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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. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Startuje od zera – 5
Jeszcze o cieple w Michałkowicach – 7  

Zawalidroga – 27 

Piękna, groźna i... czytaj - str. 13 

Czy bez prądu będzie grał telewizor?
czytaj  - str. 10

DK „Chemik” i „RENOMA” w ferie zapraszają
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Mamy zimę, której poświęcamy spo-
ro miejsca w bieżącym wydaniu i mroź-
ny styczeń za sobą. Wydawałoby się, 
że w takim okresie dbałość o drzwi bę-
dzie szczególna. Wszak szczelne drzwi 
to podstawa, by chronić klatki schodo-
we przed utratą ciepła, wyziębieniem. 
Każda wybita szyba, wyrwana uszczel-
ka, zniszczony samozamykacz w efek-

cie odbiją się na ilości pobra-
nej energii, bo ciepło z domu 
ucieka. Co z tego, że w miesz-
kaniach zmierzamy do mak-
symalnych uszczelnień skoro 
przez wybite szyby w drzwiach 
wejściowych do budynku wydo-
stają się potężne ilości ciepła, 
a razem z nim nasze złotówki. 
Przed nami kolejne zimowe dni 
i niewykluczone, że mróz da się 
nam jeszcze we znaki, wszak: 
idzie luty – podkuj buty. Pa-
miętajmy o tym, bo zima w peł-
ni, a my niepotrzebnie funduje-
my sobie finansowe straty. Później, przy 
rozliczeniu, będziemy się dziwić, a dla-
czego tak dużo musimy płacić.

Siedem dni
Kolejnym kuriozum jest papranie 

po ścianach. Szczytem wszystkiego 
jest pobazgranie świeżo odnowionych 

ścian, jak np. w budynku przy Herma-
na Wróbla 3B. Tam odremontowane 
ściany wytrzymały zaledwie tydzień.

Ponoć wszyscy chcemy mieszkać 
w czystych, schludnych i zadbanych 
domach z ładnymi klatkami schodowy-
mi. Jeżeli tak, to jak to się dzieje, że 

stosunkowo szybko, w tym przypad-
ku błyskawicznie to, co miało być ład-
ne i stanowić wizytówkę danej klatki, 
domu jest zamieniane w zabazgraną 
paskudną powierzchnię, na której nie 
brak i wulgaryzmów.

Przecież drzwi wejściowe, ściany 
klatki schodowej pełnią funkcje repre-
zentacyjne. To z tymi „urządzeniami” 
każdy wchodzący styka się na dzień 
dobry i co widzi... Co, ktoś przychodzą-
cy z zewnątrz myśli sobie o wszystkich 
zamieszkałych w takim domu?

Paliło się
To zdarzenie można przypisać do de-

wastacji, chociaż bardziej rozsądnym 
byłoby zapisanie go w księdze głupo-
ty – gdyby taką prowadzono. 13 stycz-
nia przy Władysława Sikorskiego 2C 
wybuchł pożar. Mieszkańcy najedli się 

strachu. Ucierpiały pomieszczenia. Pa-
liło się w szachcie technicznym. Co było 
powodem trudno jednoznacznie orzec, 
ale wszystko wskazuje na to, że ogień 
wybuchł od niedopałka wrzuconego do 
szachtu. Wniosek taki nasunął się po 
zgaszeniu płomieni  i wydobyciu z szach-
tu kilkunastu innych niedopałków. Odpo-

wiedź na pytanie skąd się tam wzięły po-
zostawiamy mieszkańcom. My zauwa-
żamy jedynie, że pożar mógł mieć tra-
giczne skutki, bo dom zagrożony został 

wybuchem. Ostatnie zdanie 
dedykujemy wszystkim tym, 
którzy niedopałki zamiast ga-
sić w popielniczce wrzucają 
do pionów technicznych. By-
wa, że wyrzucony niedopałek, 
gdzieś tam na dole trafi na 
wcześniejsze śmieci, a całość 
jest blisko rur gazowych.

