie-
nie), którzy przez 4 godziny naprawia-
li kaloryfer łazienkowy w dniu 24 grud-
nia 2009.

Podziękowania należą się też Pa-
nu Orzechowskiemu – pracownikowi 
Administracji Osiedla „Młodych” – o ile 

mi wiadomo, to stosunkowo nowy pra-
cownik, ale to strzał w przysłowiową 

dziesiątkę, jeśli chodzi o zatrudnienie 
go do kontaktu z ludźmi.

Chciałoby się powiedzieć: patrzcie 
i uczcie się – kultura, rzetelność, cier-
pliwość i po prostu (a może przede 
wszystkim) – zwykła ludzka życzli-

wość wobec drugiego. To fajnie, że 
ktoś taki – WŁAŚNIE TAKI – tam pra-
cuje!

Pozdrawiam
Katarzyna Florjańska,

ul. Zubrzyckiego 2
...chodnik

Pan Józef Bernat w imieniu swo-
im i mieszkańców z ul. A. Zgrzebnioka 
51 A i B oraz z ul. Niepodległości 63 
z trzech klatek serdecznie dziękuje – 
Firmie „Daxbor”, Panu R. Sklorzowi 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

ciąg dalszy na str. 20

Szanowni P.T. Czytelnicy „MS”
Rubryka łączności z Wami cieszy się ogromnym po-

wodzeniem, czego dowodem interesujące pytania, spo-
strzeżenia, uwagi i wnioski kierowane za naszym po-
średnictwem do władz Spółdzielni. Jednak zdarza się, że 
osoby interweniujące lub zabierające głos w jakichś spra-
wach nie podają swych danych mimo możliwości zastrze-
żenia ich do wiadomości redakcji. 

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, 
tak też należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując 
do nas. Informujemy w związku z tym, że anonimami zaj-
mować się nie będziemy.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych 
odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szpera-
nia 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 ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości, i któ-
re w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach deba-
tują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 
zbyt późno, by ją maksymalnie zgodnie ze stanem faktycz-
nym wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbęd-
ne jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia 
indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres 
i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych 
danych i przekazania ich odpowiednim komórkom organi-
zacyjnym SSM.

Szanowni Państwo
Co jakiś czas w redakcyjnej poczcie pojawiają się inter-

wencje wymagające zwrotnego kontaktu z przekazującą 
problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego nu-
meru telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej poczty 
nigdy do końca nie wiadomo, czy informacja od redakcji do 

nadawcy dotarła. Możliwość bezpośredniego kontaktu za-
pewni dookreślenie poruszonej sprawy bądź wyjaśnienie ja-
kichś drobnych szczegółów i tym samym zminimalizuje po-
jawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających z nich 
dalszych nieporozumień. Zrozumiałym jest, że podany tele-
fon pozostaje w wyłącznej dyspozycji redakcji.

Wyjaśniło się
Przed miesiącem w naszym wstępie o zasadach kon-

taktowania się z redakcją pisaliśmy: Ostatnio mieliśmy 
do czynienia z innym zdarzeniem. Jedna z Czytelniczek in-
terweniując m.in. w sprawie wiszącej na klatce schodowej 
instalacji teletechnicznej, podała imię i nazwisko. Admini-
stracja dokładnie przeglądnęła wszystkie klatki schodowe 
we wskazanym budynku i nie znalazła wiszących kabli. Usi-
łowano skontaktować się z nią, szukając nadawczyni w spi-
sie zamieszkałych – tam nie znaleziono nikogo pod takim 
nazwiskiem. Dwukrotnie redakcja e-mailem poprosiła o do-
określenie miejsca i też nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Na-
wet przez myśl nam nie przechodzi, że ktoś usiłował pod-
szyć się pod czyjeś nazwisko. Jeżeli jednak tak, to infor-
mujemy, że takie czyny są karalne. Nie warto tak postę-
pować, bo gdy całość się wyda, to kłopot ogromny. Przy-
znajemy, że sprawa błaha i podanie w tym przypadku da-
nych to pestka w porównaniu z konsekwencjami za uda-
wanie kogoś. Mamy nadzieję, że nasza Czytelniczka wyje-
chała gdzieś i jeszcze nie odebrała e-maili i niech tak po-
zostanie.

Miło nam poinformować, że nasze domniemanie po-
twierdziło się i otrzymaliśmy kolejny list – tym razem 
dane zachowaliśmy do wiadomości redakcji:

Witam, bardzo przepraszam, że tak długo nie odpisy-
wałam. Skontaktowałam się już z ADM Michałkowice. Po-
przednie nazwisko brzmiało (...). Sprawa już została wyja-
śniona dn. 17. 12. 2009 telefonicznie. W razie jakichkolwiek 
pytań proszę o telefon (...)

Dziękuję i pozdrawiam M. S.
Przekazując to wyjaśnienie, informujemy, że do każdej in-

terwencji podchodzimy starannie i darzymy nadawcę na-
leżnym szacunkiem, stąd przestrzegamy przed nadużywa-
niem zaufania, o próbach posiłkowania się czyimś nazwi-
skiem nie wspominając.

Redakcja „MS”

Nie wstydź się swojego nazwiska



19MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2010
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i jego Pracownikom za bezpłatne wy-
konanie chodnika wokół śmietnika, 
gdzie od strony tylnej pojemników jest 
skarpa utrudniająca dojście.

