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

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

VAT w górę – 5 ... i nasze dzieci, wnuki – 11
Zima na osiedlach – 16
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Spełnienia Marzeń, Satysfakcji  
w Życiu Osobistym i Zawodowym 

 w Nowym 2011 Roku  
Mieszkańcom i Władzom Samorządowym 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

życzy dziękując przy okazji  
za okazane w wyborach poparcie 

Jacek Guzy
Prezydent Miasta 

 Siemianowice Śląskie s-
P

M
/0
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Zimowe niszczenie drzwi  
= dodatkowy minus w portfelu

Na  dzień  zamknięcia  bieżącego  wydania  „MS”,  tj.  na  2  stycznia  br.  nie  mieliśmy  żadnych  informacji  
  o dewastacjach w okresie świąteczno-sylwestrowo-noworocznym. Możemy więc napisać – było spokoj-

nie. Miejmy nadzieję, że tego sformułowania nie będziemy musieli weryfikować in minus i w lutowym „MS” też po-
damy: święta upłynęły bez dewastacji.

Szkoda, że nie możemy odnieść ta-
kiego zdania do całego grudnia, a mie-
siąc ten zapisał się głównie dewasta-
cjami drzwi. Nie możemy się nadziwić 
komu tak przeszkadzają, że nie mogą 
funkcjonować w spokoju. Zdumiewają-
ce jest to, że właśnie teraz, zimą, czyli 
wtedy, gdy winny być otoczone szcze-
gólną troską i niezwykle starannie za-
mykane nasilają się te zniszczenia.

A przecież drzwi wejściowe do bu-
dynku oprócz bardzo ważnego ele-

mentu przeciwdziałającego wychła-
dzaniu klatki schodowej pełnią też 
funkcje reprezentacyjne i stanowią wi-

zytówkę danej klatki, domu. To z tym 
„urządzeniem” każdy wchodzący sty-
ka się na dzień dobry i co widzi... Co 
wtedy, ktoś przychodzący z zewnątrz 
myśli sobie o wszystkich zamieszka-
łych za tymi drzwiami?

Mamy zimę i pierwsze silne mrozy 
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

coraz droższe ciepło ucieka
przez wybite szyby w drzwiach wej-

ściowych do budynku, a razem z nim 
nasze złotówki. Czy to tak trudno zro-
zumieć, że ciepło uchodzące na ze-
wnątrz jest rejestrowane przez licznik 
ciepła co spowoduje, że koszt jednost-
ki podzielnika się zwiększy. Później, 
podczas rozliczenia sezonu grzew-
czego, będziemy się dziwić, a dlacze-
go tak dużo musimy płacić.

Idzie luty, podkuj buty
Przed nami kolejne zimowe dni i nie-

wykluczone, że mroźnych będzie jesz-

ciąg dalszy na str.18
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20  grudnia  2010  roku  w siedzibie 
Zarządu  SSM  odbyło  się  ostatnie 
w ub.r.  posiedzenie  plenarne  Rady 
Nadzorczej  Siemianowickiej  Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

W trakcie obrad Rada Nadzorcza 
uchwaliła zmianę comiesięcznej opła-
ty za wywóz nieczystości stałych – 
uchwała patrz obok – i zapoznała się 
ze składnikami opłat, których stawka 
ulegnie zmianie ze względu na wpro-
wadzoną zmianę wysokości podatku 
VAT – czytaj VAT w górę - str. 5.

Rada zatwierdziła również wysokość 
opłaty eksploatacyjnej za garaże przy 
ul. Władysława Jagiełły 15. Stawki te 
wynoszą od 1,97 zł/m2/m-c do 3,35 zł/
m2/m-c – netto (bez VAT). Ich zróżni-
cowanie jest wynikiem różnorodnych 
praw do garażu, statusem użytkowni-
ka i zabudowaniem – na wniosek gru-
py użytkowników – dla części z nich 
automatycznej bramy wjazdowej. Tak 
więc stawki dla użytkowników tych ga-
raży podzielone są wg klucza:

- garaże własnościowe oraz wyod-
rębnione,

- korzystające lub nie korzystające 
z bramy wjazdowej

 i dodatkowo wg członkostwa na 
opłaty dla członków i nie członków 
Spółdzielni.

Łącznie w przypadku tych garaży, 
ze względu na wspomniane zróżnico-
wania, wyszczególnionych jest 8 sta-
wek opłat eksploatacyjnych.

RN przyjęła także Plany pracy na 
2011 rok Rady oraz Komisji stałych:

- Rewizyjnej,
- Gospodarki Zasobami Mieszkanio-

wymi i Inwestycji,
- Organizacyjno-Samorządowej 

i Społeczno-Kulturalnej.
Zabierając głos Wiesław  Jaźwiec, 

przewodniczący RN SSM, dokonał 
wstępnego podsumowania minionego 
roku i zauważył, że dobiega końca ka-
dencja obecnej Rady i przed nami wy-
bory. Przewodniczący bardzo wysoko 
ocenił działania Zarządu SSM i wszyst-

kich pracowników Spółdzielni, a odno-
sząc się do kończącej kadencji aktu-
alnej Rady zauważył, że Członkowie 
obecnej Rady Nadzorczej bardzo szyb-
ko stworzyli dobry i dbający o interesy 
mieszkańców zespół. 

Mówca kilka zdań poświęcił także 
„MS” i mówiąc o tytule w superlaty-
wach podkreślał, że gazeta dostarcza 
co miesiąc mnóstwa informacji o Spół-
dzielni, jest profesjonalnie redagowa-
na, chętnie czytana i jest swoistym fo-
rum wymiany opinii.

Zbigniew Lekston – prezes Zarzą-
du Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej, podziękował za ocenę i pod-
kreślił, że w jego odczuciu, jak i całe-
go Zarządu, współpraca była bardzo 
dobra.

Za słowa uznania pod adresem „MS” 
i szczupłego zespołu redakcyjnego 
podziękował niżej podpisany.

Członkowie RN i wszyscy obecni po-
łamali się opłatkiem, a Wiesław  Jaź-
wiec kończąc obrady złożył zebra-
nym świąteczno-noworoczne życze-
nia i prosił o przekazanie ich wszyst-
kim mieszkańcom SSM. Piotr Sowisło

Do zimowych ferii pozostało kil-
ka dni. Ten upragniony czas prze-
rwy w nauce dzieciaki nawet, gdy ro-
dziców 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 organizuje 
w tym czasie półkolonie dla kilkudzie-
sięciu dzieci, często pochodzących 
z najbardziej potrzebujących rodzin. 
Jak co roku zajęcia te odbywać się 
będą w DK „Chemik”. Na uczestników 

czeka moc atrakcji, w tym wspólne 
spacery, wycieczki oraz udział w licz-
nych konkursach i zawodach. Fe-
rie w „Chemiku” zawsze cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem i dlate-
go już teraz informujemy o koniecz-
ności wcześniejszego skontaktowa-
nia się z kierownictwem DK „Chemik”. 
Pod numerem telefonu: 32  2282-090 
dowiemy się o wszelkich szczegółach.

A w „RENOMIE”…
Z kolei młodzież szkolną zapra-

szamy do Strefy Rozrywki „RENO-
MA”, gdzie na okres ferii Zarząd Sie-

mianowickeij Spółdzielni Mieszka-
niowej wprowadza zniżkę na grę na 
torze bowlingowym w godzinach  
11.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. 
W tym czasie będzie można zagrać już 
za 20 zł za jedną godzinę, bez względu 
na liczbę osób chętnych do jednego toru. 
W ubiegłym roku propozycja ta cieszyła 
się tak wielką popularnością, że frekwen-
cja była niemalże stuprocentowa. 

Radzimy wcześniej rezerwować tory 
w „RENOMIE” pod numerem telefonu: 

32 220-85-70.
O innych imprezach organizowa-

nych dla dzieci w mieście można bę-
dzie przeczytać w informatorach wy-
dawanych przez Urząd Miasta.

DK „Chemik” i „RENOMA” – zapraszają

F e r i e  z a  p a s e m

Obradowała RN SSM

Pierwsze podsumowania

„Szczęk i ”  c zeka ją  

O zakazie parkowania w okolicach komór zsypowych i śmietników informują znaki. Są tacy, co uważają, że ich 
nie dotyczą. Kierowca czerwonej „Astry” przekonał się, że znak jednak obowiązuje. 
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VAT w górę
Od  1  stycznia  podstawowa  stawka  VAT  

  wzrosła z 22 do 23 procent. Zmianie uległy też 
inne stawki np. zamiast stawek obniżonych 3% i 7% bę-
dą 5 i 8 %.

O ile  wzrosną  ceny  i na-
sze  koszty  utrzymania  na 
razie  trudno  jednoznacz-
nie  odpowiedzieć,  bo  ce-
na  towaru  jest  wypadko-
wą  często  dziesiątków 
elementów.  Inaczej  też 

wzrost  VAT  przejawi  się 
w artykułach  żywnościo-
wych, a inaczej w sprzęcie 
technicznym.

Pewnym jest, że nowe 
stawki VAT odbiją się na 
naszych kieszeniach. W ja-
kiej wysokości i w jakich 
grupach towarów najbar-
dziej – czas pokaże, bo po-
czątek roku to dodatkowo 
zmiany cen energii, opłat 
paliwowych. Należy też li-
czyć się z podwyżkami wy-
nikającymi z drożejących 
surowców np. bawełny, ro-
py czy zbóż.

Według oficjalnych ko-
munikatów Ministerstwa Fi-
nansów zmiana stawek 
VAT-u nie powinna znaczą-
co wpłynąć na podwyżkę 
cen. Ministerstwo progno-
zuje wzrost inflacji o około 
0,3 - 0,4 procent. Dodatko-
wo, jak mówił wiceminister 
finansów Ludwik Kotecki, 
średniookresowa tenden-

cja umacniania się złotego 
wpłynie na poziom cen dóbr 
importowanych, zwłaszcza 
ropy, sprzętu RTV i AGD 
co pomoże ograniczyć in-
flację. Powstaje jednak py-
tanie skąd w takim razie ma 

pochodzić 5 mld zł, czy-
li przewidywany dodatkowy 
wpływ do budżetu z tytu-
łu podwyżki podstawowej 
stawki VAT.

Zmiany opłat brutto 
w zasobach SSM

Jak na razie w interesują-
cym nas zakresie znane już 
zmiany cen brutto – oprócz 
wyższej opłaty za wywóz 
nieczystości stałych – prze-
jawią się w opłatach:

- za dostawę wody i od-
prowadzenie ścieków wy-
nikające z taryf dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków obowiązują-
cych na terenie miasta Sie-
mianowice Śląskie z 9,44 
na 9,53 zł/m3,

-  pakiet  „azart” – z 5,40 
na 5,45 zł,

-  zużycia  gazu w budyn-
kach rozliczanych na pod-
stawie zbiorowych liczników 
gazowych:

- osiedle „Węzłowiec”  
– z 10,48 na 10,57 zł,

- osiedle Bańgów  
– z 11,62 na 11,71 zł.

Wzrost  podatku  VAT 
dotyczy  również  ener-
gii  cieplnej  na  potrzeby 
centralnego  ogrzewania 
i podgrzania wody.

Jak nam powiedziano Za-
rząd SSM póki co nie zamie-
rza zmieniać wnoszonych za-
liczek. Wysokość opłat zosta-
nie podana w zawiadomie-
niach Zarządu, jakie zostaną 
przedłożone zamieszkałym.

Pamiętaj o dodatku 
mieszkaniowym

Zmiana podatku VAT spo-
woduje dodatkowe obcią-
żenia dla budżetów do-
mowych. Przypomina-
my wszystkim o możliwo-
ści ubiegania się o doda-
tek mieszkaniowy. Ta po-

moc Państwa jest przezna-
czona dla potrzebujących.

Nie zwlekajmy ze złoże-
niem wniosków. Obszernie 
o zasadach przyznawaniu 
dodatku piszemy na str. 20.

pes

UCHWAŁA NR 52/2010
z 20 grudnia 2010 r.

Rady Nadzorczej  
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

w sprawie: zmiany wysokości comiesięcznej opłaty
za wywóz nieczystości stałych

Działając w oparciu o §24 ust. 2 pkt 10 Statutu SSM
Rada Nadzorcza  

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA
§1

Zmianę wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych 
z kwoty 7,21 zł/osobę/miesięcznie na kwotę 7,43 zł/osobę/
miesięcznie, począwszy od 01. 02. 2011 r.

Opłatę za wywóz nieczystości stałych z lokali użyt-
kowych w wysokości 1,38 zł /m2/ miesięcznie + należny 
VAT od 01. 02. 2011 r.

Od opłaty ustalonej w pkt. 2 wyłącza się:
a) lokale z prawem własnościowym,
b) lokale z odrębną własnością,
c) lokale PEC - u, TRAFO, Zakładu Energetycznego,
d) lokale Telekomunikacji, Netii,
e) dzierżawy, ogródki,
f) parkingi,
g) pomieszczenia gospodarcze,
h) pomieszczenia garażowe.
4. Zmianę stawek opłat wprowadza się w związku ze 

wzrostem cen za korzystanie ze środowiska (Monitor Pol-
ski nr 74 poz. 945) oraz zmianą wysokości podatku VAT 
z 7% do 8% (Ustawa z dnia 26. 11. 2010 r. art. 19 ust. 5).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01. 02. 2011 r.
Traci moc Uchwała Nr 51/2009 z dnia 17 grudnia 2009 

roku w sprawie zmiany wysokości comiesięcznej opłaty za 
wywóz nieczystości stałych.

RADA NADZORCZA

Plany przyjęte
W „MS” 12/2010 przedstawiliśmy Plan rzeczowy remontów trzech osiedli: „Chemik”, „Centrum” i „Węzłowiec”. Teraz pre-

zentujemy Plany, jakie przyjęto dla pozostałych czterech osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypomnij-
my, że łączna kwota nakładów na remonty w 2011 r. (Dział „B”) wynosi 16.845 tys. złotych.  

Plan rzeczowy robót remontowych osiedli: „Bańgów”, „Michałkowice”, „Młodych” i „Tuwima” – czytaj str. 6 do 9 
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Osiedle „MICHAŁKOWICE”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

I. ROBOTY DEKARSKIE

1. Stawowa 6

Remont pokrycia dachowego

1 kl. I – IV kw.

2. Władysława Sikorskiego 4B-C 2 kl. I – IV kw.

3. Leona Kruczkowskiego 4C-D 2 kl. I – IV kw.

4. Walentego Fojkisa 5B-C 2 kl. I – IV kw.

5. Przyjaźni 38 1 kl. I – IV kw.

6. Przyjaźni 48B 1 kl. I – IV kw.

II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Stawowa 11, 11A

Remont parterów

2 kl. II – III kw.

2. Marii Dąbrowskiej 1 3 kl. II – IV kw.

3. Przyjaźni 38-42 8 kl. I – IV kw.

4. Przyjaźni 8  2 kl. II – III kw.

5. Przyjaźni 10 4 kl. II – III kw.

6. Kościelna 34 4 kl. I – IV kw.

7. Przyjaźni 24-26
Remont balkonów

70 szt. I – IV kw.

8. Przyjaźni 8-10 75 szt. II – III kw.

9. Przyjaźni 8-10 Zabudowa luksferami okien 
piwnicznych

48 szt. II – III kw.

10. Przyjaźni 24-26 42 szt. I – IV kw.

11. Pocztowa 8-10 Remont tynków na kominach 
na dachu budynku

Wg potrzeb III kw.

12. Stawowa 6 Wg potrzeb III kw.

13. Przyjaźni 8 - 52 Remont schodów do budynku Wg potrzeb I – IV kw.

14. Wyzwolenia 8 Docieplenie ściany szczytowej 350 m2 II – III kw.

III. ROBOTY MALARSKIE

1. Pocztowa 13

Malowanie klatek schodowych

1 kl. II – III kw.

2. Przyjaźni 38-42 7 kl. I – IV kw.

3. Władysława Sikorskiego 4 7 kl. I – IV kw.

4. Władysława Sikorskiego 2 3 kl. II – III kw.

5. Emilii Plater 21 2 kl. III kw.

IV. ROBOTY STOLARSKIE

1. Przyjaźni 8-10
Wymiana okien w klatkach 

schodowych
30 szt. I – IV kw.