ZARZĄD SSM: Jak zwykle jest 
nam bardzo miło odnotować fakt, iż 
są mieszkańcy, którzy potrafią do-
strzec właściwe podejście do wy-
konywanych czynności, jak i zaan-
gażowanie zarówno pracowników 
SSM, jak i firm wykonujących usłu-
gi dla Spółdzielni. Ważne, że zauwa-
żamy takie przypadki – a nie są one 
jednostkowe – i że nie ograniczamy 
się wyłącznie do krytyki, w wielu sy-
tuacjach wątpliwej merytorycznie.

Miło jest nam tym bardziej, że Za-
rząd SSM czyni ustawiczne stara-
nia, by pracownicy mający bezpo-
średni kontakt z mieszkańcami wy-
kazywali zrozumienie, iż nawet naj-
mniejszy problem zgłaszany przez 
mieszkańca jest dla niego czymś 
najważniejszym i należy podcho-
dzić do jego rozwiązania z maksy-
malną życzliwością i wyrozumiało-
ścią i w miarę możliwości rozwiązać 
go jak najszybciej.

Od redakcji: Podziękowania dla Ry-
szarda Sklorza, właściciela firmy „Da-
xbor” przekażemy z przyjemnością.

Okrężna 13
Nie róbmy z kanalizacji 

śmietnika
Witam!

Jestem lokatorem mieszkania na 
Okrężnej 13. W minione Święta ura-
czył mnie, jak i innych lokatorów, za-
pach fekaliów wydobywający się z piw-
nicy. Nie byłoby w tym nic dziwnego... 
gdyby nie przedświąteczna interwen-
cja zakładu komunalnego udrażnia-
jącego właśnie zablokowaną kanali-
zację.

Tu mam pytania do Administracji.
Czy Administracja zamierza coś zro-

bić w celu zapobieżenia wypływowi fe-
kaliów?

Czy Administracja ma zamiar odka-
zić piwnice, jak i spłukać pozostałości 
fekaliów?

Czy tylko zastosuje jakieś środki za-
pachowe, jak to ma teraz miejsce?

Ponieważ pozostawienie TEGO 
jest zagrożeniem epidemiologicznym 
i zdrowotnym dla mieszkańców.

Nie róbmy z szamba perfumerii. 
Kostka zapachowa nie zapewni NAM 
zdrowia.

Czy Administracja jest w stanie pod-
stawić dodatkowe pojemniki na śmie-
ci ze względu na to, iż przechowywa-
ne w piwnicy rzeczy nie nadają się do 
wykorzystania w innych celach?

Czy Administracja zadba o wentyla-
cję w piwnicy na zewnątrz bloku np. 
przez okienka piwniczne?

A teraz nieco inny temat. Z tego, 
co przeczytałem w tym roku, Admini-
stracja ma zamiar remontować klat-
ki schodowe i windy, z czego może-
my się tylko cieszyć. Mam pytania co 
do remontów.

Co to znaczy „Estetyzacja wejść do 
klatki wraz z robotami towarzyszący-
mi” i „Malowanie klatek schodowych”?

Czy można się spodziewać, że zo-
staną skute i załatane sypiące się 
ściany?

Czy „Remont instalacji domofono-
wej” będzie prowadzony równolegle 
z remontami klatki schodowej?

Czy przy okazji konserwacji dźwi-
gów doczekamy się również całkowitej 
naprawy dźwigu po lewej stronie? Mi-
mo wielokrotnej interwencji konserwa-
torów, dźwig ten nie reaguje na przy-
wołanie, czasami kilkakrotne. Tłuma-
czenie konserwatorów tego problemu 
jest dość śmieszne. A mianowicie: lo-
katorzy zbyt szeroko otwierają drzwi 
do wymienionego wcześniej dźwigu. 
Widocznie nie pozostaje mi nic inne-
go, jak zgubić kilogramy, by zmieścić 
się w wejściu do dźwigu, nie uszka-
dzając go...

Pozdrowienia dla Redakcji.
Lokator z Okrężnej 13

(dane do informacji redakcji „MS”)
ZARZĄD SSM: Ciągnący się od 

dłuższego czasu problem dotyczą-
cy odprowadzenia ścieków związa-
ny jest z niewłaściwym używaniem 
instalacji kanalizacyjnej przez nie-
których zamieszkałych. Dokładnie 
zaś wrzucanie śmieci do muszli klo-
zetowej. Takie postępowanie jest je-
dyną przyczyną zatykania się pozio-
mu kanalizacji w piwnicy, a w kon-
sekwencji wypływu fekaliów.

W opisanym przypadku z rur ka-
nalizacyjnych podczas ich udraż-
niania wydobyto kilka sztuk kloc-
ków „Duplo”, a w poprzedniej opi-
sanej awarii głowę... sic!!! – konika 

na biegunach. Dodatkowo instala-
torzy usuwają przy takich okazjach 
podpaski, wkładki, szmaty i wiele 
innych przedmiotów w tym znacz-
nych rozmiarów rozkładające się 
resztki artykułów żywnościowych 
np. różnej wielkości kawałki mięsa, 
kości.

Z całą stanowczością stwierdza-
my, iż wspomniana instalacja jest 
w pełni sprawna, a jej zatykanie to 
wynik mocno niefrasobliwego ko-
rzystania z kanalizacji. Wyjaśniamy 
w tym miejscu, że zawsze po takim 
zdarzeniu administracje dokonują 
czyszczenia i dezynfekcji zalanych 
pomieszczeń z dodatkowym zasto-
sowaniem środków zapachowych 
neutralizujących fetor fekaliów.

APEL
Zarząd SSM apeluje do wszyst-

kich zamieszkałych o przestrzega-
nie zasady:

ŚMIECI DO ŚMIETNIKA,
PŁYNNE ODPADY KOMUNALNE

DO KANALIZACJI.
Odpowiadając na pozostałe

poruszone kwestie, informujemy:
- Administracja nie zamierza pod-

stawiać dodatkowych pojemników 
na „rzeczy” z piwnicy, gdyż usunię-
cie ich we własnym zakresie należy 
do właściciela zbędnych przedmio-
tów. W tym celu wystarczy jedynie 
wystawić je we wskazane miejsca 
w przeddzień wywożenia tzw. wiel-
kich gabarytów. Informacja o termi-
nach wywozu pojawia się sukcesyw-
nie w „MS”, jest wywieszana w klat-
kach schodowych i zawsze dostęp-
na w osiedlowej administracji.

- ADM zapewnia właściwą wentyla-
cję grawitacyjną piwnicy, m.in. w ce-
lu niedopuszczenia do obniżenia za-
wartości tlenu w tych pomieszczeniach 
a także usunięcia naturalnie groma-
dzącej się wilgoci.

- Estetyzacja wejść do klatek 
schodowych wraz z robotami towa-
rzyszącymi oznacza:

- wymianę drzwi wejściowych,
- obłożenie płytkami klinkierowymi 

ścian przed wejściem do budynku,
- wymianę oświetlenia oraz w wielu 

przypadkach wymianę kaset domofo-
nowych i zastąpienie dotychczasowych 
analogowych kasetami cyfrowymi.

- Malowanie klatek schodowych 
obejmuje malowanie ścian, sufitów, 
lamperii wraz z malowaniem coko-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22
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lików, a także naprawę uszkodzo-
nych ścian – usuwanie ubytków, 
dziur. Prace te poprzedzone są upo-
rządkowaniem oświetlenia i w miarę 
możliwości znajdujących się w klat-
kach wszelkich instalacji teletech-
nicznych.

- Mając na względzie wskazany 
przez Pana problem z funkcjonowa-
niem windy, ADM os. im. Juliana Tu-
wima zleci Rejonowemu Urzędowi Do-
zoru Technicznego przeprowadzenie 
nadzwyczajnej kontroli wymienione-
go dźwigu.

Od redakcji: Dziękujemy za pozdro-
wienia.

Ściana szczytowa
Witam!

Właśnie jesteśmy po pomiarze tem-
peratury ściany szczytowej na ul. Wy-
zwolenia 8c. Myślę, że rzuciło to dużo 
światła na sprawę notorycznie niedo-
grzanych pomieszczeń (mimo oczywi-
ście korzystania z C.O.), jak również 
pleśni na tejże ścianie. W moim przy-
padku temperatura ta wahała się od 
6 do 13 stopni. Wiem, że nie-
którzy mieli mniej. Obok go-
rącego maksymalnie kaloryfe-
ra i rur z C.O. ściana miała 10 
stopni. Nie trzeba dodawać, że 
walka z tak potężną chłodnicą, 
jaką jest ta ściana, z góry ska-
zana jest na przegraną. Koszty 
tego oczywiście ponoszone są 
przez nas. Znaczy to, że mimo 
wysokich opłat nie mamy takie-
go samego komfortu ciepła, jak 
inni przy takich opłatach. Oczy-
wiste też, że współczynniki cie-
pła służące do rozliczenia C.O. 
mamy jak gdyby nigdy nic. Należy 
mieć tylko nadzieję, że na pomiarach 
się nie skończy i zostanie wykonany 
kolejny krok tzn. ocieplenie tej ścia-
ny zgodnie ze współczesnymi norma-
mi. Dodam, że zauważyłem, że obec-
nie ociepla się ściany znacznie grub-
szym styropianem niż pozostałe ścia-
ny na ul. Wyzwolenia.

Pozdrawiam R. M.
ZARZĄD SSM: Ściany szczytowe 

budynku przy ul. Wyzwolenia 8 c by-
ły docieplane w połowie lat 80-tych 
ubiegłego stulecia zgodnie z ów-
cześnie obowiązującymi norma-
mi przenikania ciepła i według po-

wszechnie wtedy stosowanej meto-
dy ocieplania domów, tj. z zastoso-
waniem wełny mineralnej i blachy 
trapezowej. Niewykluczone, że na 

przestrzeni ponad 20 lat doszło pod 
okładzinami z blachy do osunięcia 
wełny mineralnej lub jej częścio-
wej degradacji np. na skutek zawil-
gocenia.

Mając na względzie wnioski 
mieszkańców tej klatki schodowej, 
ADM osiedla Michałkowice na wio-
snę br. dokona odkrycia ściany 
i szczegółowo sprawdzi stan izola-
cji. W przypadku stwierdzenia uste-
rek znajdująca się tam izolacja zo-
stanie uzupełniona, co winno ogra-
niczyć występujący problem.

Uwaga zaciek
Witam!

Z radością obserwuję remont klatki 
schodowej w bloku, w którym miesz-

kam, tj. Zgrzebnioka 43. Dopiero co 
zakończył się remont dachu, a tu wy-
miana oświetlenia na automatyczne 
uruchamiane ruchem i od razu remont 
całej klatki schodowej. Faktycznie klat-
ka wymagała odnowienia, gdyż jej 
stan był tragiczny.