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

VI. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Pocztowa 12
Montaż kabli grzewczych 

orynnowania budynku
1 budynek

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Władysława Sikorskiego 4G Utwardzenie parkingu 125 m2 II – IV kw.

2. Całe osiedle Uzupełnienie ubytków asfaltu Wg potrzeb II – IV kw.

3. Pocztowa 1 – Kościelna 12 Wykonanie nowego parkingu 50 m2 II – III kw.

PLAN
RZECZOWY ROBÓT REMONTOWYCH

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2011
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Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

4. Przyjaźni 42
Remont nawierzchni 
i infrastruktury boiska

1 komplet II – III kw.

XII WENTYLACJA 

1. Całe osiedle
Wymiana silników wentylacji 

mechanicznej
I – IV kw.

Osiedle „MŁODYCH”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Całe osiedle Usuwanie przecieków 
Wg 

zgłoszeń
I – IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Szarych Szeregów 3, 4 Remont balkonów (sufity) 2 kl. I kw.

2. Szarych Szeregów 2, 3, 4 Remont parterów 3 szt. II kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Szarych Szeregów 1, 4 Malowanie elewacji 4 kl. I – II kw.

2. Szarych Szeregów 1
Malowanie blach trapezowych 

– szczyt budynku
1 kl. II kw.

3. Szarych Szeregów 2, 3, 4 Malowanie klatek schodowych 3 kl. I – II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Całe osiedle Zwroty za okna PCV 361 szt. I – IV kw.

2. Szarych Szeregów 1, 2, 3, 4 Wymiana okien w piwnicach 26 szt. I – IV kw.

3. Niepodległości 30, 32
Wymiana okien na klatkach 

schodowych
13 szt. I kw.

4. ZHP 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wymiana okien w piwnicach 45 szt. III kw. 

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
Szarych Szeregów 1, 4;
Jana N. Stęślickiego 1, 2

Wymiana drzwi  
wejścia na dach

6 szt. IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. al. Młodych 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Wymiana wodomierzy wraz 

z likwidacją wężyków
10 kl. I – II kw.

2. Szarych Szeregów 1, 2, 3, 4 Wymiana wodomierzy 4 kl. I – II kw.

IX REMONTY C.O. 

1. Pl. Skrzeka i Wójcika 5ab, 6ab, 7ab
Wymiana zaworów 

podpionowych
6 kl. III kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Niepodległości 22
Wykonanie remontu chodnika 

(od strony szczytu)
85 m2 I kw.

2. Szarych Szeregów  Wykonanie drogi pożarowej 200 m III – IV kw.

3. Całe osiedle 
Uzupełnienie ubytków 

w drogach i chodnikach 
(po zimie)

Wg potrzeb II kw.

4. Al. Młodych 15 Naprawa ogrodzenia boiska II kw.

XI DOMOFONY 

1. Całe osiedle
Wymiana zamków, 

samozamykaczy, ramek przy 
kasetach wg zgłoszeń

Wg potrzeb I – IV kw.

Osiedle „MICHAŁKOWICE” - ciąg dalszy 

ciąg
 d

alszy n
a str.  8
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Osiedle  im. Juliana TUWIMA

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN  

WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Hermana Wróbla 7C, D

Remont pokrycia dachowego

456 m2 II kw.

2. Okrężna 8 323 m2  III kw.

3.  ks. Jana Kapicy 5 265 m2 IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Wojciecha Korfantego 1A, B, C Obróbka blacharska balkonów 90 szt. II kw.

2. Wojciecha Korfantego1A, B, C
Zabudowa luksferami okien 

piwnicznych
27szt. II kw.

3. Hermana Wróbla 1A, B; 3A, B,
Położenie glazury  
na parterach bud.

4 kl. III kw.

4. Hermana Wróbla 1A, B; 8A, B; 9A, B, C
Remont parterów

7 kl. I – III kw.

5. Okrężna 13 1 kl. I – II kw.

6. Okrężna 13
Remont balkonów  

+ roboty dodatkowe
1 kl. III – IV kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. Hermana Wróbla 1A, B

Malowanie klatek schodowych

2 kl. I kw.

2. Hermana Wróbla 5A, B 2 kl.  IV kw.

3. Wojciecha Korfantego 3A, B 2 kl. II kw.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg protokołów Zwrot za wymianę okien PCV 200 szt. I – IV kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wojciecha Korfantego 9 Montaż słupów oświetleniowych 2 szt. II kw.

2. Hermana Wróbla 14 Montaż kabli grzewczych 
orynnowania budynku

1 budynek

3. Wojciecha Korfantego 5 1 budynek

VII DŹWIGI

1. W. Korfantego 3A, H. Wróbla 7A, B Odnowienie kabiny dźwigu 3 szt.   IV kw.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Całe osiedle
Wymiana pionów zimnej 

i ciepłej wody
Wg potrzeb  I-IV kw. 

2 H. Wróbla, W. Korfantego, Okrężna Wymiana wodomierzy Wg planu  I-IV kw.

IX REMONTY C.O. 

1. Leśna 13, 15; Okrężna 6, 7, 8 Montaż zaworów podpionowych 5 bud.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Wojciecha Korfantego 10 Budowa boiska sportowego 500 m2 II kw.

XI DOMOFONY

1. Wojciecha Korfantego 3A, B
Remont instalacji domofonowej 

wraz wymianą kaset
2 szt. I kw.

2. Okrężna 3 Remont instalacji domofonowej 1 szt. III kw.

PLAN
RZECZOWY ROBÓT REMONTOWYCH

SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NA ROK 2011

ciąg dalszy ze str. 7
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Osiedle „BAŃGÓW”

Lp. LOKALIZACJA ROBÓT ZAKRES ROBÓT ILOŚĆ
TERMIN 

WYKONANIA

I ROBOTY DEKARSKIE

1. Całe osiedle
Częściowa naprawa pokrycia 

dachowego
Wg potrzeb I – IV kw.

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Władysława Reymonta 26 – 36, 38 - 44
Remont parterów

10 szt. II – III kw.

2. Marii Skłodowskiej-Curie 69a – 75 6 szt. III – IV kw.

3. Całość - wg potrzeb
Uszczelnienie złącz płyt 
elewacyjnych

100 m2 II – III kw.

4. Całość – wg listy Remont balkonów 33 szt. II – III kw.

III ROBOTY MALARSKIE

1. W. Reymonta 26 – 36, 38 - 44 Malowanie wejść do budynków 10 szt. II – III kw.

2. Marii Skłodowskiej-Curie 87a, b, 89 Malowanie klatek schodowych 3 szt. III – IV kw. 

3. Marii Skłodowskiej-Curie 69a - 75 Malowanie wejść do budynków 6 szt. III – IV kw. 

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Całe osiedle – wg listy Zwrot za wymianę okien PCV 140 szt. I – IV kw.

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1. Całe osiedle
Wykonanie + montaż 
zadaszeń balkonów 

 – wg wpłat
Wg potrzeb II – III kw.

2. Całe osiedle
Remont balustrad 

balkonowych
Wg potrzeb II – III kw.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Całe osiedle
Wymiana kabli oświetlenia 

zewnętrznego
Wg potrzeb I – IV kw.

2. Marii Skłodowskiej-Curie 17-19, 47-53 
Wykonanie pomiarów instalacji 

odgromowej
6 

segmentów
II kw. 

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1. Całe osiedle
Wymiana poziomu zimnej, 

ciepłej wody i cyrkulacji
Wg potrzeb I – IV kw.

2. Całe osiedle
Wymiana pionu zimnej, ciepłej 

wody i cyrkulacji
Wg potrzeb I – IV kw.

IX REMONTY C.O.

1. Całe osiedle
Wymiana zaworów, 

manometrów, termometrów
Wg potrzeb II kw.

2. Marii Skłodowskiej-Curie 17-33
Montaż zaworów 

regulacyjnych pod pionami c.o.
88 szt. II kw.

3. Rozdzielacze c.o.
Wymiana zaworów, 

manometrów, termometrów
Wg potrzeb II kw.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. W. Reymonta 1, 3 /rejon/
Wykonanie parkingu 

– wg projektu
140 m2 I kw.

2. Całe osiedle Remont chodnika Wg potrzeb II – III kw.

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1. Władysława Reymonta 14
Wykonanie, montaż 

ogrodzenia
1 komplet II kw.

Plan rzeczowo-finansowy robót remontowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2011 został sporządzo-
ny na podstawie planów remontowo-finansowych poszczególnych Administracji Osiedli zatwierdzonych przez Rady Osiedli.
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Kiedy przed laty z chwilą wejścia w ży-
cie ustawy Prawo energetyczne pisali-
śmy, że ciepło staje się towarem - nie-
wielu zastanawiało się nad znaczeniem 
tych słów. Teraz wszyscy już wiemy, że 
ciepło kosztuje i co gorsza – kosztuje co-
raz więcej. Nie budzi chyba niczyjej naj-
mniejszej wątpliwości stwierdzenie, iż 
wzrost zużycia automatycznie przekła-
da się na wzrost opłat – to jest swego 
rodzaju normalna prawidłowość. Jednak 
w przypadku ciepła sprawa jest bardziej 

skomplikowana, bo też bardzo skompli-
kowane jest naliczanie należności za zu-
żyte ciepło. Dla nas mieszkańców waż-
ne jest rozliczenie przedstawione przez 
Biuro rozliczeń EC po dokonaniu odczy-
tów, tj. po zamknięciu rocznego cyklu 
obliczeniowego. By do niego doszło to...

Rozliczenie to jest opracowane na 
podstawie: odczytów liczników energii 
cieplnej, odczytów podzielników kosztów 
ogrzewania i faktur dostawcy. Zafakturo-
wany koszt dostawy ciepła wynika z Ta-
ryfy dla ciepła określonej ustawą Prawo 
energetyczne. Taryfa nie jest jednakowa 
dla wszystkich i często jest tak, że są-
siadujące ze sobą domy mają całkowi-
cie odmienne Taryfy, a tym samym opła-
ty zużytą energię cieplną mogą znacznie 
się między sobą różnić, bo ciepło może 
pochodzić od innego producenta lub in-
nego dostawcy.

Taryfa dla ciepła dzieli opłaty za 
dostarczaną energię cieplną na 

5 składników. Są to:
- cena za moc zamówioną wyrażona 

w złotych za megawat (MW),
- cena ciepła w złotych za Gigajoule (GJ),

- cena nośnika ciepła, tj. specjalnie 
przygotowanej „wody” dostarczanej do 
napełniania instalacji oraz uzupełniania 
ubytków w złotych za metr sześcienny,

- cena za usługi przesyłowe stałe, 
w zależności od długości sieci ciepłow-
niczych, wyrażona w złotych za mega-
wat (MW),

- cena za usługi przesyłowe zmienne 
wyrażona w złotych za GJ.

W zasobach SSM mamy kilkanaście 
Taryf dla ciepła, które produkowane 

jest przez kilku wytwórców. Ciepło do 
mieszkań dociera z Katowic, Chorzo-
wa, Siemianowic Śl. czy z lokalnej ko-
tłowni, jak w przypadku Bańgowa.

Taryfy zatwierdza wyłącznie Urząd 
Regulacji Energetyki, dla którego ża-
den odbiorca nie jest stroną w postępo-
waniu. Ot, producent, dostawca przed-
stawia wniosek o zmianę Taryfy zaś 
URE wnikliwie go weryfikuje pod ką-
tem wzrostu kosztów uzasadnionych 
– dodajmy, iż czyni to starannie, cho-
ciaż czasami można mieć wątpliwości.

Obserwowany od kilku lat rosnący 
udział kosztów stałych w opłatach za 
ciepło zmniejsza możliwość naszego 
wpływu na oszczędzanie ciepła, co 
powoduje, że chociaż zużywamy go 
mniej, to płacimy za nie porównywalnie 
albo i więcej niż np. w poprzednim se-
zonie grzewczym. Wtedy to buntujemy 
się i domagamy powtórnego rozlicze-
nia lub pomstujemy na Spółdzielnię, 
że to, tamto, czy owo, bo naszym zda-
niem mamy mieć zwrot a tymczasem...

Pamięć jest zawodna i gdyby teraz 
kogoś zapytać: jaki mieliśmy styczeń, 

luty br. to wielu miałoby problemy, by 
dokładnie odpowiedzieć. Na dodatek 
prawie całkowicie umykają nam in-
formacje o zmianach Taryf, które bar-
dzo często wprowadzają nowe warto-
ści w trakcie sezonu grzewczego al-
bo tuż po nim. Nowe ceny są, lecz my 
ich natychmiast nie odczuwamy, bo za 
ciepło rozliczamy się na podstawie co-
miesięcznych zaliczek, a te są opraco-
wane według danych (naszego zuży-
cia) za miniony sezon grzewczy + nad-
wyżka z tytułu już wprowadzonych no-
wych Taryf bądź przewidywanych no-
wych cen.

Jak bardzo zmienia się cena cie-
pła prześledźmy na podstawie danych 
- patrz tabela. Dla uproszczenia po-

dajemy tylko koszt usługi przesyłowej 
stałej – płatnej miesięcznie – główne-
go dostawcy ciepła dla zasobów SSM 
czyli PEC Katowice w rozbiciu na Tary-
fy. Jak łatwo można zauważyć wzrosty 
na przestrzeni lat 2008-2010 są ponad 
dwukrotne. Gwoli prawdy dodajmy, że 
nieznaczne spadki odnotowano w usłu-
dze przesyłowej zmiennej, co jest efek-
tem naszego mniejszego zużycia. Do te-
go należy uwzględnić zmiany Taryfy dla 
źródła ciepła np. w przypadku EC Kato-
wice opłata stała w 2008 roku wynosiła 
3585,95 zł/MW/m-c a na 1 lipca 2010 r. 
5874,02 zł/MW/m-c czyli 63,81% wię-
cej, a zmienna w analogicznym czasie 
wzrosła z 14,41 zł/GJ na 16,80 zł/GJ, 
tj. 16,59% więcej.

Cena dostarczanej energii cieplnej 
poszła więc znacznie w górę i strach 
pomyśleć, jakie byłyby nasze płatności 
gdyby nie setki podjętych i zrealizowa-
nych zadań termomodernizacyjnych.

Obecna zima jest inna niż kilkana-
ście poprzednich, jakie będzie zużycie 
czas pokaże.

  Piotr Sowisło

Taryfa
PEC

Cena
na 1. 01.
2008 r.

Terminy zmiany cen Wskaźnik zmiany cen 
2008/201006. 06.

2008 r.
20. 03.
2009 r.

23. 04.
2009 r.

14. 08.
2009 r.

24. 06.
2010 r.

1. 12.
2010 r.