Jest jednak problem. Zaobserwowa-
łem, że na ostatnim piętrze sufit nadal 
przecieka – otwór po dawnej sieci in-
ternetowej. Mimo faktu, iż dach został 
gruntownie wyremontowany, przez ów 
otwór woda z dachu nadal przecie-
ka. Można wyciągnąć takie wnioski, 
gdyż w dni deszczowe lub ostatnio 
z opadami śniegu od otworu w dół wi-

doczny jest coraz większy zaciek...  
(foto w załączeniu). Patrząc na róg 
pod sufitem w pobliżu owego otworu, 
także ma się wrażenie, że nie jest on 
do końca suchy.

Remont klatki postępuje w szyb-
kim (!) tempie, jednak nie można prze-
oczyć faktu, że sprawa tego ciekną-
cego otworu nie powinna zostać „za-
malowana” razem z pozostałą czę-
ścią klatki.

Zwracam się z prośbą o sprawdze-
nie powyższych awarii (lub niedocią-
gnięć podczas remontu dachu) i re-
akcję, zanim będzie na to za późno 
i klatka będzie pomalowana. Szkoda 
wydawać pieniądze na powtórny re-
mont i malowanie ostatniego piętra...

Liczę, że nie tylko mnie nie podoba 
się bezsensowne wyrzucanie pienię-
dzy na powtarzanie tych samych na-
praw.

Z wyrazami szacunku
Krzysztof Mółka.

Po kilku dniach Czytelnik przesłał 
kolejnego e-maila: Niestety, klatka 
(przynajmniej górna jej część) zosta-
ła pomalowana. Na świeżo pomalo-

wanej ścianie powstał piękny 
zaciek...

Foto w załączeniu.
ZARZĄD SSM: Potwierdza-

my wystąpienie niewielkiego 
zacieku na klatce schodowej, 
które spowodowane zostało 
nieszczelnością otworu przej-
ścia kabla przez dach. Po-
wyższa usterka została nie-
zwłocznie usunięta i z chwilą 
oddania bieżącego wydania 
„MS” do druku zacieku już 
nie będzie.

Dziękujemy za nadesłaną 
informację.

O cenach wody 
w naszym mieście

Niegdyś podwyżki cen wody wy-
nosiły 3,3 lub 6,2 procent np. 2005 
rok - uzyskałem informacje z Interne-
tu. Tym razem ma być 12 procent za 
wodę i 18 procent za odprowadzenie 
ścieków.

Wypowiedź prezesa nowej spół-
ki Aqua-Sprint w Siemianowicach  
z 12. 05. 2009 r.

„Obecnie zaś kapitał spółki Aqua-
-Sprint to ponad 5 mln zł. Do końca tego 

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24
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roku będzie to majątek wart nawet 
40 mln zł.”

Wypowiedź tej samej osoby
z 14 maja 2009 r.

- W najbliższym czasie nie należy 
spodziewać się jakichś radykalnych 
zmian. Nie będzie żadnej rewolucji ce-
nowej. Cena, jak wiadomo, jest ele-
mentem taryfy, którą zgłasza przed-
siębiorstwo wodno – kanalizacyjne 
prezydentowi miasta, i która następnie 
trafia pod obrady Rady Miasta. 

Kolejna informacja w Internecie
z 24. 10.

Piotr Komraus będzie teraz musiał 
złożyć mandat radnego. Więcej na 
ten temat jego nominacji na stanowi-
sko prezesa spółki Aqua Sprint i o je-
go pomysłach na funkcjonowanie tego 
nowego podmiotu gospodarczego, na-
piszemy w najbliższych dniach.

Po raz kolejny w Internecie napisano 
10. 12. 2009 r.:

„Ta podwyżka (12 procent w przy-
padku dostarczania wody, 18 procent 
w przypadku odprowadzania ścieków 
– przyp. red.)”

Dalej czytamy: „Po blisko godzinnej 

dyskusji doszło do głosowania. 11 rad-
nych opowiedziało się za przyjęciem 
uchwały, która tym samym wejdzie 
w życie od 1 stycznia 2010 r.

Trudno tego nie skomentować.
Cóż, nowa spółka, nowi dodatko-

wi prezesi, masę biurokratów – to 

wszystko trzeba zapłacić kosztem nas, 
mieszkańców Siemianowic. A i radni 
są za tym, bo przecież miasto ma 
w tym udział. No, rzeczywiście, tak jak 
prezes to określił 12. 05. 2009 roku, ta-
ką uchwałą z 10. 12. 2009 roku kapitał 
Spółki może bardzo szybko rosnąć. 
Czym jest podwyżka wody dla preze-
sa, przy jego wynagrodzeniu? Niczym! 
12 czy 18 procent to przecież nie żad-
na radykalna zmiana, oczywiście dla 
pana prezesa. Kapitał Spółki ważny.

Na pewno nie otrzymamy żadne-
go wyjaśnienia ani od spółki, ani 
od Urzędu Miasta. Gdyż Urząd Mia-
sta na pytania w „Mojej Spółdziel-
ni” nigdy nie odpowiada. Mieszkań-

cy mają płacić, nic nie gadać i o nic 
nie pytać.

Informacje pochodzą z „Reporter-
skim Okiem”

Pozdrawiam
Mieszkaniec SSM

PS Imię, nazwisko i e-mail
tylko dla redakcji.

Od redakcji: Co jakiś czas UM odpo-
wiada na poruszane przez mieszkań-
ców sprawy, ale ilość tych odpowiedzi 
odbiega od ilości poruszonych spraw.

Dziękujemy za życzenia
Wszystkim Czytelnikom, którzy na-

desłali nam życzenia świąteczno-no-
woroczne, serdecznie dziękujemy za 
pamięć i ciepłe słowa.

Redakcja „MS”

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 22

Do zimowych ferii został tylko mie-
siąc. Ten upragniony czas przerwy 
w nauce dzieciaki nawet, gdy rodzi-
ców nie stać na to, by zafundować 
im wyjazd w góry będą mogły jednak 
spędzić nie tylko przed komputerem 
i telewizorem.

Tradycyjnie już Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa organizu-
je w tym czasie półkolonie dla kilku-
dziesięciu dzieci, często pochodzą-
cych z najbardziej potrzebujących ro-
dzin. Zajęcia rozpoczynają się w po-
niedziałek 15 lutego w DK „Chemik”. 
Na uczestników czeka moc atrakcji, 
w tym wspólne spacery, wycieczki oraz 

udział w licznych konkursach i zawo-
dach. Ferie w „Chemiku” zawsze cie-
szyły się ogromnym zainteresowaniem 
i dlatego już teraz informujemy o nie-
zwlekanie z decyzją i zadbanie, zapi-
sanie dziecka wcześniej. Kierownic-
two DK „Chemik” rozpoczyna zapisy 
na zimowe zajęcia już od poniedział-
ku 8 lutego br. pod numerem telefonu: 
32 228-20-90.

A w „RENOMIE”…
Z kolei młodzież szkolną zapraszamy 

do Strefy Rozrywki „RENOMA”, gdzie 

na okres ferii Zarząd SSM wprowadza 
zniżkę na grę na torze bowlingowym 
w godzinach 1100 – 1700 od poniedział-
ku do piątku. W tym czasie będzie moż-
na zagrać już za 20 zł za jedną godzi-
nę, bez względu na liczbę osób chęt-
nych do jednego toru. W ubiegłym roku 
propozycja ta cieszyła się tak wielką po-
pularnością, że frekwencja była niemal-
że stuprocentowa. Radzimy więc wcze-
śniej rezerwować tory w „RENOMIE” 
pod numerem telefonu 32 220-85-70.

O innych imprezach organizowanych 
dla dzieci w mieście można będzie 
przeczytać w informatorach wydawa-
nych przez Urząd Miasta.

DK „Chemik” i „RENOMA” - zapraszają

Ferie wkrótce

NIE HAŁASUJ, NIE MIESZKASZ SAM 
- POMYŚL O SĄSIEDZIE  

- MOŻE WŁAŚNIE SPAĆ LUB SIĘ UCZYĆ, ITD.
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Święta i powitanie Nowego Roku za 
nami. Nadszedł czas na karnawałowe 
tańce i swawole. A jak zabawa, to i coś 
na ząb by się przydało. Proponujemy 
więc sałatki, które przyrządzić może-
my stosunkowo szybko i tanio.

Niektóre z kulinarnych przepisów 
śmiało także mogą wspomóc, czy na-
wet zastąpić jakiś deser.

Sałatki z:
- morszczuka lub dorsza

20 dag filetów, pół pęczka włoszczy-
zny bez kapusty, 2 ugotowane ziem-
niaki, 2 ogórki kiszone, 2 jabłka, 10 dag 
majonezu, zielona pietruszka, sól, 
pieprz, sok z cytryny do smaku. Filety 

ugotować w wywarze z jarzyn, delikat-
nie wyjąć, ostudzić, pokroić w kostkę ra-
zem ze wszystkimi składnikami. Całość 
przyprawić, wymieszać z majonezem, 
posypać posiekaną natką pietruszki.

- ananasem
Puszka ananasa, puszka kukurydzy, 

kawałek żółtego sera, ząbek czosnku, 
łyżka majonezu, sól, pieprz do smaku. 
Krążki ananasa pokroić, dodać kukury-
dzę, zmiażdżony czosnek i przyprawy. 
Całość wymieszać z majonezem.

- twarożkiem
50 dag jabłek, sok z cytryny, 2-3 poma-

rańcze, opakowanie serka homogenizo-
wanego, ćwierć szklanki jogurtu lub kefiru, 
łyżeczka posiekanej zielonej pietruszki, 
sól, mielona, słodka papryka do smaku. 
Umyte jabłka pokroić na plasterki, skro-
pić sokiem z cytryny. Pomarańcze obrać 
ze skórki i również pokroić na plaster-
ki. Owoce ułożyć na talerzu na przemian 
warstwami w kształcie wieńca. W środek 
wlać serek wymieszany z jogurtem i przy-
prawami. Posypać zieloną pietruszką. 

- sosem korzennym
Banan, brzoskwinia, gruszka lub jabłko, 

kiwi, kubeczek jogurtu naturalnego - po 1 
sztuce. Cytryna, miód, aromat migdało-
wy, przyprawa korzenna do piernika – do 
sosu. Pokroić owoce w kostkę, a z reszty 
składników zrobić sos. Wymieszać.

- pieczarek
40 dag pieczarek, 1 cebula, 1-2 jajka, 

1 łyżka stołowa oleju, sok z 1 cytryny, 
sól, pieprz do smaku. Oczyścić trzony 
pieczarek, a z kapeluszy zdjąć błonkę. 
Umyte grzyby zalać gorącą wodą, do-
dać soku z cytryny i ugotować. Ugoto-
wane pieczarki i cebulę pokroić na pół-
plasterki, po czym przyprawić olejem, 
solą i pieprzem. Masę ułożyć kopiasto 
na salaterce i przybrać kawałkami jaj.

Rozejrzyj się wkoło, 
a zauważysz, że top-
nieje grono życzliwych 
ci współpracowników. 

Możesz to naprawić. Wystarczy, iż bę-
dziesz  im przychylny i wysłuchasz ich 
słuszne uwagi. Nie jest to trudne dla czło-
wieka o tak szerokich horyzontach. Na 
jakiś czas zapomnij też o wężu w kiesze-
ni i sypnij groszem nie tylko najbliższym.