W zakresie usługi przesyłowej stałej - zł/MW/m-c
EC1/A 1 477,79 2 167,47 2 169,08 2 227,45 2 959,80 3 019,90 3 354,88 127,02%
EC1/B 1 916,85 2 797,01 2 837,28 2 895,65 3 826,78 3 887,47 4 279,73 123,27%
EC1/D 2 615,91 3 678,15 3 739,24 3 831,58 5 188,37 5 256,44 5 762,36 120,28%
EC2/HW4/A 1 897,62 2 549,69 2 562,31 – 3 383,68 3 392,80 3 725,26 96,31%
EC2/HW4/B 2 269,92 3 104,11 3 147,37 – 4 217,29 4 226,45 4 761,96 109,79%
EC2/HW4/D 2 788,98 3 940,19 4 012,20 – 5 489,89 5 502,96 6 385,70 128,96%
CZ1/B 2 167,54 2 981,59 3 230,22 – 3 945,56 – 4 707,97 117,20%
CZ1/C 2 392,23 3 511,09 3 733,11 – 4 645,30 – 5 428,90 126,94%
CZ1/D 2 654,22 3 682,91 3 956,53 – 4 900,19 – 5 602,84 111,09%
CZ1/MN/B 2 257,39 3 372,75 3 520,09 – 4 213,66 – 5 093,10 125,62%
CZ2/C 2 232,35 3 140,13 3 341,98 – 4 621,79 – 5 640,69 152,68%
CZ2/D 2 812,38 3 547,86 3 849,56 – 4 810,04 – 5 836,46 107,53%

Dwuipółkrotny wzrost
Tegoroczna wczesna zima i bardzo wczesne rozpoczęcie sezonu grzew-

czego 2010/2011 – początek września ub.r. – nakazują zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na rozsądne oszczędzanie ciepło zużywanego do ogrzewania 
mieszkań i podgrzania wody. 
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Nieodpłatna zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego
Sklepy sprzedające sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny mają obowiązek od-
bioru zużytych urządzeń przy sprze-
daży nowych, jednak niechętnie to ro-
bią ze względu na kwestie logistycz-
ne. Co więc robić z zużytym sprzę-

tem nie łamiąc przy tym prawa, a mieć 
pewność, że trafi on w miejsce, gdzie 
zostanie zutylizowany, bądź odzy-
skany? Na mocy porozumienia Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej i MPGKiM sp. z o.o. jest możli-
wość bezpłatnego pozostawiania zu-
żytych urządzeń w miejscach wyzna-
czonych przez administracje. Co kon-
kretnie można przynosić? Wszyst-
kie sprzęty RTV  i AGD,  lampy neo-
nowe, sodowe, rtęciowe oraz ener-
gooszczędne. Zgromadzone w admi-
nistracji sprzęty będą systematycznie 
odbierane przez Zakład Oczyszcza-
nia Miasta przy MPGKiM sp. z o.o., 
następnie grupowane, ważone i prze-
kazywane firmom zajmującym się ich 
utylizacją.
Segregacja surowców wtórnych – 

szkło, makulatura, plastik
Na terenie miasta prowadzona jest 

segregacja odpadów różnymi sposo-
bami. Pierwszy, to sposób workowy, 
czyli chętnym mieszkańcom domków 
jednorodzinnych przydzielane są mie-
sięcznie trzy worki na odpady wliczone 
w cenę opłaty za śmieci – 100 litrowe 
na plastik i makulaturę oraz 60 litrowe 

na szkło. Wywozi się je raz w miesią-
cu. Drugi sposób wiąże się z groma-
dzeniem odpadów w tzw. pojemnikach 
zbiorczych. Część z nich, stanowią 
plastikowe pojemniki 240 litrowe ozna-
czone kolorami: żółtym na plastik, zie-
lonym na szkło i niebieskim na maku-
laturę. Dostarczane są one do małych 
zakładów pracy lub małych wspólnot 

mieszkaniowych. Druga część pojem-
ników zbiorczych, to duże pojemni-
ki 1100 litrowe, umieszczone na stałe 
w zamkniętych obiektach rekreacyjno-
-sportowych miasta, bądź stawianych 
na czas trwania większych imprez or-
ganizowanych na terenie Siemiano-
wic Śląskich. Natomiast najwięcej su-
rowców wtórnych zbieranych jest przy 
pomocy dużych pojemników o objęto-
ści od 1,6 do 2,5 m3.
Co się nadaje do segregacji, a co nie

Aby segregacja surowców wtórnych 
była w pełni skuteczna, pamiętać na-
leży o kilku podstawowych zasadach:

- Do pojemników w kolorze ZIELO-
NYM i worków w kolorze BIAŁYM 
z napisem „SZKŁO”  przystosowa-
nych do selektywnej zbiórki zużytych 
białych i kolorowych opakowań szkla-
nych wrzucamy: czyste słoiki bez za-
wartości, jednorazowe butelki białe 
i kolorowe bez korków, stłuczkę szkla-
ną wolną od zanieczyszczeń. Nie na-
leży  wrzucać: ceramiki (porcelany, 
naczyń typu arco, talerzy, doniczek), 
szkła budowlanego (szkła okiennego 
i zbrojonego), luster, korków, zużytych 
żarówek lamp neonowych i halogeno-

wych, szklanych opakowań po lekach 
(te wrzucamy do pojemników roz-
mieszczonych w aptekach) oraz pro-
duktów chemicznych z zawartością. 

W Polsce produkuje się rocznie oko-
ło 700  tysięcy  ton opakowań szkla-
nych, które to jeśli się ich nie pose-
greguje i nie wrzuci do odpowiednie-
go kontenera, trafią prędzej czy póź-
niej na wysypisko. 

- Do pojemników i worków w ko-
lorze NIEBIESKIM z napisem „PA-
PIER”  wrzucamy  wyłącznie: gaze-
ty, magazyny, katalogi, prospekty, li-
sty, papier do pisania, zeszyty, książ-
ki, kartony, torebki i worki papierowe, 
pudełka, tekturę falistą oraz kartoniki 
po sokach tzw. Tetra-Paki. Nie wrzu-
camy natomiast: śmieci, zabrudzone-
go lub tłustego papieru, kalki, folii i to-
rebek plastikowych.

Wyprodukowanie jednej  tony  pa-
pieru wymaga ścięcia aż 17  drzew. 
Wrzucenie do odpowiedniego pojem-
nika stosu gazet o wysokości 125 cm, 
pozwala na uratowanie 6 metrowej so-
sny.

- Do pojemników i worków w kolo-
rze ŻÓŁTYM z napisem „PLASTIK” 
wrzucamy  czyste  i bez  zawarto-
ści: plastikowe butelki po napojach, 
opakowania po środkach do prania, 
szamponach, mydłach w płynie, folie 
opakowaniowe, worki foliowe, artykuły 
gospodarstwa domowego z tworzyw 
sztucznych, np. wiadra czy miski. Na-
leży też pamiętać, że butelki typu PET 
przed wrzuceniem do worka lub po-
jemnika należy opróżnić, odkręcić na-
krętkę i zgnieść! Wiele osób zapomina 
o tym lub po prostu nie wie. Nie nale-
ży wrzucać za to: tekstyliów, styropia-
nu, opakowań np. po olejach, produk-
tach z tworzywa sztucznego typu: za-
bawki, szczoteczki do zębów, opako-
wań, w których znajdują się pozosta-
łości po artykułach spożywczych np. 
mlecznych (po jogurtach, masłach, 
margarynach itp.).

Rozkład plastikowej butelki wyrzu-
conej bezmyślnie do zwykłego pojem-
nika na śmieci, która trafia następ-
nie na wysypisko, może potrwać na-
wet 500 lat!

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

Bo tu chodzi o nas i nasze dzieci, wnuki
Nasz kraj,  jako członek Unii Europejskiej, został zobowiązany do dostosowania swojego prawa do unijnego.  

  Dotyczy to także segregacji śmieci, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na Polskę na-
łożono zostały dyrektywy, w których jasno określono, jaką ilość odpadów selektywnych powinniśmy poddawać 
procesowi powtórnego wykorzystania. Dzięki systematycznej segregacji śmieci, odciążamy składowiska odpa-
dów, a poza tym, co najważniejsze, każdy mieszkaniec może wnieść swój wkład w ochronę środowiska.

Kontenery na surowce wtórne przy ul. Komuny Paryskiej 3. 

ciąg dalszy na str.13
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Konstanty  Damrot urodził się 
w 1841 roku w Lublińcu, jako dzie-
wiąte z jedenaściorga dzieci rolnika 
Konstantego, który równocześnie był 
kościelnym w tamtejszej parafii oraz 
Karoliny z Jűttnerów. Dzięki pomo-
cy wuja, ks. Jűttnera, młody Dam-
rot uczęszczał do gimnazjum w Opo-
lu, gdzie zdał maturę – z językiem 
polskim, jako przedmiotem dodatko-
wym. Kolejnym jego krokiem były stu-
dia we Wrocławiu, najpierw na kierun-
ku filozofia, następnie zaś na wydzia-
le teologicznym. Mimo, że dom rodzin-
ny Konstantego przepojony był atmos-
ferą polskości, dopiero tam na stu-
diach poczuł się tak naprawdę Pola-
kiem i takim już do końca pozostał. 
Jeszcze w latach akademickich wstą-
pił do Towarzystwa  Literacko-Sło-
wiańskiego oraz Towarzystwa  Pol-
skich Górnoślązaków, którego został 
prezesem. Tam poruszał istotne kwe-
stie narodowe. 

W 1863 roku w trakcie jego studiów 
wybuchło powstanie styczniowe. On 
sam nie wziął w nim udziału, prawdopo-
dobnie ze względu na stan zdrowia. Na 
wieść o klęsce nie stracił nadziei na od-
zyskanie przez Polskę niepodległości, 
a do tego wspierał innych słowem: nie 
cudem, ale trudem, miarą, wiarą i ofia-
rą zostaniemy wolnym ludem. Już wte-
dy coraz częściej układał wiersze, cze-
go efektem był wydany w 1867 roku 
w Chełmie przez Ignacego Danielew-
skiego tomik pt. „Wianek  z Górnego 
Śląska”, a który to wydał pod pseudo-
nimem Czesław Lubiński. Swoją twór-
czość przedstawiał kolegom ze stu-
diów. Pragnął wytworzyć w nich podob-

ne odczucia, jakie w nim tkwiły. Chciał 
zachęcić ich do utrwalenia ducha pol-
skiego na Śląsku. 

Także w 1867 roku został wyświęco-
ny na kapłana. Wrócił na chwilę w ro-
dzinne strony. Tam przez kilka miesię-
cy pomagał w miejscowej parafii, by te-
go samego roku otrzymać posadę wi-
karego w Opolu, gdzie m.in. kolpor-
tował polskie czasopisma i propago-
wał czytelnictwo wśród ludu. Po kolej-
nych miesiącach trafił do seminarium 
nauczycielskiego w Pilchowicach koło 
Gliwic, w roli katechety. Był to kolejny 
ważny etap w życiu naszego bohatera. 
W szkole lojalnie wobec władzy uczył 

Damrot młodzież w języku niemieckim, 
po zajęciach rozmawiał ze swoimi pod-
opiecznymi w ojczystym języku, uczył 
ich miłości do Polski, jej historii i kultu-
ry. Zdolniejszym wychowankom i ab-
solwentom rozdawał nagrody w po-
staci polskich książek. Był doskonałym 
pedagogiem i wychowawcą. W trak-
cie pobytu w Pilchowicach udało mu 
się nawiązać kontakt z Karolem Miar-
ką. Dzięki jego pomocy Damrot wydał 
„Żywot  Przebłogosławionej  Dziewi-
cy Bogarodzicy Panny Marii”, które-
go dochód z drugiego wydania prze-
kazał na budowę jednego z kościołów 
w powiecie namysłowskim. 

Z początkiem 1871 roku Konstanty 
opuścił Pilchowice na wiele lat i roz-

począł prace na stanowisku dyrekto-
ra katolickiego seminarium nauczy-
cielskiego w Kościerzynie na Pomo-
rzu. Z racji pełnionej funkcji i obowiąz-
ku (chcąc nie chcąc) oficjalnie posłu-
gując się językiem niemieckim, nie wy-
parł się polskości. Przy wyborach za-
wsze głosował na polskich i katolickich 
kandydatów. Nawiązał bliskie kontak-
ty z wrocławską młodzieżą skupioną 
wokół Towarzystwa  Polskich  Gór-
noślązaków oraz miejscowymi polski-
mi działaczami. Udzielał porad, pod-
nosił na duchu, zachęcał do pracy, 
nierzadko też przekazywał ze swoich 
prywatnych zbiorów książki. Miesz-
kańcom, jeśli byli w potrzebie, wysyłał 
pocztą lekarstwa lub kazał je w aptece 

Siemianowice Śl. ul. księdza  
Konstantego Damrota

Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumia-
łe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza problemu udzie-
lenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem ulicy, przy 
której mieszkasz? W wielu przypadkach odpowiedź nie byłaby już 
tak  szybka  i prosta.  Jest  także wiele ulic, o których nazewnictwie 
nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wystarczy wykonać małą son-
dę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... 
już byłby problem, bo na co dzień posiłkujemy się wersją skróconą 
do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej 
nazwy. Do naszych dokumentów nazwy ulic  też nie są wpisywa-
ne w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każ-

dy tym imieniem się posługuje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu 
miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. 
Teraz postanowiliśmy przypomnieć, co za postacie dały nazwę na-
szym ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do ogranicze-
nia publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, prze-
ciwnie,  usilnie  szukać  będziemy  informacji  o osobie.  Co  miesiąc 
będziemy  starali  się  przedstawić  jedną  z ulic  i przypomnimy  syl-
wetkę jej patrona, patronki lub objaśnimy pojęcie od którego nada-
no  imię. W bieżącym wydaniu prezentujemy Konstantego Dam-
rota – postać nietuzinkową, gorącego  i niestrudzonego orędowni-
ka polskości.

Damrot – poeta ludu śląskiego

Ksiądz  Konstanty  Damrot  (Czesław  Lubiński)  nie  był  bezpośrednio  
  związany z naszym miastem, za  to  jak najbardziej z regionem. Wie-

lu badaczy literatury porównuje zasługi Damrota dla piśmiennictwa pol-
skiego na Śląsku do  roli,  jaką odegrała  twórczość Jana Kochanowskie-
go w polskiej poezji okresu Odrodzenia. Jego zaangażowanie, patriotycz-
ną postawę w ciężkich czasach zaborów doceniono nazywając jego imie-
niem ulice w wielu miastach południowej Polski. 

Ostatnie życzenie
Gdy raz umrę, życzę sobie,
Aby stanął przy mym grobie

Choćby jeden nawrócony
Słowem moim; z drugiej strony

Jeden, co za mą przemową
Duszę swą zachował zdrową;
Wkoło ludek nasz serdeczny

Westchnął za mój spokój wieczny;
Dziatek polskich zaś drużyna

Śpiewała: Salve regina!

Patroni naszych ulic      Patroni naszych ulic
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Pozostałe odpady, czyli te 
których nie należy wrzucać 
do  trzech wyżej wymienio-
nych pojemników, wrzuca-
my do wielkiego kontenera 
na śmieci.

Od segregacji do 
segregacji

Tak porozdzielane przez 
mieszkańców surowce 
wtórne, trafiają następnie 
na taśmociąg, gdzie gru-
pa osób segreguje kolej-
no: szkło na butelki prze-
źroczyste, kolorowe, maku-
laturę na kartony twarde, 
„gazetówkę” oraz resztę pa-
pieru, zaś plastik na grupę 
5 rodzajów opakowań typu 
PET, folie, opakowania po 
chemii gospodarczej i twar-
dy plastik. Później już po se-
gregacji odpady przejmują 
firmy zajmujące się bezpo-
średnio ich przetwórstwem. 
Często okazuje się też przy 
ostatecznej segregacji, że 
mieszkańcy nie stosują się 
do zaleceń i wrzucają za-
miast surowców wtórnych 
zwykłe śmieci, czym marnu-
ją wysiłek innych.

W pogoni za Zachodem
Na zachodzie Europy już 

od wielu lat praktykuje się 
metodę selektywnego zbie-
rania surowców wtórnych 
na rzecz środowiska natu-
ralnego. Nasze społeczeń-
stwo jest jeszcze na eta-

pie uświadamiania sobie, że 
coś takiego może funkcjo-
nować. W Siemianowicach 
Śląskich, co roku przybywa 
kilka kompletów kolorowych 
pojemników na odpady. Nie 
da się od razu rozmieścić 

wszędzie takich kontenerów 
ze względów finansowych, 
dlatego plan rozłożony zo-
stał na kilka lat.

Jednym ze sposobów 
ograniczających ilość skła-
dowisk odpadów jest bu-
dowa ekologicznej spalar-
ni śmieci. Jest to inwesty-
cja droga, ale pozwala od-
zyskać z odpadów energię 
cieplną (elektryczną). Nie 
trzeba się bać takich insta-
lacji, gdyż przy zachowa-
niu odpowiednich reżimów 
technologicznych, powsta-
jące resztki ze spalarni są 
mniej toksyczne, aniżeli wy-
dobywający się dym z ko-
minów domów opalanych 
węglem, koksem, nierzadko 
z dodatkiem śmieci.

Segregacja  śmieci  jest 
inwestycją  w przyszłość. 
Przyszłość  naszego  śro-
dowiska  naturalnego 
i z myślą  o nas  samych 
oraz  o kolejnych  pokole-
niach. Nie możemy pozwo-
lić na to, aby za kilkadzie-
siąt  lat  Ziemia  zamieniła 
się w jedno wielkie składo-
wisko odpadów…

Rafał Grzywocz

Nadal za dużo wyrzucamy nieposegregowanych 
odpadów.

ciąg dalszy ze str. 11

Bo tu chodzi…na własny rachunek zakupić 
i dostarczyć chorym. Bar-
dzo związał się z tamtejszą 
społecznością. Czas spę-
dzony w Kościerzynie obfi-
tował w wiele jego publikacji 
w tym wydany w 1872 roku 
„Opis  Ziemi  Świętej”, bę-
dący podręcznikiem szkol-
nym oraz pomocą dla na-
uczycieli i rodziców. 

Z czasem coraz bar-
dziej jednak tęsknił za Ślą-
skiem. Po 13 latach popro-
sił o przeniesienie. Prośbę 
tę pozytywnie rozpatrzono 
i a on sam przydzielony zo-
stał najpierw do seminarium 
w Opolu, a krótko później 
do miejscowości nieopodal, 
tj. do Prószkowa. Damro-
towi borykającemu się od 
lat z dolegliwościami płuc-
nymi dobrze zrobiła zmia-
na klimatu. Ksiądz Konstan-
ty rzetelnie wykonywał swo-
je obowiązki, za co docenia-
ny był przez władze pruskie. 
W głębi serca jednak chciał 
Polski niepodległej, wolnej 
od zaborców. 

W trudnych czasach, gdy 
rząd pruski prowadził twar-
dą antypolską politykę, po-
magały mu prowadzone 
po polsku rozmowy z ludź-
mi. Jako dyrektor i kateche-
ta tamtejszego seminarium 
nauczycielskiego, kontynu-
ował wychowywanie kolej-
nych pokoleń nauczycie-
li, którzy później dzielnie 
i z poświęceniem pracowa-
li dla dobra polskiego ludu 
w zaborze pruskim. Krążą 
opowieści, że przed trudny-
mi lekcjami, aby ksiądz miał 
dobry humor, ktoś wtedy 
przygrywał na fortepianie ja-
kąś polską melodię. W tym 
okresie wiele pisał i publi-
kował pod pseudonimami, 
aby uniknąć podpadnięcia 
władzy. Pisywał wiersze na-
cechowane sentymentali-
zmem, tęsknotą, melancho-
lią oraz głębokim patrioty-
zmem.

Obowiązki dyrektora peł-
nił do 1891 roku, kiedy osta-
tecznie poprosił o zwolnie-
nie z urzędu ze względu na 
coraz gorszy stan zdrowia. 

Na ostatnie lata swojego 
życia powrócił do Pilcho-
wic. Swoje miejsce znalazł 
w klasztorze. Nadal pisał…
Przerabiał dawniej napisa-
ne utwory i tworzył nowe. 
Drukował artykuły zarówno 
w prasie polskiej (pod pseu-
donimami), jak i niemiec-
kiej. Większość z nich po-
święconych było sprawom 
wychowania młodzieży oraz 
problemom społecznym. 
Wskazywał również obłudę 
niemieckich działaczy po-
litycznych i krytykował kler 
za zdradę interesów pol-
skiej ludności na Śląsku. 

5 marca 1895 roku ks. 
Konstanty Damrot zmarł, 
a jego pogrzeb przerodził 
się w wielką manifestację 
uczuć do tego zasłużone-
go człowieka. W uroczysto-
ści wzięli udział przedstawi-
ciele władz, delegacje semi-
nariów nauczycielskich, re-
daktorzy „Katolika”, „Gaze-
ty Opolskiej” i „Nowin Ra-
ciborskich”, byli też daw-
ni uczniowie Damrota, dele-
gacje młodzieży akademic-
kiej, robotnicy hut, kopalń, 
fabryk oraz masowo zgro-
madzona ludność Pilchowic 
i okolicy. Niemcy żegnali go 
jako dyrektora królewskie-
go seminarium nauczyciel-
skiego (tak wówczas tytu-
łowano) i kawalera Orderu 
Czerwonego Orła, Polacy 
zaś oddali cześć Czesławo-
wi Lubińskiemu – poecie lu-
du śląskiego. 

Po latach, wśród spisu ulic 
wielu śląskich miast poja-
wiło się nazwisko ks. Dam-
rota, między innymi w Ka-
towicach, Chorzowie, My-
słowicach, Gliwicach, Za-
brzu a także i w Siemiano-
wicach Śląskich. W naszym 
mieście znajduje się ona 
w centrum miasta. We wtor-
ki i piątki staje się głównym 
traktem pieszym, jaki prze-
mierzają setki ludzi idących 
na wielki targ.

Rafał Grzywocz
Artykuł  opracowano  w opar-

ciu  o książkę  „Pisarze  Śląscy  XIX 
i XX  wieku”  wydaną  w 1963  roku 
oraz  artykuł  „Gościa  Niedzielnego” 
nr19/1953.
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Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas  Ciekawi ludzie są wśród nas

Wypełniam testament rodzinny
Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że obok nas mieszkają osoby o niezwykłych pasjach, potrafią-

cych całym sercem zaangażować się w daną sprawę. Takim człowiekiem jest Mirosław Domin, prezes Towa-
rzystwa Opieki nad Oświęcimiem, odznaczony w 2002 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi przez ówczesnego prezy-
denta RP Aleksandra Kwaśniewskiego za działalność społeczną i krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży.

Rafał Grzywocz: Skąd wzięło Się 
u Pana zaintereSowanie tematem 
kL auSchwitz?

Mirosław DOMIN: Właściwie to wy-
pełniam testament rodzinny. Mój dzia-
dek w 1942 roku zginął w KL Au-
schwitz. Wcześniej mieszkał na Doł-
kach za Dąbrówką Wielką i współpra-
cował z ruchem oporu. Pewnej no-
cy, jesienią 1941 roku, cała organiza-
cja, w której działał, została zadenun-
cjowana przez konfidenta. Wszy-
scy wówczas zostali aresztowa-
ni przez gestapo. Dziadek tra-
fił najpierw do więzienia w Ka-
mieniu, następnie do Chorzo-
wa, skąd w marcu 1942 r. prze-
wieziono go transportem do obo-
zu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu. Miesiąc później, dokład-
nie 6 kwietnia, zmarł prawdopo-
dobnie z wycieńczenia. Niewie-
le po nim zostało. Zachowało 
się m.in. kilka grypsów pisanych 
ołówkiem na zdartych kawałkach 
koszuli, wszywanych w zaszewki 
bielizny, które udało mu się wy-
syłać z więzienia do swojej żo-
ny. W pewnym momencie mo-
jego życia, zacząłem grzebać 
w przeszłości rodziny. Zapra-
gnąłem m.in. odczytać pierwot-
nie nieczytelne z biegiem cza-
su grypsy. Szukałem kogoś, kto po-
mógłby mi je rozszyfrować. Znalazłem 
w końcu informację w prasie, że w Ka-
towicach działa Towarzystwo Opieki 
nad Oświęcimiem. Dzięki współpracy 
Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau z Instytutem Kryminologii, mój 
dziadek po blisko 60 latach mógł prze-
mówić do mnie za pomocą grypsów.

- i Pewnie w tym momencie rozPoczę-
ła Się Pana Przygoda z TOnO?

- Dokładnie tak. Poszedłem podzię-
kować za przysługę, a otrzymałem do 
ręki legitymację. Początkowo zapra-
szano mnie na różne spotkania, wdra-
żano zasady działania tego stowarzy-
szenia. Byłem też o tyle w dobrej sytu-
acji, że 17 lat temu, kiedy w to wcho-
dziłem, żyła jeszcze spora grupa by-
łych więźniów obozu koncentracyjne-
go w Oświęcimiu. Mogłem rozmawiać 
z bezpośrednimi świadkami tamtych 

wydarzeń, zbierać od nich relacje, słu-
chać ich historii. Tak rozpoczęło się na 
dobre moje zainteresowanie KL Au-
schwitz. Okazało się, że ci ludzie ma-
ją taką charyzmę, taką radość z ży-
cia, że poprzez swoją postawę „łado-
wali mi akumulatory”. Każdy z nich po-
wtarzał, że po 1945 roku zostało da-
rowane im życie i urodzili się ponow-
nie. Starali się więc to życie wykorzy-
stać jak najlepiej. Z czasem zaczą-

łem brać udział w różnych uroczysto-
ściach na terenie Muzeum, przeglą-
dać archiwa, zgłębiać wiedzę o miej-
scu kaźni i zarazem bohaterstwa, ja-
kie tam się rodziło. Ze wspomnia-
nych byłych więźniów KL Auschwitz, 
dziś żyje już tylko garstka. To ostatni 
moment, aby młode pokolenie mogło 
czerpać od nich wiedzę. Jeśli zabrak-
nie ostatniego świadka tamtych wyda-
rzeń, to przyjdzie moment, że tę histo-
rię będzie można zakłamywać. 

- PoLSkie obozy zagłady…
- Dlatego od pewnego czasu, Towa-

rzystwo Opieki nad Oświęcimiem ma 
bardziej wymiar edukacyjny. Przed-
tem, gdy funkcję prezesa sprawowa-
li byli więźniowie, działalność TOnO 
opierała się na organizowaniu wielkich 
uroczystości rocznicowych czy ochro-
nie tego, co pozostało po obozie. 
Dziś tymi sprawami zajmuje się Pań-

stwo. My możemy jedynie coś dora-
dzić czy podpowiedzieć. Obecnie sta-
ramy się wychodzić z problematyką 
KL Auschwitz na zewnątrz, do młode-
go pokolenia, środowiska nauczycie-
li, ośrodków kultury i ośrodków bezpo-
średnio z historią związanych. 

- Jak konkretnie wygLąda edukowa-
nie SPołeczeńStwa?

- Przede wszystkim organizujemy 
„żywe lekcje historii” dla szkół. Jeże-

li szkoły nas zapraszają, to ro-
bimy spotkania i prelekcje, te-
raz już coraz rzadziej z były-
mi więźniami, a już na pew-
no z członkami TOnO. Przy-
gotowujemy niejako do wizy-
ty w Oświęcimiu. Organizujemy 
warsztaty edukacyjne dla na-
uczycieli oraz ludzi zaintereso-
wanych historią. Nie skupiamy 
się tylko na tematyce KL Au-
schwitz, a nawiązujemy do 
dziejów całej II wojny światowej 
– ciekawych miejsc, wydarzeń, 
ludzi. Poprzez warsztaty wyjaz-
dowe staramy się prowadzić tu-
rystykę wyjazdową, nie tylko 
krajową, po ważnych dla Pola-
ków miejscach. W ubiegłym ro-
ku byliśmy m.in. na uroczysto-
ściach rocznicowych wybuchu 
II wojny światowej na Wester-

platte. Wydajemy również Biuletyn, 
w którym przedstawiamy niepubliko-
wane relacje więźniów i podejmuje-
my szereg ciekawych tematów wo-
kół obozu. 

- niedawno PowStała fiLia tono 
w Siemianowicach ŚLąSkich. ProSzę 
Powiedzieć coŚ więceJ na ten temat. 

- Jako że bardzo dużo naszych człon-
ków jest tu z miasta i okolic, na jednym 
z posiedzeń Zarządu Głównego za-
decydowaliśmy o powstaniu oddziału  
TOnO w Siemianowicach Śląskich. 
Tym bardziej jest to zasadne, bo prze-
cież na terenie miasta mieściła się nie-
gdyś filia KL Auschwitz – LauraHüt-
te. Dzięki uprzejmości Muzeum Miej-
skiego, które udzieliło nam niejako 
„dachu nad głową”, możemy tam wła-
śnie organizować nasze spotkania czy 
prelekcje. Istotne jest również to, że 

Mirosław 
Domin

ciąg dalszy na str.19
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Ba, gdyby takie zachowania 
były czymś naturalnym w ca-
łym kraju, to wszędzie byłoby 
odśnieżone. Pomarzyć dobra 
rzecz. Czas wrócić na ziemię.

Gaz
Jeszcze inną kwestią z zi-

mą związaną jest ciepło, je-
go oszczędzanie. Łączy się 
z tym wentylacja, a szczegól-
nie w mieszkaniach gdzie cie-
pła woda przygotowywana 
jest przez piecyki gazowe tzw. 
junkersy. Brak dostatecznego 
napływu powietrza i zawarte-
go w nim tlenu oraz swobod-
nego odpływu spalin stwarza 

bezpośrednie zagrożenie 
życia.

Dla prawidłowego spalania 
gaz potrzebuje mnóstwo tle-
nu. Jego brak może spowodować wy-
dzielenie się tlenku węgla – gazu bez-
wonnego – zwanego czadem będące-
go w istocie cichym zabójcą. Czad łą-
czy się błyskawicznie z krwią i czło-
wiek staje się senny... Nie ma roku, by 
nie dochodziły do nas informacje o za-
truciach czadem. Tej zimy, w Polsce 
śmiertelnemu zaczadzeniu uległo już 
ponad 100 osób. To nie są żarty, a nie 
trzeba wiele.

Bezdomni
Jako, że temperatury mamy ujem-

ne zwracajmy uwagę na bezdomnych. 
Ludzie niemający stałego zamieszka-
nia szukają jakiegoś ciepłego miejsca, 
gdzie mogliby przeczekać ten nie-
bezpieczny okres. Reagujmy w takich 
sytuacjach i powiadamiajmy admini-
stracje lub dzwońmy bezpośrednio 
na nr całodobowej, bezpłatnej infolinii  

800  100  022. Pomocy dla 
bezdomnych możemy też 
szukać telefonując tak-
że bezpłatnie na numery:  
997 – Policja, 986 – Straż 
Miejska, 112 – Służby Ratow-
nicze. Widząc siedzącą na 
mrozie osobę też nie zwlekaj-
my... tu chodzi o ludzkie ży-
cie, a może ktoś zasłabł?

Odwilż
Synoptycy zapowiadają ko-

lejną odwilż i chodniki, drogi 
zamienią się w potoki. Woda 
lać się będzie z nieba i tryskać 
spod kół samochodów. Zale-
camy zachowanie szczególnej 
ostrożności przy poruszaniu 
się, gdyż łatwo o upadek i kon-
tuzję, bo pod strumieniami wo-
dy może kryć się zlodowaciały 
śnieg, lód. Tę samą uwagę kie-

rujemy do kierowców – najlepsze opo-
ny zimowe nie pomogą na lodzie. Przy-
pominamy też kierującym pojazdami, 
by widząc pieszego zwalniali przy prze-
jeżdżaniu przez kałuże – prysznic z lo-
dowatej wody do przyjemnych na pew-
no nie należy.

Piotr Sowisło

Widzisz bezdomnych dzwoń na: 800 100 022; 997 – Policja; 986 – Straż Miejska; 112 – Służby Ratownicze

Śnieżne szaleństwa, odśnieżanie, gaz

Zima to niestety też awarie sieci grzewczej.

ul. Grunwaldzka 3A

Lodowe walce z rury spustowej - ul. Grunwaldzka 9A

W zimie też można się tu pobawić.

By bezpiecznie cieszyć się z dobrodziejstwa 
gazu winniśmy:

- szczelne okna wyposażyć w nawiewniki powietrza,
- przed kąpielą dobrze przewietrzyć łazienkę,
- w czasie kąpieli mieć uchylone okno lub otwarty wy-

wietrznik (lufcik),
- pod żadnym pozorem nie zasłaniać kratek wentyla-

cyjnych w drzwiach łazienkowych i wywiewnych – grozi 
śmiertelnym zatruciem,

- w czasie kąpieli nie używać innych urządzeń gazo-
wych (kuchenka, piekarnik) – urządzenia te powodują 
dodatkowe zmniejszenie ilości tlenu w mieszkaniu,

- pilnować, by dzieci, osoby starsze korzystały z kąpie-
li pod nadzorem,

- kąpać się tak, by nie zachodziła konieczność włą-
czania i wyłączania piecyka gazowego. Włosy możemy 
przecież umyć przed lub po kąpieli, a niekoniecznie sie-
dząc w wannie,

- dbać o właściwy stan techniczny urządzeń gazowych.

ciąg dalszy ze str. 32



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2011MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/201116

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

Początek zimy na osiedlach oka-
zał  się  łagodniejszy,  aniżeli  by-

ło  to przed rokiem. Przede wszyst-
kim zanotowano mniej awarii i uste-
rek  związanych  z pojawieniem  się 
pierwszych  śniegów  i mrozów.  Nie 
znaczy  to  jednak,  że  administra-
cje  nie  miały  co  robić.  Największe 
nakłady  sił  włożono  w odśnieża-
nie  dróg  i chodników.  Jeśli  chodzi 

o remonty, prace prowadzo-
no  głównie  wewnątrz  bu-
dynków.