Rok 2010 nie bę-
dzie się niczym 
szczególnym wyróż-
niać. Uda Ci się za-

chować nie tylko pracę, ale i dotych-
czasową pozycję w firmie. W domu 
wszystko będzie układać się pomyśl-
nie. Jedynie na wiosnę możesz mieć 
trochę kłopotu z synem, czy córką.

W nadchodzącym 
roku dużo może się 
wydarzyć. Będą to 
zmiany dobre, ale 

trochę i takich, z których urodzeni pod 
tym znakiem nie będą zadowoleni. Mo-
że np. brakować kogoś bliskiego, który 
teraz jest daleko. Pod koniec roku zre-
kompensuje Ci to nowa znajomość.

Rok, który minął nie 
zapisał się szczegól-
nie dobrze w Twoim 
życiu. Ten nadcho-

dzący będzie lepszy. Otrzymasz cieka-
we propozycje, ale nie namyślaj się zbyt 
długo, bo mogą Ci umknąć, a szansa 
zazwyczaj dwa razy się nie trafia.

W 2010 roku czeka 
Cię wiele imprez i spo-
tkań towarzyskich. Bę-
dziesz więc w swoim 

żywiole, bowiem lubisz taki styl życia. 
Pamiętaj jednak, że nie gustuje w tym 
Twoja żona/mąż. Jeśli więc chcesz, 
aby w domu panowała miła atmosfera, 
ogranicz trochę zabawowy styl życia.

Chyba uda Ci się 
wreszcie przekonać 
żonę/męża i kupić 
coś, co jest dość dro-

gie, ale co chciałabyś Panno mieć. 
W połowie roku pewną przykrość mo-
że Ci sprawić ktoś, na kogo liczyłaś, 
a jednak, tak naprawdę nie jest Ci 
życzliwy. 

Już w najbliższych 
miesiącach możesz 
liczyć na wyraźną 
poprawę zdrowia. 

Nie nastąpi to jednak natychmiast, 
musisz niestety poddać się niezbyt 
przyjemnej kuracji. W połowie roku po-
prawi się Twoja sytuacja finansowa.

Będziesz mieć tro-
chę kłopotów w pra-
cy, ale nieoczekiwa-
nie poda Ci rękę ktoś, 

po kim nigdy byś się takiego gestu 
nie spodziewał. Nie tylko, więc Twoje 
sprawy będą układać się pomyślnie, 
ale zyskasz również przyjaciela.

Przed Tobą dość 
długi wyjazd zagra-
niczny. Będziesz się 
bardzo cieszyć, po-

nieważ jest to korzystne pod wzglę-
dem materialnym. Mniej zadowolona 
będzie Twoja rodzina, ale może uda 
Ci się i ją przekonać do tej sprawy.

Możesz w nadcho-
dzącym roku mieć 
trochę nieprzewi-
dzianych wydatków 

i związanych z tym kłopotów finanso-
wych. Jeśli jednak myślisz o zacią-
gnięciu większej pożyczki dobrze się 
nad tym zastanów i staranie wybierz 
bank.

Jeśli studiujesz, to 
w tym roku uda Ci się 
zdać ważne egza-
miny, a może nawet 

zakończyć studia. Jeśli masz dzieci 
w wieku szkolnym również dostarczą 
Ci wiele satysfakcji. Możesz mieć je-
dynie trochę kłopotów materialnych.

Nie żądaj tego, co 
w minionym roku de-
finitywnie się skoń-
czyło. Nowy Rok 

przyniesie kontakty z nowymi ludźmi, 
nowe wrażenia i perspektywy. Będzie 
to dobry rok, zrealizujesz w nim wiele 
swoich marzeń.

Na  
Nowy Rok

MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Sklejka; 8. Strój ma-

skaradowy; 9. Kiedyś Brana, dzisiaj 
Brynica w Siemianowicach Śląskich; 
10. Tango z piosenki Wojciecha Mły-
narskiego; 11. Zwiotczenie mięśni; 
12. Na twarzy przebierańca; 13. Zale-
cana otyłemu; 14. Przecież po Śląsku; 
16. Papierowa rurka; 19. Kot spada 
na cztery; 20. Poszycie leśne; 21. Dłu-
gowieczne iglaki; 22. Część świątyni; 
23. Przyszła na Matyska; 28. Przed-
miot rozmowy; 31. Gruda węgla; 
32. Czubata papuga; 33. Na rodzi-
my kotlet; 34. Pomieszczenie dla ko-
goś; 35. Gra z patyczkami; 36. Papie-
ry wartościowe; 37. Obszar wodny.

PIONOWO: 1. Mocne, ciemne pi-
wo; 2. Dobytek; 3. Ryba z łowisk afry-
kańskich; 4. Partnerskie miasto Sie-
mianowic Śl. w Niemczech; 5. Miła 
woń; 6. Przywódca bandy; 7. Niejed-
na w karnawale; 14. Budowla Fitznera 
w modernizacji; 15. Ostatnie dni kar-
nawału; 17. Męski garnitur; 18. Pole-
waczka; 24. Konkrety; 25. Konie zim-
nokrwiste; 26. Chorobliwy brak woli; 
27. Dzielnica Siemianowic Śląskich; 
28. Odkrywca Tasmanii; 29. Partner-
skie miasto Siemianowic Śl. na Wę-
grzech; 30. Taca w gwarze śląskiej.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 18 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 22. I. 2010 r. – na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-

nia” – krzyżówka nr 1/2010. Nagrody 
za rozwiązaną krzyżówkę nr 12/2009 
z hasłem – Życzymy dużo radości i mi-
łości, otrzymują: Agnieszka KOSIAR-
KIEWICZ, zam. ul. Walerego Wróblew-
skiego 53 F; Anna BAROWCZYK, 
zam. ul. Powstańców 54 B; Barbara 
KUBICZ, zam. ul. Grunwaldzka 2 C.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagroda głów-
na – niespodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
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Dwóch więźniów rozmawia przecha-
dzając się po spacerniaku.