Większość rozpoczętych ro-
bót zewnętrznych dokończo-
ne zostanie wiosną, chyba 
że aura nas zaskoczy, tem-
peratura wzrośnie, śnieg na-
gle zniknie a prognozy me-
teorologiczne zapewnią, że 
mrozy już nie wrócą... wtedy 
ekipy remontowe niezwłocz-
nie wezmą się do pracy pod 
chmurką.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach, oprócz 

zmagań z zalegającym śnie-
giem, trwa wymiana wodomierzy. 
Zakończono już ich wymianę przy 
ul. Przyjaźni  38-42, w najbliższych 

planach przewiduje się kontynuowa-
nie tych prac przy ul. Przyjaźni 44-52. 
Raz po raz pojawiają się uwagi do-

tyczące samozamykaczy w drzwiach 
wejściowych do klatek schodowych. 

Należy pamiętać, że samozamyka-
cze zimą, przy niskich temperaturach, 
działają inaczej, niż w pozostałych po-

rach roku. Zamykajmy  więc  drzwi 
ręcznie,  nie  czekając  aż  same  się 
zamkną! Samozamykacz w drzwiach 
wejściowych przy ul. Kościelnej 34A 
rzeczywiście nadawał się do wymia-
ny, więc konserwatorzy dokonali tego 
w minionym miesiącu.

Na wszystkich osiedlach, tak i w Mi-
chałkowicach, prowadzone są próby 
szczelności gazu i przeglądy kominiar-

skie. Nagminnie powtarzająca 
się uwaga, to: rozszczelnić 
mieszkanie.  Szczelnie  za-
mknięte  drzwi  i okna  powo-
dują  brak  dopływu  tlenu  do 
mieszkań, a w konsekwencji 
niebezpieczeństwo  zatrucia 
się tlenkiem węgla. Nie ryzy-
kujmy zdrowiem, albo życiem 
i stosujmy się do zaleceń. 

Zaplanowane prace na koń-
cówkę 2010 roku, jakie utknę-
ły w „martwym punkcie” przez 
zimę, to docieplenie ścian 
szczytowych budynków przy 
ul. Wyzwolenia  8  i 10, ro-
boty dekarskie przy ul. Marii 

Dąbrowskiej 1 oraz remont schodów 
zewnętrznych do klatek schodowych 
przy ul. Emilii Plater 21. 

Zima  
na osiedlach

Modernizacja parteru  
przy ul. Niepodległości 59C – os. „Chemik”

I będzie pięknie, oby jak najdłużej…  
ul. Hermana Wróbla 1A, B – os. „Tuwima”

Pomalowana klatka schodowa  
przy ul. Hutniczej 5 – os. „Centrum”

Precyzja… malowanie klatki schodowej  
przy ul. Niepodległości 30 – os. „Młodych”

Rury z zamontowaną instalacją grzewczą  
przy ul. Niepodległości 58 – os. „Chemik”
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Osiedle „Bańgów”
Specyficzne położenie osiedla „Bań-

gów” – wśród niezabudowanych te-
renów – powoduje, że jest ono bar-
dziej narażone na skutki zimy, niż in-
ne osiedla (w podobnej sytuacji jest 
tylko II etap osiedla „Węzłowiec”). Pra-
ca dozorców jest podczas tej pory ro-
ku wyjątkowo trudna. Silne podmu-
chy wiatru przynoszą kolejne war-
stwy śniegu do odgarnięcia i napraw-
dę można czasem odnieść wrażenie, 
że ich starania, to jak praca Syzyfa.

W grudniu miało miejsce tylko kil-
ka przypadków zapowietrzenia się ka-
loryferów w mieszkaniach lokatorów. 
Większych awarii na razie nie odno-
towano.

Osiedle „Centrum”
Na osiedlu „Centrum” na bieżąco 

starano się usuwać skutki zimy. Tak 
na przykład z budynków przy ul. Kole-

jowej 1 i 3-5 usunięto sople, z budyn-
ków przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 
i Jana Pawła II 17 oraz Komuny Pa-
ryskiej  6 nawisy śnieżne, a z dachu 
Banku PKO mieszczącego się przy ul. 
Komuny Paryskiej warstwę śniegu.

Widoczne są już efekty prac prze-
prowadzonych w ciągu roku z myślą 
o kolejnej zimie. Wiosną ubiegłego ro-
ku przy ul. Powstańców 54B zabez-
pieczono rury oraz wymieniono pion 
z ocynkowanego na plastikowy. Jesz-
cze poprzedniej zimy dochodziło tam 
do zamarzania rur. Na razie jest spo-
kój. W poprzednich latach zmartwie-
niem mieszkańców ul. Piaskowej  8 
i administracji była zamarzająca ka-
nalizacja. W 2010 roku obudowano ją 
płytkami gipsowymi i blachą i jak na 
razie do Świąt Bożego Narodzenia nie 
notowano tam żadnych problemów. 

Spokój mają również mieszkańcy bu-
dynku przy ul. Hutniczej 3, gdzie wy-

mieniono rynny. W ubiegłych latach 
zdarzały się przypadki zalań na ostat-
nim piętrze.

W grudniu przy ul. Hutniczej  3,  4, 
5 pomalowano klatki schodowe wraz 
z piwnicami. Do zrobienia pozosta-
ją jeszcze klatki schodowe o nume-
rach 1 i 2. 

Nie udało się niestety dokończyć 
drogi dojazdowej do nowego parkin-
gu przy ul. Kolejowej. Prace skutecz-
nie wstrzymał śnieg, więc jak na razie 
jeszcze nie będzie można tam parko-
wać. Roboty wznowione zostaną wte-
dy, gdy pozwoli na to pogoda. 

Osiedle „Węzłowiec”
Przy ulicy Władysława  Jagiełły 

1-2-3, miejska spółka wod.-kan. Aqua 
Sprint wymienia wodociąg. Było to ko-
nieczne, ponieważ często zdarzały się 
tam awarie, a w konsekwencji zalania 
piwnic. Dochodzi też do wadliwego 
działania kanalizacji. Nierzadko pro-
blemy te spowodowane są bezmyśl-

nym wrzucaniem do niej różnorakich 
przedmiotów. Z kolei przy ulicy Grun-

waldzkiej  7 i 9 dokonano wymiany 
poziomów cyrkulacji ciepłej wody oraz 
szczegółowych przeglądów i konser-

wacji węzłów c.o. i c.w.u. (ciepłej wo-
dy użytkowej).

Podczas ataków zimy, w pierwszej 
kolejności posypywane są piaskiem 
podjazdy przy ul. Władysława  Ja-
giełły  25  i 31, a w dalszej kolejności 
przy ul. Władysława  Jagiełły  11-13, 
7-9  i 3-5. Powstające sople, na bu-
dynkach ze skośnymi dachami, są na-
tychmiast usuwane poprzez zastoso-
wanie podnośnika dźwigowego. Do-
tyczy to budynków przy ul. Władysła-
wa Łokietka.

Osiedle „Chemik”
Na osiedlu „Chemik” w miarę możli-

wości starano się odśnieżać wszystkie 
drogi i chodniki. Z ważniejszych prac 
warto wspomnieć, że na budynkach przy 
ul. Walerego  Wróblewskiego  51-53 
oraz Alfonsa Zgrzebnioka, pojawiła 

Remont parterów w budynku Wojciecha Korfantego – os. „Tuwima”

Wymiana wodociągu przy budynkach Władysława Jagiełły 1, 2 i 3  
– os. „Węzłowiec”

ciąg dalszy na str.18
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się konieczność zbijania sopli, a z da-
chu budynku gdzie mieści się „Reno-
ma” zrzucono zalegający na nim śnieg. 
Pożądane efekty jak na razie przyno-
szą zamontowane instalacje grzewcze 
w rurach na budynkach przy ul. Nie-
podległości 58, 61-63 oraz Walerego 
Wróblewskiego 39-41. Zeszłej zimy lo-
katorzy pewnie pamiętają jeszcze wy-
stępujące tam oblodzenia. 

Administracja pragnie za-
apelować do lokatorów, żeby 
pamiętali o zrzucaniu śniegu 
zalegającego na balkonach, 
celem uniknięcia przesiąknięć 
sufitów i ścian balkonowych 
lokatorów poniżej, jak i wza-
jemnych pretensji. Dotyczy to 
nie tylko osiedla „Chemik”.

Kontynuowane są także 
prace związane z moderniza-
cją parteru klatki schodowej 
przy ul. Niepodległości 59C, 
a wkrótce rozpoczną się pod 
numerem 59D.

Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych” 

w pierwszej kolejności 
oczyszczane ze śniegu są 
wjazdy, chodniki i drogi. Po-
nadto, administracja zamiesz-
cza ogłoszenia na drzwiach 
wejściowych do klatek scho-
dowych. Informuje się w nich, 
że w danym dniu, w określonych go-
dzinach, będzie odśnieżany parking 

i prosi się mieszkańców o parkowanie 
w tym czasie gdzie indziej. Niestety, 
nie wszyscy lokatorzy stosują się do 

próśb, a przecież dla kierowców wła-
śnie jest to robione i dla ich wygody. 

W grudniu zrzucano też śnieg z pa-
wilonów przy ul. Mikołaja, wykona-

no modernizację oświetlenia na klat-
ce schodowej przy ul. ZHP 2  i konty-
nuowano wymianę wodomierzy przy 
ul. Szarych  Szeregów  3-5, jak rów-
nież malowanie klatek schodowych 
przy ul. Niepodległości 30 oraz Sza-
rych Szeregów 2.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Na osiedlu przed świętami nie no-

towano problemów z oblodzeniem rur 
spustowych przy ul. Leśnej 
7A, B i budynku wymienniko-
wi ciepła, a to wszystko przez 
zamontowane tam w ciągu ro-
ku instalacje grzewcze. W pla-
nie na ten rok też przewidu-
je się montaż takich instalacji 
przy ul. Hermana  Wróbla  14 
i Wojciecha  Korfantego  5. 
Odejdzie do przeszłości dają-
ca się dość znacznie we zna-
ki instalacja deszczowa w bu-
dynku przy ul. Okrężnej  1. 
W piwnicach domu trwały pra-
ce wymiany przyłączy, co win-
no wyeliminować pojawiający 
się okresowo problem.

Na osiedlu trwa wymiana 
wodomierzy oraz poziomów 
ciepłej i zimnej wody. Rozpo-
częto również roboty zwią-
zane z malowaniem klatek 
schodowych, wraz z estety-
zacją parterów, budynku przy 
ul. Hermana  Wróbla  1A,  B 

i Wojciecha Korfantego 1A, B, C. 
Rafał Grzywocz

Remont instalacji deszczowej w budynku  
przy ul. Okrężnej 1 – os. „Tuwima”

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

Zima  
na osiedlach
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cze trochę, bo przecież idzie luty, 
a nazwa tego miesiąca pochodzi od 
określenia srogich mrozów.

Minusy na termometrze przekładają 
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  38 
– wyrwano próg i urwano klamkę 
w drzwiach wejściowych.

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego  57 

– wyrwano skoble w 6. drzwiach piw-
nicznych.

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości  28 – wybito 

szybę w drzwiach wewnętrznych na 
parterze i w drzwiach z windy;

- ul. Niepodległości 30, 32 – wybito 
szybki w drzwiach wejściowych;

- ul. Niepodległości  32 – wyrwano 
samozamykacz wewnętrznych drzwi 
na klatce schodowej;

- ul. ZHP 10 – złamano ramię samo-
zamykacza;

- Plac Skrzeka  i Wójcka  6A – wy-
rwano klamkę z drzwi wejściowych do 
klatki schodowej.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego  4B 

– skradziono klamkę w drzwiach piw-
nicznych;

- ul. Hermana Wróbla 3B, 4A – po-
malowano szczyty budynków;

- ul. H. Wróbla  7A,  B – połamano 
skrzynki na reklamy.

pes

Zimowe niszczenie drzwi  
= dodatkowy minus w portfelu
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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  się-

gającym  kilku  miesięcy  z myślą 
o tych,  co  planują  jakieś  wyjaz-
dy,  przedstawiamy  harmonogram 
odczytów  podzielników  kosztów 
ogrzewania.

Przy okazJi zawiadamiamy, że odczy-
ty wykonywane będą tyLko w godzi-

nach 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

Termin Budynek, adres

12. 01.
środa

Pocztowa 11, 12, 13;
Marii Skłodowskiej-Curie 79B, 83, 85, 

87A, B, 89;

13. 01.
czwartek

Pocztowa 14A, B, C, D; Piaskowa 8;
Brzozowa 12; Niepodległości 30, 32

14. 01.
piątek

Pocztowa 15A, B, C;
Krucza 1, 1A, 2, 2A, 3;

Walerego Wróblewskiego 2, 4

15. 01.
sobota

Walerego Wróblewskiego 6, 8

17. 01.
poniedziałek

Kościelna 12, 12A, Pocztowa 1, 1A;  
Jana Pawła II 21, 22,

Konstantego Damrota 1b;
Władysława Łokietka 18, 20, 22, 24

18. 01.
wtorek

Pl. Skrzeka i Wójcika 5A, B;
Jana Pawła II 17, 18A, B;

Władysława Sikorskiego 2A, B, C, 4F, 4G;

19. 01.
środa

Władysława Sikorskiego 4A, B, C, D, E;
Tadeusza Kościuszki 3, 3A, 10; 

20. 01.
czwartek

Jedności 1A, B, C; Hutnicza 3, 3A;
Pl. Skrzeka i Wójcika 6A,B

Termin Budynek, adres

21. 01.
piątek

Hutnicza 3B, 4, 5;
Pl. Skrzeka i Wójcika 7A, B

21. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25A, B;
Walerego Wróblewskiego 43, 45;
Kolejowa 1A, B, C; 2A, B; 3A, B

22. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 25C, D;
Walerego Wróblewskiego 47, 49;

Kolejowa 3C; 4; 5A, B, C; 6

23. 02.
środa

Władysława Jagiełły 27D, C;
Niepodległości 60A, B, C;

Jana Polaczka 2A, B; 4A, B, C

24. 02.
czwartek

Władysława Jagiełły 27A, B;
Niepodległości 60D, E, F;

Jana Polaczka 6A, B; 8A, B, C, D

25. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 29C, D;
Władysława Łokietka 2

26. 02.
sobota

Władysława Jagiełły 29A, B

każdy, kto będzie chciał wstąpić do  
TOnO i aktywnie w nim działać, nie bę-
dzie teraz musiał ruszać się poza mia-
sto, a tutaj także wiele jest do zrobienia. 

- czym w naJbLiżSzym czaSie chcecie 
Się zaJąć?

- W styczniu mija 66 rocznica Wy-
zwolenia KL Auschwitz. Z tej okazji 
ostatniego stycznia zostanie otwarta 
wystawa zdjęć opatrzonych komenta-
rzem, poświęcona historii oświęcim-
skiego obozu i nazizmu w Niemczech. 
Mam nadzieję, że zainteresują się nią 
siemianowickie szkoły, bo historia jest 
na wyciągnięcie ręki.

- co JeSzcze robi Pan Poza wSPo-
mnianą działaLnoŚcią?

- Oprowadzam studyjnie wycieczki 
po Oświęcimiu, choć nie jestem etato-

wym przewodnikiem. Mam taką ścież-
kę dydaktyczną pod roboczym tytułem: 
Co każdy z nas nosi z KL Auschwitz. 
Staram się udowodnić, że w każdym 
z nas tkwi coś stamtąd. Poprzez KL 
Auschwitz wskazuję młodym ludziom, 
jakie nauki mogą do nas przemówić. 
Chciałbym, żeby z takiej wizyty w Mu-
zeum, każdy mógł coś wynieść, nie tyl-
ko „suche fakty”, które można przeczy-
tać w podręcznikach. Staram się poka-
zywać miejsca i związane z nimi bezpo-
średnio wydarzenia, niejednokrotnie te, 
o których mówili mi wiele lat temu byli 
więźniowie tego nazistowskiego piekła. 

- odbiegaJąc od tematu kL au-
Schwitz, od kiedy mieSzka Pan w Sie-
mianowicach ŚLąSkich?

- Mieszkam tu od urodzenia. Je-
stem rodowitym bytkowianinem. Osie-

dla drewnianych domków fińskich na 
terenie dzisiejszego Węzłowca, gdzie 
mieścił się i mój dom rodzinny, już 
nie ma. W latach 80. je likwidowa-
no, a mnie przydzielono mieszkanie, 
gdzie obecnie mieszkam, czyli na 
„Chemiku”.

- Jak bardzo bytków zmienił Się od 
tamteJ Pory?

- Wiele się zmieniło. Teraz wyglą-
da całkiem inaczej. Nieraz robię so-
bie takie sentymentalne spacery i sta-
ram się poukładać, jak to wszystko 
wyglądało. Można powiedzieć, że by-
ło tu kiedyś jak na wsi. Dziś w tej czę-
ści osiedla gdzie mieszkam, na szczę-
ście mam też ciszę i spokój, z czego 
się niezmiernie cieszę.

- dziękuJę za rozmowę.
Rafał Grzywocz

ciąg dalszy ze str. 14

Wypełniam testament rodzinny
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Ceny  nieubłaganie  rosną,  kłopo-
ty finansowe są tym samym bolącz-
ką  znaczącej  ilości  rodzin  i osób 
mieszkających  samotnie.  Gdy  do 
tego  dołożymy  nieprzewidziane  lo-
sowe zdarzenia np. choroba to czę-
sto  stajemy  przed  dylematem:  czy 
płacić za czynsz, czy przeznaczyć 
pieniądze na podstawowe utrzyma-
nie, zakup lekarstw. W takiej sytuacji 
musimy jak najszybciej podjąć stara-
nia o pomoc finansową państwa, tak 
by na bieżąco pokrywać płatności za 
mieszkanie.

Często jednak 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 jakichkol-
wiek formalności.

To  jednak  tylko  część  prawdy, 
gdyż tak zaciągnięty kredyt jest jed-
nym  z najdroższych,  bo  najwyżej 
oprocentowanych.

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 jednak nie znikają jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując na przykład 
o przysługujący nam dodatek miesz-
kaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny, 

2) osobom zajmującym lokal miesz-
kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać:

- najemcy oraz podnajemcy loka-
li mieszkalnych (dot. lokali komunal-
nych, mieszkań zakładowych, miesz-
kań w domu prywatnym czynszowym, 
mieszkań wynajmowanych na wolnym 
rynku),

- członkowie spółdzielni mieszka-
niowych zamieszkujący na podstawie 
spółdzielczego prawa do lokalu,

- osoby mieszkające w lokalach 

mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

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

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę przyznania dodatku mieszka-
niowego. Dodatek przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego 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. 2010 r. – 706,29 zł) i wynosi:

-  1236,00  zł  w gosp. jednoosobo-
wym,

- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego obli-
cza się z ostatnich 3 miesięcy sprzed 
daty złożenia wniosku. Dochód gospo-
darstwa domowego oblicza się, do-
dając wszystkie DOCHODY BRUT-
TO (Z PODATKIEM) osób, które sta-
le zamieszkują razem w tym gospo-
darstwie.
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.
Do podstawy obliczenia dodatku 

przyjmuje się 90% wydatków pono-
szonych w związku z korzystaniem 
z mieszkania. W grę wchodzą świad-
czenia okresowe ponoszone przez go-
spodarstwo domowe, takie jak:

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
Kryteriów  określających  szczegó-

łowe  warunki  uzyskania  dodatku 
jest więcej i każdą sprawę rozpatru-
je się indywidualnie.

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodat-

ków mieszkaniowych mogą w uzasad-
nionych przypadkach lub w razie ja-
kichś zastrzeżeń przeprowadzić wy-
wiad środowiskowy i na jego pod-
stawie podjąć stosowną decyzję nie 
zawsze korzystną dla ubiegającego 
się o to świadczenie mimo spełniania 
ustawowych kryteriów.

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

W przypadku, gdy nie zgadzamy się 
z decyzją, przysługuje nam odwołanie 
do samorządowego kolegium odwoław-
czego. Odwołanie składamy za pośred-
nictwem urzędu wydającego decyzję.

PAMIĘTAJMY,  ŻE dodatek przyznawa-
ny  jest  od  1.  dnia  miesiąca  nastę-
pującego  po  miesiącu,  w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca stycznia, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 lutego.

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

-  jeżeli  osoba,  której  przyzna-
no  dodatek  nie  opłaca  na  bieżą-
co czynszu za  lokal,  to administra-
cja  musi  (jest ustawowo zobowią-
zana) zgłosić  ten  fakt  w urzędzie 
gminy  (miasta) i wypłacanie  dodat-
ku  zostaje  zawieszone  do  czasu 
wyrównania  zaległości - w terminie 
nie dłuższym niż 3 miesiące. Decyzja 
o przyznaniu dodatku wygasa, jeże-
li zaległości nie zostaną uregulowane 
w tym czasie. O ponowne  przyzna-
nie  dodatku  mieszkaniowego  moż-
na wystąpić wyłącznie po uregulo-
waniu 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 wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku,  związane  z indywidualnymi  sy-
tuacjami  życiowymi,  zainteresowa-
ni uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

1236,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 882,86 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Postaraj się o dodatek mieszkaniowy
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Zapomniane odśnieżanie
- Korfantego 14!!!

Tydzień obfitych opadów śniegu (na 
początku grudnia) skutecznie zasypa-
ło parkingi i drogi dojazdowe przy ulicy 
Korfantego 14. Droga do Szkoły Gim-
nazjalnej nr 3 należy do miasta a par-
king z boku bloku nr 14, przez który 
biegnie droga miejska należy do Spół-
dzielni. Spółdzielnia liczy, że MPGKiM 
odśnieży, a MPGKiM liczy, że Spół-
dzielnia to zrobi. A auta lokatorów i lu-
dzi przyjeżdżających do szkoły grzę-
zną w zaspach śniegu. Natomiast par-
kingi pod innymi blokami (np. Korfan-
tego 9 gdzie jest Administracja) są od-
śnieżone.

Do kogo mamy mieć pretensje?
Dlaczego mieszkańcy muszą cier-

pieć przy takim układzie?
Darek – dane do wiad. red.

ZARZĄD SSM: Przypominamy, 
że droga dojazdowa do szkoły 
wraz z parkingiem przy ul. Wojcie-
cha Korfantego 14 należy do mia-
sta i obowiązek odśnieżania te-
go rejonu należy do firmy świad-
czącej usługi związane z utrzyma-
niem zimowym miejskich dróg, 
chodników i parkingów. Niemniej 

zaznaczamy, że droga ta ma sta-
tus III kategorii odśnieżania, co 
po prostu oznacza, iż śnieg usu-

wany jest w ostatniej kolejności. 
Wydaje się zrozumiałym, że mia-
sto w pierwszej kolejności musi 
odśnieżać drogi o podstawowym 
znaczeniu komunikacyjnym dla 
prawidłowego funkcjonowania ca-
łego organizmu miejskiego. Tym 
samym należy liczyć się z tym, iż 
w sytuacji kolejnych nowych obfi-
tych opadów śniegu problemy ta-
kie pojawią się ponownie.

Dziękuję Wam
Chciałbym na łamach gazetki „Moja 

Spółdzielnia” podziękować kierowni-
kowi i pracownikom Administracji osie-
dla „Węzłowiec” za otwartość i sku-
teczność w załatwianiu spraw oraz po-
moc w rozwiązywaniu problemów.

Każdorazowo - nie stwarzając nie-
potrzebnych barier – działają szybko 

i fachowo usuwając przyczynę zgło-
szeń.

J. K. – dane do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 

przyjmujemy kolejne podziękowa-
nia dotyczące prawidłowego funk-
cjonowania ADM i kierowane pod 
adresem administracji za pośred-
nictwem „MS”. Niemniej stwierdza-
my, że w ocenach takich nie bra-
kuje też głosów krytycznych. Uwa-
gi tak zgłaszane staramy się wyeli-
minować w działalności wszystkich 
administracji.

O parkingu  i drodze 
na Kolejowej

Szanowna Redakcjo,
zawsze z dużym zaciekawieniem 

czytam Wasze czasopismo, a gru-
dniowe wydanie prawie powaliło mnie 
z nóg. W artykule „O remontach i nie 
tylko” piszecie Państwo, iż mieszkańcy 
ul. Kolejowej doczekali się końca prac 
przy nowym parkingu, a droga dojaz-
dowa do niego została wykonana pod 
koniec listopada. Nie wiem czy mnie 
wzrok myli, ale ja, nie widzę ani pół me-
tra drogi dojazdowej do tegoż wspania-

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. 24

Szanowni P.T. Czytelnicy
Uważamy,  że  tak,  jak  przedstawiamy  się  nieznajomym 

podczas pierwszego spotkania, co należy do dobrego tonu, tak 
należy przedstawić się, pisząc czy też telefonując do nas. Infor-
mujemy w związku z tym, że anonimami szczególnie z uwa-
gami personalnymi kierowanymi do innych osób zajmować się 
nie będziemy. Prosimy też o zwięzłe przedstawienie nurtującej 
sprawy  i przemyślane  zdania,  większą  odpowiedzialność  za 
słowo,  które  nie  będzie  naruszało  czyjegoś  imienia  i nie  bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksymy, jakimi należy się 
kierować, to: słowo jaskółką wyleci, a wołem wraca, słowo... 
tworzy ale też niszczy, zabija.

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do redak-
cji  i domaga  się  indywidualnej  odpowiedzi  i szczegółowych 
wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy wymiar. Za-
strzegamy, że nie udzielamy indywidualnych odpowiedzi tym 
bardziej, że często przedstawione życzenie, 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 ilości 
osób, które również nurtują podobne wątpliwości i w sąsiedz-
kich  pogaduszkach  o takich  problemach  debatują.  Istotą  tej 
rubryki  jest poruszanie  spraw, na które oczekujecie Państwo 
rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, że na 

jakiś problem nie odpowiemy w danym miesiącu, bo np. Wa-
sza wiadomość dotarła do nas zbyt późno, by ją maksymalnie 
zgodnie ze stanem faktycznym wyjaśnić.

Przypominamy również, by w przypadkach, gdy niezbędne 
jest przekazanie danych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać cały adres i dopisać 
zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie swych danych i prze-
kazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym SSM.

Prosimy  również  o zwięzłe  prezentowanie  problemów. 
Łamy nie są z gumy. Pozostawmy dla siebie pewne komenta-
rze, bo wiele z nich odbiega od rzeczywistości i są wyłącznie 
domniemaniami.

Nadsyłanie zdjęć
Szanowni Państwo coraz częściej przesyłacie nam zdjęcia 

z terenów osiedli. To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te 
nie zawsze nadają się do publikacji ze względu na ich technicz-
ną  jakość.  Wymagania  druku  są  bezwzględne  i zdjęcie  musi 
być prawidłowo naświetlone,  nieporuszone  i ostre. Dodatko-
wo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. Więk-
szość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdzielczość, lub 
świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie zajmuje naj-
mniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym taka fotografia, 
by była dobrej jakości w druku, często miałaby wymiar znacz-
ka pocztowego. Prosimy mieć te uwagi na względzie lub nie 
liczyć na publikację.  Redakcja „MS”

Anonimy do kosza!!!
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łego parkingu i to nie dlatego, iż opady 
śniegu są w tym roku wyjątkowo obfite, 
jej po prostu NIE MA! Co więcej nie są-
dzę aby sam parking został ukończo-
ny, ponieważ nadal piętrzą się na nim 
stosy kostki, z której był układany. Po-
mijam już fakt, iż co najmniej połowa 
osiedla, parkingu nie chciała, ale, nie-
stety, Spółdzielnia uznała za stosow-
ne na siłę nas uszczęśliwić, to jeszcze 
teraz wmawia nam się, że parking jest 
już skończony!

Druga sprawa, teren wokół nie zo-
stał uprzątnięty, piętrzą się zwały zie-
mi, a jak tylko stopnieje śnieg, to do 
krajobrazu dołączą walające się reszt-
ki gałęzi po wycięciu drzew i rozjeż-
dżony kołami koparek i ciężarówek 
trawnik.

Na zakończenie ciśnie jeszcze mi 
się pytanie, po co zostały wycięte dwa 
drzewa, skoro ciężarówki i koparki jeź-
dziły pięć metrów obok miejsca, gdzie 
ma znajdować się droga dojazdowa 
widmo. Dlaczego drogi nie zaplanowa-
no w tamtym właśnie miejscu? Sko-
ro ciężki sprzęt mógł tamtędy przeje-
chać to samochód osobowy tym bar-
dziej. Mam wrażenie, że komuś naj-
wyraźniej przeszkadzały te dwa drze-
wa. Pisanie więc o zakończeniu prac 
uważam co najmniej za niestosowne 
i mam nadzieję że Spółdzielnia zamie-
rza teren posprzątać i doprowadzić 
trawnik do porządku na wiosnę. 

Pozdrawiam
Agata Lipka-Wszołczyk,  

ul. Kolejowa
ZARZĄD SSM: Ze zdziwieniem 

przyjmujemy Pani stwierdzenie ja-
koby połowa miniosiedla przy ul. 
Kolejowej „nie chciała” budowy 
parkingu. Jego realizacja została 
podjęta tylko i wyłącznie na skutek 
bardzo licznych wniosków miesz-
kańców, co było m.in. wynikiem 
najmniejszej ilości miejsc parkingo-
wych w odniesieniu do mieszkań. 
Jednocześnie informujemy, że na 
wszystkich osiedlach SSM odnoto-
wujemy wnioski o budowę dodatko-
wych miejsc parkingowych, bo jest 
ich ciągle zbyt mało.

Odnosząc się do Pani uwag wyja-
śniamy:

- wyjątkowo wczesna zima po-
krzyżowała plany i z chwilą, gdy wa-
runki atmosferyczne na to pozwo-
lą przystąpimy do dokończenia za-
dania,

- projekt drogi (w konsekwencji 

realizacja) przyjął taką lokalizację 
wyłącznie ze względu na podziem-
ną infrastrukturę – uzbrojenie tere-
nu – w innych miejscach, co z gó-
ry przekreślało podjęcie jakichkol-

wiek prac, gdyż nie pozwalają na to 
przepisy. Niestety, wytyczona trasa 
w możliwym do wykonania miejscu 
kolidowała z drzewami i stąd ko-
nieczność ich usunięcia. Spółdziel-
nia nie występuje o wycięcie drzew 
bez istotnych przyczyn,

- po wykonaniu wszystkich robót 
teren zostanie uprzątnięty, co jest 
zrozumiałe samo przez się.

Od redakcji: Cieszymy się, że z za-
interesowaniem czyta Pani „MS” i by-
najmniej nie zależy nam, by informa-
cje dotyczące remontów, zadań in-
westycyjnych powalały kogokolwiek 
z nóg lub były powodem do zdenerwo-
wania, frustracji. Nie bardzo rozumie-
my Pani zarzutu, bo nie podawaliśmy 
w „MS” 12/2010 str. 19, iż droga zo-
stała wykonana. Napisaliśmy dokład-
nie: Pod koniec listopada robiono jesz-
cze do niego drogę dojazdową.