- Za co siedzisz?
- Za udzielenie pierwszej pomocy.
- Jak to?
- Teściowa miała krwotok z nosa, no to 

jej założyłem opaskę uciskową na szyję.
  

Jasiu szepcze tacie na ucho:
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to po-

wiem Ci, co mówi mamie pan listonosz 
jak jesteś w pracy.

Ojciec wyjmuje 10 zł i daje synowi.
- I co, Jasiu? Co mówi?
- Mówi: - „Dzień dobry. Poczta dla 

Szanownej Pani”.
  

Facet ogląda Discovery, spiker 
z ekranu:

- Pandy mają ich 16, rekiny 100, 
a u człowieka norma to 32 zęby.

Facet nagle podrywa się z fotela 
i wrzeszczy:

- Huuuurrrra… jestem pandą!
  

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Panie doktorze, gdzie się dotknę to 

mnie boli! 

- Proszę Pani… przecież Pani ma 
złamany palec.

  
Idzie góralka brzegiem strumienia, 

a po drugiej stronie chłopaki.
- Ej, Maryś, pójdź do nas!
- Nie pójdę, bo mnie wyłonacycie!
- Ej, nie wyłonacymy!
- To po co ja tam pójdę? 

  
Rozmawia dwóch pijaków:
- Ciekawe dlaczego dali mi ksyw-

kę: Dżin? Pewnie dlatego, że wszyst-
ko mogę?

- Nie, stary. Po prostu gdy tylko ktoś od-
kręca butelkę, ty od razu się pojawiasz.
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zasługuje przygotowanie tras przez 
służby MOSiR i na ręce Jana Ko-
mandera, szefa tej placówki, skła-
dam podziękowanie za ogromny 
wkład pracy wniesiony przez pra-
cowników w przeprowadzenie im-
prezy. Wyrazy uznania należą się 
także wszystkim służbom porządko-
wym i rzeszy społeczników, bo spi-
sali się na medal. Z przebiegu bie-
gu jestem bardzo zadowolony, cho-
ciaż jako organizator odczuwam nie-

dosyt, bo... mogło być jeszcze nieco 
więcej uczestników. 

Wszystkim rozegranym biegom to-
warzyszyły spore emocje. Niektóre 
z nich miały tak zacięty przebieg, że 
o zwycięstwie decydowały dosłownie 
centymetry.

Na podkreślenie całości zasługują 
dobre miejsca biegaczy i biegaczek 
z naszego miasta, z których kilku zna-
lazło się na podium min. pierwsze miej-
sce zajął Bartosz Zalewski, zaś dru-
żyna z SP 8 zdobyła drugie miejsce 
w klasyfikacji drużynowej.

Organizatorzy imprezy Zarząd Miej-
ski TKKF Siemianowice Śląskie, Re-
ferat Rekreacji Sportu i Turystyki UM, 
MOSiR „Pszczelnik” oraz siemiano-
wicka Liga Obrony Kraju – zapew-
niła łączność – zadbali o odpowied-
nią oprawę i nagrody dla najlepszych 
zawodników i zawodniczek. Zwycięz-
cy poszczególnych kategorii otrzyma-
li dyplomy i medale, a najlepsze dru-
żyny okolicznościowe puchary. Do-
dajmy też, że zawodnicy po zakoń-
czonym biegu mogli się ogrzać i na-
pić ciepłej herbaty. pes

Klasyfikacja indywidualna:
Kategoria I

(rocznik 1997 i młodsi)
Dziewczęta:

1. Patrycja Kapała – SKS Tarnow-
skie Góry,

2. Natalia Ciechomska – Zawisza 
Stara Kuźnia,

3. Aleksandra Gaj – SKS Tarnow-
skie Góry.

Chłopcy:
1. Patryk Żelazny – Gimnazjum Krzy-

kawa,
2. Paweł Podyma – Zespół Szkół 

Sportowych w Siemianowicach Śl.,
3. Mateusz Bartyzel – SKS Cham-

pion Lasowice.
Kategoria II

(roczniki 1994 do 1996)
Dziewczęta:

1. Wiktoria Wiśniewska – MOSiR 
Łaziska Górne,

2. Patrycja Grzyb – SKS Tarnow-
skie Góry,

3. Monika Mikołajczyk – Gimna-
zjum nr 2 Siemianowice Śl.

Chłopcy:
1. Bartosz Zalewski – UKS Wodnik 

Siemianowice Śląskie,
2. Kewin Kędrak – MOSiR Łaziska 

Górne,
3. Arek Brdonkała – SKS Champion 

Lasowice.
Kategoria III

(roczniki 1991 do 1993)
Dziewczęta:

1. Michalina Mendecka – MOSiR Ła-
ziska Górne,

2. Kamila Motak – TKKF Saturn Cze-
ladź.

Chłopcy:
1. Marcin Ciepłak – TKKF Chemia 

Hurt Rybnik,
2. Robert Bednarek – Zespół Szkół 

Sportowych w Siemianowicach Śl.,
3. Bartosz Świerczyński – UKS 

Wodnik Siemianowice Śląskie.

Kategoria IV – kobiety
(roczniki 1990 i starsze)

1. Barbara Janczak – MOSiR Łazi-
ska Górne,

2. Janina Malska – indywidualnie,
3. Beata Wrońska – Chorzów.

Kategoria V – mężczyźni
(roczniki 1965 do 1990)

1. Daniel Mazurek – TKKF Chemia 
Hurt Rybnik,

2. Damian Chwistek – AZS AGH 
Kraków,

3. Rafał Gałuszka – MOSiR Łazi-
ska Górne.

Kategoria VI – mężczyźni
(roczniki 1951 do 1964)

1. Krzysztof Borowski – TKKF Sa-
turn Czeladź,

2. Maciej Ciepłak – TKKF Chemia 
Hurt Rybnik,

3. Jan Mróz – KWK Ziemowit,
Kategoria VII – mężczyźni

(rocznik 1950 i starsi)
1. Marian Skrzypski – TKKF Ja-

strząb,
2. Henryk Świetlik – TKKF Saturn 

Czeladź,
3. Stanisław Chojnacki – TKKF Sa-

turn Czeladź.
Klasyfikacja  
drużynowa:

1. TKKF „SATURN” Czeladź
2. SP nr 8 przy ZSS 
3. MOSIR Łaziska Górne
Miejsca pozostałych siemianowic-

kich drużyn:
9. UKS Wodnik, 15. Gimnazjum nr 2, 

17. MOSIR – TKKF, 27. SP nr 13,   
28. Zespół Szkół Sportowych

Śn i e żny  p r ze ł a j

W  z i m o w e j  s c e n e r i i .

ciąg dalszy 
ze str. 28
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Ś n i e ż n y 
p r z e ł a j

Cross „Siemiona” o Paterę „Dzien-
nika Zachodniego” i Śląskiego 

TKKF od lat cieszy się ogromną po-
pularnością wśród miłośników biega-
nia. Co roku jest to jedna z pierwszych 
w kraju noworoczna sportowa impreza 
inaugurująca sezon biegowy. Siemia-
nowicki przełaj jest też pierwszą oka-
zją dla profesjonalistów do zbadania 
formy przed kolejnymi zawodami, a dla 
amatorów stanowi możliwość rywa-
lizowania i sprawdzenia się na trasie 
często w iście polarnych warunkach.

Zorganizowany po raz XXXIII tego-
roczny bieg przełajowy przeprowadzo-
no 10 stycznia. Trasy o długości zależ-
nej od płci i wieku zawodników – było 
ich pięć od 850 do 5700 m – tradycyj-
nie wiodły przez park Pszczelnik.

Po raz drugi z rzędu przełaj odbył się 
w stricte zimowych warunkach, cho-
ciaż sobotnia pogoda – gwałtowna od-
wilż – zwiastowała raczej bieg w błocie. 
Niedzielne dopołudnie, biegi rozpoczę-
to o 1100, przyniosło jednak obfite opa-
dy śniegu, co urozmaiciło i utrudniło za-
wody. Padający śnieg był dodatkowym 
wyzwaniem dla blisko 200 zawodników 
z 32 drużyn i to nie tylko z ościennych 
miast, gdyż na starcie znaleźli się m.in. 
biegacze z Kalisza, Krakowa, Bielska-
-Białej, Rybnika, Opola, Olkusza.

Ryszard Seręga, szef miejskie-
go TKKF-u mówił: Na podkreślenie 

ciąg dalszy na str. 27

Nieobce w takim klimacie są także 
po kilka dni na przemian mroźnych, 
śnieżnych a następnie ciepłych z tem-
peraturami bardziej przypominającymi 
wiosnę, jak i gwałtowne wiatry pędzą-
ce po ogołoconej z roślinności ziemi.

Taka huśtawka warunków pogo-
dowych powoduje, że albo brniemy 
w śniegu i mamy kłopoty z porusza-
niem się czy to na własnych nogach, 
czy też jeżdżąc samochodem albo bro-
dząc w wodzie. No, cóż – na aurę nie 
ma silnych i należy jej „wyroki” przyj-
mować z pokorą.

Pierwsze dni stycznia zafundowa-
ły nam wszystko to, co ogólnie opisa-
liśmy. Pierwsze dni stycznia pokaza-
ły też, jak możniejsi od nas mają kolo-

salne problemy z poskromieniem śnie-
gu, bo wszelkie wiadomości radiowe, 
telewizyjne czy w gazetach roiły się 
od informacji o paraliżu komunikacyj-
nym w Niemczech, Francji, Anglii, Ir-
landii. Wstrzymano loty, przestał kur-
sować pociąg pod kanałem La Man-
che, zakorkowały się autostrady. Sła-
ba to pociecha, ale jednak my daliśmy 
sobie ponoć lepiej radę z atakiem zi-
my niż wspomniane kraje. Oczywiście 
indywidualne odczucia mogą być in-
ne, szczególnie, gdy ktoś utknął gdzieś 
w drodze lub gdy chodzi o uliczki za-
tarasowane stojącymi samochodami 
czy parkingi, na które szpilki nie da się 
wcisnąć.

Hu! Hu! Ha!

Zima przypomniała sobie o nas i aura ewidentnie daje nam do zrozumie-
nia, że żyjemy w klimacie umiarkowanym. W nim zaś możliwe są zarów-

no upalne, jak i chłodne lata, mroźne lub ciepłe zimy z większymi lub mniej-
szymi opadami śniegu bądź deszczu.
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