Elektromagnes, szyby
Dzień Dobry zwracam się do pań-

stwa redakcji z ostatnią ukazaną się 
wiadomością dotyczącą wybitej szy-
by na ul. Reymonta 38 na os. „Ban-
gów” oraz cyt. „O zwiększenie ilości 
patroli przy ul. Reymonta 38 stosowa-
no pismo do Komendy Miejskiej Policji 
w Siemianowicach Śląskich. W minio-
nym miesiącu odnotowano tam serię 
kolejnych dewastacji. Piszę sprosto-
wanie do 1 informacji napisanej w li-
ście. Szyba nie została wybita, lecz 
sama wypadła 6 miesięcy temu z po-
wodu spróchniałego obramowania 
a administracja w tym miesiącu zajęła 
się tą sprawą. Teraz zamiast zrobić to 
do porządku to tylko zabili gwoździa-
mi. Jeżeli chodzi państwu o dewasta-
cje tu także leży wina po stronie admi-
nistracji, ponieważ drzwi (zamek) są 
już naprawiane 3 raz – elektromagnes 
jest za mocny i ludzie po prostu, aby 
dostać się do klatki szarpią za klam-
kę, Wielokrotnie było to zgłaszane, 
ale widząc zaangażowanie Spółdziel-
ni to nam ręce opadają, więc po prostu 

pójść na łatwiznę i napisać, że mło-
dzież za wszystkim stoi i dewastuje.

Z poważaniem lokator.
ZARZĄD SSM: Nie rozumiemy 

uwagi o spróchniałym obramo-
waniu drzwi, gdyż na całym osie-
dlu „Bańgów” od kilku już lat drzwi 
wejściowe, jak i zabezpieczenia ich 
okiennych „kwater” są aluminiowe. 
Mając to na względzie podtrzymu-
jemy zdanie podane w materiale re-
dakcji „MS”, iż jest to dewastacja, 
a nie skutek niewłaściwej działalno-
ści administracji osiedla.

W przypadku uwag o działa-
niu elektromagnesu informujemy, 
że ADM os. „Bańgów” obejmie to 
urządzenie szczególnym nadzorem 
i wyeliminuje zauważone ewentual-
ne uciążliwości.

Stoją wraki 
i przeszkadzają

Dzień dobry!
Pragnę poruszyć temat, który za-

pewne dominuje w wiadomościach 
nadsyłanych przez Mieszkańców, acz-
kolwiek jest on bardzo uciążliwy.

Na niewielkim parkingu przy al. Mło-
dych 1-2 stoją dwa samochody, któ-
re można określić mianem „wraki”. 
Pierwszy z nich to czerwony Fiat Ma-
rea, prawdopodobny nr rejestracyjny – 
SI 3...1. Samochód ten nie ma przed-
niej tablicy rejestracyjnej, opony są 
przebite, tył jest zniszczony, a bocz-
ne lusterka wiszą dosłownie na ostat-
nim kablu.

Drugi ze wspomnianych wyżej „wra-
ków” to biała Skoda Favorit, nr reje-
stracyjny – KCW 5...0. Samochód jest 
skorodowany i również niesprawny.

Samochody zajmują te same miej-
sca parkingowe, co najmniej od kil-
ku miesięcy, zmniejszając tym samym 
i tak bardzo skromną liczbę miejsc, 
jak i stwarzając niebezpieczeństwo 
uszkodzenia samochodu zaparkowa-
nego obok nich (zwisające lusterko 
może z łatwością uszkodzić karose-
rię, powodując wgniecenie). Uprzej-
mie proszę o interwencję.

Przy okazji chciałabym poinformo-
wać, że na ul. Westerplatte, przy wej-
ściu do klatki 12 powstało wysypisko 
śmieci. Na chodniku leży spora ster-
ta kartonów, popsutych telewizorów 
i tym podobnym przedmiotów. Nieste-
ty, z dnia na dzień sterta ta powiększa 
się, a widocznie nikt nie zamierza za-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 26
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jąć się jej uporządkowaniem. Nie jest 
to estetyczny widok, a ponadto śmie-
ci przyciągają tzw. „zbieraczy”, którzy 
wygrzebują wypatrzone przez siebie 
rzeczy, rozrzucając pozostałości po 
trawniku. W tej sprawie również pro-
szę o interwencję.

Serdecznie dziękuję za przychylne 
rozpatrzenie moich próśb.

Z wyrazami szacunku,
M. S. (Proszę o zachowa-

nie moich danych tylko dla 
redakcji)

ZARZĄD SSM: Administra-
cja osiedla „Młodych” pod-
jęła już konkretne działania, 
których celem jest usunięcie 
parkujących wraków. Obec-
nie sprawę prowadzi dziel-
nicowy z KMP w Siemiano-
wicach Śl., który ustala wła-
ścicieli pojazdów, co pozwo-
li na wykonanie kolejnych 
działań.

Powstałe składowisko rupieci 
przy ul. Bohaterów Westerplatte 12 
zostało przez ADM uprzątnięte jesz-
cze przed świętami.

Od redakcji: Tematyka samocho-
dów pozostawionych na parkingach 
osiedlowych jest obecna na łamach od 
kilkunastu już lat. Nie jest jednak ona 
dominująca, acz oczywiście uciążliwa 
dla zamieszkałych.

Odśnieżanie miasta
Witam!

Nawiązuje do tematu związanego 
z poprzedniej Gazetki Siemianowice 
mianowicie tegorocznej zimy. Z tego 
co wiem nasze miasto ogłosiło prze-
targ na oczyszczanie i utrzymanie po-
rządku w mieście i wygrała pewna fir-
ma z Bytomia, zastanawiam się cze-
mu zatem parkingi zostają w takim 
stanie jakim są tzn. dana firma zaj-
muje się odśnieżaniem dróg, sprząta-
niem przystanków i chodników osie-
dlowych ale co z miejscami parkin-
gowymi? Przecież oni dostają pienią-
dze praktycznie za połowę tego, co do 
nich należy. Miasto też powinno się 
zainteresować tym ze względu na je-
go mieszkańców, którzy mają problem 
z parkowaniem i wjeżdżaniem na te 
miejsca parkingowe gdyż większość 
kierowców po prostu zakopuje się 

w zaspach. Dla przykładu dam 2 za-
łączniki, na których widać, że ludzie 
sami muszą sobie odśnieżać, co moż-
na nazwać „syzyfową pracą”, gdyż wy-

jazd z tego miejsca na zdjęciu ozna-
cza znów stanie w zaspach na parkin-
gu. Czyżby to było zaniedbanie przez 
Władze naszego Miasta?

Z poważaniem Roman F.  
– Mieszkaniec Siemianowic Śląskich
ZARZĄD SSM: Na łamach „MS” nie 

odpowiadamy za szeroko rozumia-
ną problematyką miejską. Powyż-
sze uwagi prosimy przekazać bez-
pośrednio do Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej UM w Siemianowi-
cach Śląskich. Proponujemy jednak 
uwzględnić nieco ekstremalne wa-
runki atmosferyczne, tj. natężenie 
i skalę opadów śniegu, jak i utrudnie-
nia spowodowane przez parkujące 
samochody, co skutecznie ograni-
cza – a wręcz uniemożliwia – używa-
nie sprzętu zmechanizowanego i je-
dynym skutecznym sposobem jest 
odśnieżanie ręczne. Ma Pan w 100% 
rację, że odśnieżanie to generalnie 
syzyfowa praca. Na klimat wpływu 
nie mamy i takie, niestety, jest mniej 
sympatyczne oblicze zimy.

pl. Skrzeka i Wójcika 5A 
Śmietnik, kaloryfery, 

czas pracy
Witam!!

Już od kilku miesięcy dzwonię do 
Administracji os. „Młodych” w sprawie 
skrzynki, która ochrania zawory (nie 

wiem jakie) w budynku przy pl. Skrze-
ka i Wójcika 5A. Obudowa ta znajdu-
je się na parterze przy windzie na wy-
sokości około 2 m. Obecnie jest to po 
prostu kosz na śmieci. Zdarzyło się, że 
wypadały stamtąd butelki, (szklane!!), 
które nasza usportowiona młodzież 
tam wkłada. Obudowa miała założo-
ne podczas malowania klatki schodo-

wej w 2005 roku metalowe 
zabezpieczenie, ale komuś 
widać się przydało. Proszę 
ponownie o zabezpieczenie 
otworów i wyczyszczenie te-
go swoistego kosza na śmie-
ci. Szkoda tylko, że nie widzi 
tego nasza Pani Dozorczyni 
i trzeba aż kolejnej interwen-
cji Administracji.

Ostatnio wchodziłam do 
różnych klatek schodowych 
np. Westerplatte, Zgrzebnio-
ka, itp. wszędzie tam na kory-
tarzach grzały kaloryfery. Dla-

czego w klatce schodowej przy pl. 
Skrzeka i Wójcika 5A (a również i B) 
kaloryfery są zimne? Już kiedyś na 
ten temat były jakieś dość enigmatycz-
ne wyjaśnienia, ale czyżby temperatu-
ra w blokach przy ww. ulicach była in-
na niż paręset metrów dalej?

Chciałabym również wiedzieć, w ja-
kim wymiarze czasu pracują dozorcy – 
sprzątaczki zatrudnieni do obsługi po-
szczególnych rejonów – bloków.

P.S. Jeszcze nigdy w życiu nic nie 
wygrałam, a tak bym chciała zdobyć 
nagrodę za rozwiązanie krzyżówki 
z „MS” nr 12. Pomóżcie!!

M. B. – adres do wiadomości 
 redakcji.

ZARZĄD SSM: Dziękujemy za 
zwrócenie uwagi o swoistym koszu 
na śmieci, jaki niektórzy mieszkań-
cy ufundowali sobie w obudowie 
zaworów w budynku przy pl. Skrze-
ka i Wójcika 5A. Administracja osie-
dla „Młodych” zobowiązała dozorcę 
z tego rejonu do częstszego usuwa-
nia śmieci.

W sprawie ogrzewania klatki 
schodowej wyjaśniamy, że prak-
tycznie na wszystkich grzejnikach 
zabudowanych na klatkach scho-
dowych zamontowano specjalne 
zawory ograniczające temperatu-
rę na klatkach do maksimum plus 

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28

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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12 stopni Celsjusza. W przypadku 
występowania temperatury powyżej 
podanej wartości kaloryfery powin-
ny być zimne. Takie działanie ma na 
celu ograniczenie kosztów ogrze-
wania ponoszonych przez miesz-
kańców danego budynku.

Gospodarzy domów nie obowią-
zuje ściśle określony wymiar czasu 
pracy, gdyż są oni rozliczani zada-
niowo według określonego zakresu 
czynności.

Od redakcji: Nasza pomoc w uzy-
skaniu nagrody w krzyżówce może 
polegać wyłącznie na dodatkowym 
mocnym trzymaniu za Panią kciuków, 
co niniejszym we wszystkich losowa-
niach będziemy uskuteczniać.

Życzymy powodzenia.

Wymiana dźwigów
Witam!

W związku z opublikowanym harmo-
nogramem wymiany dźwigów w la-
tach 2011-2015 proszę o informację, 
co spowodowało przesunięcie na la-
ta 2011 i 2012 planowaną poprzed-

nio na rok 2010 wymianę dźwigów 
w budynkach Powstańców 54C oraz 
Okrężna 5?

Wydaje się, że w takiej sytuacji na-
leży się jakieś wyjaśnienie. Czy w za-
mian za te dźwigi wymieniono jakieś 

inne, a jeżeli tak to: jakie i na jakiej 
podstawie?

Jeżeli wymiana dźwigów odbywa 
się na podstawie zaleceń UDT, to jaki 
jest sens sporządzania szczegółowe-
go harmonogramu? Może należałoby 
ograniczyć się do planu ilościowego.

Pozdrawiam
Zbigniew Jarosz, ul. Okrężna

ZARZĄD SSM: Przesunięcie pla-
nowanych remontów dźwigów oso-
bowych spowodowane zostało re-
zygnacją ze strony SSM z zacią-
gania drogich kredytów. Wymiany 
oparto wyłącznie o fundusz odtwo-
rzeniowy dźwigów.

Podgląd konta 
czynszowego

Witam!
Mam pytanie czy SSM udostępnia 

członkom spółdzielni podgląd wła-
snego konta z opłatami za czynsz? 
Wiem, że takie rozwiązanie funkcjonu-
je w niektórych spółdzielniach. Uwa-
żam, że jest to dobre rozwiązanie, uła-
twiające sprawdzenie salda bez po-
trzeby dzwonienia do Działu Czyn-
szów. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie 
ma takiej możliwości, warto by się za-
stanowić czy nie wprowadzić takiego 
rozwiązania w SSM zwłaszcza, że po-
sługiwanie się internetem jest już dziś 
powszechne.

Krystian Koźmiński,  
ul. Korfantego 6b

ZARZĄD SSM: Aktualnie nie 
ma możliwości sprawdzania sta-
nu swego konta z opłatami. Spół-
dzielnia pracuje nad takim rozwią-
zaniem, tak by wdrożyć je za jakiś 
czas. Oczywiście musi to być roz-
wiązanie zapewniające dostęp do 
danych wyłącznie osobie upraw-
nionej.

ciąg dalszy ze str. 26

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

XXXIV Cross Siemiona
W niedzielę,  16  stycz-

nia o 1100, już po raz 
trzydziesty  czwarty  wy-
startuje  w Siemianowi-
cach Śląskich Cross „Sie-
miona”,  czyli  rekreacyjny 
bieg przełajowy,  cieszący 
się  od  lat  wielkim  powo-
dzeniem wśród mieszkań-
ców miasta i okolic.

Aby móc wziąć udział 
w zawodach, wystarczy sta-
wić się między 900, a 1045 

w Parku „Pszczelnik” i wpi-
sać na listę startową. Za-
wodniczki i zawodnicy ry-
walizować będą w różnych 
kategoriach wiekowych.

Organizatorami imprezy 
są: Zarząd Miejski Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej Siemianowice Ślą-
skie, Referat Sportu i Rekre-
acji UM, MOSiR „Pszczel-
nik” oraz siemianowicka Li-
ga Obrony Kraju. rg foto:archiwum
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Nie tylko na karnawał
Karnawał się zaczął i rozpoczął się 

czas  balów,  zabaw,  prywatek.  Być 
może nie wszyscy będziemy się bawili, 
ale zawsze warto być przygotowanym 

na taką ewentualność i mieć pod ręką 
jakieś przepisy kulinarne.

Żur  świąteczny (5 porcji) – 500 g 
kości, 150 g śmietany, 250 g włosz-
czyzny, 40 g tłuszczu, 0,5 l żuru, 25 g 
chrzanu, 2 l wody, 1 ząbek czosnku, 
200 g kiełbasy, sól i pieprz do sma-
ku, 5 jajek, 15 g mąki pszennej, zie-
lona pietruszka. Z kości i włoszczyzny 
ugotować wywar, dodać żur i zagoto-
wać. Kiełbasę pokrajać w drobną kost-
kę i przysmażyć na tłuszczu, dodać do 
zupy, zagotować. Dodać czosnek roz-
tarty z solą i tarty lub skrobany chrzan. 
Solą i pieprzem doprawić do smaku. 
Podawać z ugotowanymi na twardo 
jajkami lub ziemniakami, posypując 
porcję zupy zieloną pietruszką.

Placki z bananów – 8 bananów, cy-
tryna, 80 g mąki pszennej, 40 g mą-
ki ziemniaczanej, 2 jajka, 150 g cu-
kru, pół szklanki mleka, olej do smaże-
nia, cynamon (lub ubita śmietana). Ba-
nany obrać ze skórki, rozgnieść widel-
cem, dodać oba rodzaje mąki, mleko, 
cukier, jajka i sok z cytryny; wymieszać 
wszystko na gładką masę. Placki kłaść 
łyżką na gorący tłuszcz i smażyć na ru-
miano. Trzymać w cieple do usmaże-
nia wszystkich. Podawać posypane cy-
namonem lub polane ubitą śmietaną.

Zrazy  staropolskie  nadziewane 
(5  porcji) – 750 g wołowiny bez ko-
ści, pieprz i sól do smaku, 100 g cebuli, 
15 g suszonych grzybów, 30 g razowego 
chleba, 20 g mąki pszennej, 50 g tłusz-
czu. Nadzienie: 150 g cebuli, 30 g tłusz-
czu, 50 g razowego chleba (czerstwy), 
30 g masła, sól i pieprz do smaku. Mię-
so umyć, pokrajać w plastry w poprzek 
włókien, rozbić na cienkie płaty, oprószyć 
solą i pieprzem. Przygotować nadzienie: 
cebulę pokrajać w drobną kostkę i przy-
smażyć na tłuszczu, chleb zetrzeć na tar-
ce, wymieszać z cebulą i roztartym ma-
słem, doprawić solą i pieprzem do sma-
ku. Płaty mięsa smarować nadzieniem, 
zwijać ciasno w rulony (spiąć wykałacz-
ką), oprószyć mąką, obrumienić na tłusz-
czu. Zrazy ułożyć w rondlu, podlać wy-
warem z grzybów, posypać utartym chle-
bem, dodać ugotowane i pokrajane w pa-
ski grzyby, dusić do miękkości. Podawać 
z kaszami na sypko lub ziemniakami.

W nadchodzącym 
roku nie spodziewaj 
się większych zmian. 
Życie będzie się to-

czyć dotychczasowym nurtem. Ucie-
szy Cię wiadomość, jaką otrzymasz 
w połowie roku, natomiast zmartwi tro-
chę czyjaś choroba. W pracy szykują 
się korzystne zmiany.

Nowy Rok obfito-
wać będzie w Two-
im życiu w ciekawe 
wydarzenia. Odno-

wią się dawne przyjaźnie, co będzie 
dla Ciebie korzystne. Uważaj jednak 
na zdrowie, bo możesz nieoczekiwa-
nie zapaść na jakąś chorobę, która 
trochę pokrzyżuje plany.

Nie planuj zbyt 
wiele zmian w two-
im życiu to, co lekko-
myślnie chcesz urze-

czywistnić jest mało realne. Skup się 
na tym, co już osiągnąłeś i co możesz 
rozwijać, jeśli tylko się trochę przy-
łożysz. Nie odrzucaj propozycji, jaką 
otrzymasz w pierwszej dekadzie roku.

Rok 2011 przynie-
sie dużo zasadni-
czych zmian w Two-
im życiu. Jeśli jesteś 

starszym człowiekiem możesz spo-
dziewać się wnuka, jeśli młodym, mo-
że w Waszym domu pojawi się dziec-
ko. Osoby uczące się lub studiujące 
zdobędą upragniony dyplom.

Jeśli jesteś człowie-
kiem samotnym wła-
śnie w nadchodzącym 
roku najprawdopo-

dobniej spotkasz wielką miłość swoje-
go życia. Uważaj tylko żebyś nie prze-
oczył czegoś, co już potem może się 
nigdy nie powtórzyć. W pracy będzie 
to spokojny rok.

Będzie to rok wy-
tężonej pracy, mo-
że nawet zbyt inten-
sywnej, ale rezultaty 

przejdą wszystkie Twoje oczekiwania. 
Szczególnie ucieszy Cię zakończenie 
podjętej dawno temu inwestycji, w któ-
rą włożyłaś sporo pieniędzy.

Ktoś z Twoich bli-
skich sprawi Ci 
w połowie roku wiel-
ką radość. Ty, jak to 

zwykle u Ciebie bywa, odwdzięczysz 
się solidnie. Zastanów się natomiast, 
czy kontynuować coś, co nie daje Ci 
satysfakcji, „gra nie warta świeczki”.

W pracy awans i to 
już na początku roku. 
W połowie roku uda-
ny urlop. Nadchodzą-

ce dni przyniosą Ci wiele miłych wra-
żeń. Uważaj jedynie, żeby nie zrazić 
kogoś Ci życzliwego, nieopatrznym 
słowem czy gestem.

Na początku ro-
ku sprawy nie będą 
się układać po Two-
jej myśli, ale wkrótce 

przekonasz się, że „nie ma tego złego, 
co by na dobre nie wyszło”. A może 
nawet nowy układ okaże się dla Cie-
bie korzystniejszy niż stary?

Najprawdopodob-
niej w nadchodzą-
cym roku uda Ci się 
wreszcie zakończyć 

coś, nad czym od dawna pracujesz. 
Będziesz mieć w związku z tym dużo 
pracy, ale efekt sprawi Ci dużo satys-
fakcji. Dobry czas dla Ciebie to lato.

Dobrze zrobiłeś an-
gażując się pod ko-
niec roku w jakieś ry-
zykowne przedsię-

wzięcie. Teraz w 2011 roku przeko-
nasz się, że tamta decyzja była słusz-
na i oszczędziła Ci wielu kłopotów 
i wydatków. Dobrym okresem będzie 
jesień.

Nie marnuj cza-
su na coś, z czego 
i tak nic pozytywnego 
nie wyniknie. Dobrze 

o tym wiesz, ale trudno Ci zdobyć się 
na stanowczą decyzję. Będziesz ją jed-
nak musiał podjąć najpóźniej jesienią. 
Pod koniec roku oczekuj niespodzianki.

Jaki będzie 
2011 rok?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2011
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO:  3. Jest prowadzony 

w każdy poniedziałek od 15.30 do 
16.30 w siedzibie SSM przez nasze-
go dziennikarza; 8. Słodkie kryształ-
ki; 9. List elektroniczny; 10. John, bry-
tyjski piosenkarz; 11. Dzielnica Sie-
mianowic Śląskich z naszym osie-
dlem mieszkaniowym; 12. Zamek bły-
skawiczny; 13. Wprowadził we Francji 
obyczaj palenia tytoniu; 14. Lokal z ru-
letką; 16. Sąsiad radonu; 19. Bogini 
zwycięstwa; 20. Antyczny bajkopisarz; 
21. Darcie z kimś kotów; 22. Ptak 
czczony w Egipcie; 23. Dziedzic-
two, scheda; 28. Cenna, stara rzecz; 
31. Element psiej tresury; 32. Kawaler 
w gwarze śląskiej; 33. Pomost prze-
ładunkowy; 34. Zginął przez maliny; 
35. Wiązanka kwiatów; 36. Kiwi w tub-
ce; 37. Zorganizowane działanie.

PIONOWO:  1. Oferma, niedorajda; 
2. Ekspert w sądzie; 3. Leśny suro-
wiec; 4. Serwatka z owczego mleka; 
5. Złote jabłko; 6. Taca w gwarze ślą-
skiej; 7. Broń do fechtunku; 14. Może 
w nim uczestniczyć każdy Spółdziel-
ca z uregulowaną opłatą czynszową 
za poprzedni rok; 15. Rodzaj obrabiar-
ki do drewna; 17. Rondo w Siemiano-
wicach Śląskich z pięcioma srebrnymi 
kulami; 18. Wędrują do kosza w Re-
dakcji „MS”; 24. Bardzo robotny czło-
wiek; 25. Styl pływacki; 26. Zniesienie 
przywilejów: 27. Jolanta, dyrektorka 
Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub 
usypisko; 28. Udaje towar w witrynie 

sklepu; 29. Sikora, sławny biatlonista; 
30. Wiązany przez eleganta.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 22 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia  20.  I.  2011  r. - na adres 
SSM,  ul Boh.  Westerplatte  20  z do-
piskiem Redakcja  „Moja  Spółdziel-
nia”  -  krzyżówka  nr  1/2011. Nagro-
dę główną – niespodzianka – fun-

duje Sukces s.c., Siemianowice Śl.,  
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa..

Do krzyżówki nr 12/10 nie nade-
szły rozwiązania z powodu zamiesz-
czenia złego diagramu. Bardzo prze-
praszam wszystkich Czytelników za 
mój  błąd  –  Urszula  Madeja,  redak-
cja „MS”.

J K L.
Dziewczyna spotyka przyjaciółkę 

i pyta ją:
- Od kogo masz te włoskie kozaczki?
- Od świętego Mikołaja.
- A ten turecki kożuszek?
- Od świętego Mikołaja.
- A tę czapkę z lisa?
- Od świętego Mikołaja.
- Pewnie ten dzieciak w wózku to też 

od świętego Mikołaja?
- Nie. Bocian mi go przyniósł.

J K L

Młody ojciec wraca ze spaceru z dziec-
kiem. Żona patrzy na niemowlę i krzy-
czy:

- Boże, to nie nasze maleństwo!
Na to mąż:
- Daj spokój... - mówi bez emocji mał-

żonek. - Zobacz jaki fajny wózek!
J K L.

Żona do męża:
- Ty, Józek, zostaliśmy zaproszeni na 

bal maskowy.
- Ja nie idę, nie mam się za co przebrać.
- Najlepiej nie pij, nikt cię nie pozna.

J K L.

Kowalscy postanowili pójść do opery. 
Kiedyś w końcu trzeba... Ubrali się od-
świętnie w garnitur i suknię wieczoro-
wą. Ustawili się po bilety w kolejce pod 
kasą. Przed nimi gość zamawia:

- Tristan i Izolda. Dwa poproszę...
Kowalski jest następny:
- Zygmunt i Regina. Dla nas też 

dwa...
J K L

- Szczęśliwego Nowego Roku!
- Zwariowałeś, w lutym?
- To już luty? Cholera, jeszcze nigdy 

nie wracałem tak późno z sylwestra...
J K L.



31MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2011MOJA SPÓŁDZIELNIA 1/2011 31

Prawdą jest, że święty Mikołaj dobry jest
6  grudnia do michałkowickiej harcówki przybyło tyle dzieci chętnych spotkać się ze świętym Mikołajem, że ten  

  na kogo tak dzielnie czekały, nie mógł ich nagrodzić inaczej, aniżeli całym mnóstwem prezentów. Nikt tego 
wyjątkowego, zimowego popołudnia nie wracał do domu z pustymi rękoma. 

-  Jest ubrany w czerwony płaszcz 
i spodnie, czarne buty. Ma długą bro-
dę, wąsy i duuuży brzuch, a w rękach 

trzyma worek z prezentami oraz la-
skę – tak opisywali świętego  Miko-
łaja zanim jeszcze przyleciał 9,5-let-
nia Martyna i 5,5-letni Sergiusz Sze-
liga. 8-letnia Paulina  Motyl zwróciła 
też uwagę, że Mikołaj ma swoich po-
mocników – Panią Mikołajową i renife-
ra Rudolfa z czerwonym nosem.

Na pytanie za co św. Mikołaj daje 
prezenty i co chciałaby dostać od nie-
go, 8-letnia Patrycja  Rajczyk odpo-
wiedziała, że prezenty dostaje się za 
grzeczność. Ona sama chciałaby do-
stać lalkę i dużo dziewczęcych ubrań, 
zaś 8-letnia Wanessa  Ganobis ma-
rzyła, by Mikołaj przywiózł jej prawdzi-
wego pieska. Wszystkie swoje marze-
nia dzieci wyskrobały w listach. Pew-
no wiele z ich próśb, dostojny gość za-
mienił na oczekiwane prezenty. 

Zanim jednak to nastąpiło, rad-
ny miasta Wajda, nawiasem mó-
wiąc Mikołaj, w imieniu Rady Osie-
dla Michałkowice i administracji po-
dziękował zebranym za tak liczne 
przybycie, a sponsorom – „Sukce-
sNet”,  Zakładowi  Budowlano-Re-
montowemu  „PARDO”, a także fir-
mie „Elektro  Dźwig” za wsparcie. 
Zachęcał również wszystkich obec-
nych do wspólnej zabawy. Bo prze-
cież żeby Święty Mikołaj mógł zna-
leźć drogę do harcówki, trzeba by-
ło mu w tym jakoś pomóc – najlepiej 
śpiewem i zabawą - mówił. W tym 
zaś sprawdziła się znakomicie Kró-
lowa Śniegu, która rozbawiła milu-
sińskich tak, że gdy już przybył ten 

bardzo oczekiwany przez zebranych 
gość, wszyscy byli naprawdę w wy-
śmienitych humorach.

- Prawdą jest, prawdą jest, że świę-
ty Mikołaj dobry jest – tak nucono na 
krótko przed jego przyjazdem. A gdy 
już przybył, nie omieszkał zamienić, 
choć słówka z każdym z obecnych na 
sali dzieci i obdarować prezentem nie-

kiedy większym od samego brzdą-
ca. Dzieciaki od razu przystąpiły do 
oglądania zawartości pudełek, tore-

bek i paczek. Widać było, jak wiele ra-
dości sprawiły im otrzymane upomin-
ki. Chwaliły się przed swoimi opieku-
nami, co to takiego przyniósł im hoj-
ny Mikołaj. Wśród podarków były mię-
dzy innymi samochodziki mniejsze lub 
większe, lalki, gry planszowe, trochę 
elektroniki no i rzecz jasna najwięcej 
słodyczy. 

Gość z Laponii przed dalszą drogą, 
zdążył jeszcze opowiedzieć legendę 
o sobie oraz zawrzeć mały układzik 
z wszystkimi dziećmi o tym, że będą 
one słuchać swoich rodziców i jeść 
wszystko, co im podadzą. Wtedy na 
pewno za rok znów się zjawi. 

Zapewne zgromadzona w michałko-
wickiej harcówce przy ul. Jana Hada-
mika dziatwa, chciałaby dłużej pobyć 
ze świętym Mikołajem, wszak gość 
to nieczęsty, jednak dzieci z całego 
świata także oczekiwały jego wizyty 
i góry prezentów. Tak więc pożegna-
no go wdzięcznie i życzono spotkania 
znów za rok. Rafał Grzywocz

Mikołaj przed Mikołajem

Spotkanie ze Świętym Mikołajem  
było dla dzieci wielkim przeżyciem

Królowa Śniegu zachęcała do wspólnej zabawy
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Śnieżne szaleństwa, odśnieżanie, gaz
Chociaż od początku kalendarzowej zimy upłynęło  raptem kilkanaście dni, wielu z nas ma  jej  już serdecznie 

  dosyć, bo przyszła dużo, dużo wcześniej. Ta pora roku, chyba jak żadna inna, ma swoich zdeklarowanych 
zwolenników, jak przeciwników. Z jednej strony potrafi zaskoczyć pięknem krajobrazu i możliwościami śnieżnych 
szaleństw, z drugiej bardzo mocno dać się we znaki.

Jedynie dzieci nie odbierają zimy jak 
dopustu bożego i cieszą się, że mogą 
bez wyjeżdżania gdzieś w górki, tu na 

miejscu pojeździć na sankach, nartach. 
Nic więc dziwnego, że aktualnie każde 
najmniejsze nawet wzniesienie jest oble-
gane przez dziatwę. Oby zima dopisała 
im swym urokiem w nadchodzące ferie.

Dorośli już nieco
mniej entuzjastycznie

patrzą na piękno zimy. Media na bie-
żąco informują nas o utrudnieniach 
komunikacyjnych i nierównej walce ze 

śnieżnym żywiołem. Stąd też muszący 
funkcjonować w zaśnieżonym otocze-
niu ciepłego zdania o zimie nie powie-

dzą. Najczęściej zaś słychać utyskiwa-
nia na nieodśnieżone parkingi, drogi.

Czasami zastanawiamy się czy nie 
lepiej w miejsce złorzeczeń i wyma-
gań artykułowanych pod adresem in-
nych nie złapać się samemu za łopatę 
i usunąć śnieg tam gdzie parkujemy, 
bo jakże często bywa tak, że sprzęt 
zmechanizowany tam nie wjedzie 
z obawy przed uszkodzeniem stoją-

cych samochodów. Jakoś takie my-
ślenie nie potrafi się przebić tzn. mo-
że i potrafi pod warunkiem, że jak od-

śnieżę, to już obowiązkowo to miejsce 
musi należeć do mnie. Puszczam więc 
na moment wodzy wyobraźni i tak so-
bie myślę, że gdyby

każdy odśnieżył „swoje” miejsce
parkingowe, to przyjeżdżając stanął-

by na odśnieżonym przez kogoś in-
nego, bo wszystkie byłyby odśnieżo-
ne i byłoby obojętne gdzie kto parkuje. 

Dla dzieci zabawa, a dla dorosłych…