A na osiedlach:
„CENTRUM”

- ul. Ryszarda Gansińca 
– wybito szybę w drzwiach 
wejściowych. 

„MŁODYCH”
- pl. Skrzeka i Wójcika 5A – wybito 3 

szybki w drzwiach wejściowych,
- ul. Niepodległości 26, 28 – zdewa-

stowano skrzynki na reklamy.
im. Juliana TUWIMA

- ul. Wojciecha Korfantego 4A 
– zniszczono skrzynkę na reklamy,

- ul. Wojciecha Korfantego 9C i 14A 
– stłuczono szyby w drzwiach wejścio-
wych zewnętrznych,

- ul. Hermana Wróbla 2A – urwano 
samozamykacz,

- ul. Hermana Wróbla 3B – popisano 
ściany w świeżo wyremontowanej klat-
ce schodowej,

- ul. Hermana Wróbla 4B – urwano 
klamkę w drzwiach wejściowych,

- ul. Leśna 15, Okrężna 1, 4 – graffi-
ti na ścianach szczytowych.

 pes

D r z w i ,  ś c i a n y ,  p o ż a r

Nadal drzwi znajdują się na cenzurowanym i nie słabnie ich niszczenie. 
Już nie dziwimy się tym co niszczą, lecz tym którzy mieszkają w takich 

klatkach schodowych i nic nie widzą i nie słyszą. Taka postawa zdumiewa, 
bo drzwi właśnie teraz, zimą, winny być oczkiem w głowie i być otoczone 
szczególną troską i niezwykle starannie zamykane. 
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Rada zapoznała się także 
z wykonaniem planów fun-
duszu centralnego, remon-

towego, wynagrodzeń, za-
trudnienia oraz inwestycji za 
2009 r (omówiono wyniki) 
oraz z informacjami o:

- rozpoczęciu lustracji pro-
blemowej w sprawach rozli-
czenia inwestycji,

- przygotowaniach i prze-
biegu akcji zima 2009-2010.

W trakcie omawiania kwe-
stii członkowsko-mieszka-
niowych RN przeanalizowa-
ła strukturę stanu prawnego 
mieszkań w zasobach SSM 
wg stanu na 31. 12. 2009 r. 
Z przedłożonych danych wy-
nika, że w zasobach Spół-
dzielni 1234 mieszkania są 
o statusie lokatorskiego pra-
wa do lokalu, 6035 miesz-
kań zajmowanych jest z ty-
tułem spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lo-
kalu a 4943 mieszkania to 
lokale o odrębnej własności. 
W SSM 15 mieszkań zaj-
mowanych jest na podsta-
wie umowy najmu. Dane te 
przedłożono również w roz-
biciu na poszczególne osie-
dla SSM – do zagadnienia 
wrócimy w kolejnym wyda-
niu „MS”

W tej części obrad, RN 
SSM zapoznała się z analizą 
uchwał i decyzji Rady Nad-
zorczej podjętych w 2009 r. 
w sprawach o wykluczenie 

z członkostwa w Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej – dane prezentuje-

my w tabeli 1. W trakcie de-
baty zauważono z zadowo-
leniem, że większość dłuż-
ników wywiązuje się z przy-
jętych na siebie dobrowol-
nych zobowiązań wyjścia 
z zadłużenia, co świadczy 

o tym, że obdarzenie ich za-
ufaniem i umożliwienie im 
uregulowania długu wobec 
SSM było trafnymi decyzja-
mi. Jak mówiono, nie jest 
wolą RN wykluczać z człon-
kostwa lecz pomóc w roz-
wiązaniu problemów.

Akcja zima 2009-2010
W przedłożonym obszer-

nym dokumencie ujęto dzie-
siątki zrealizowanych za-
gadnień związanych z przy-
gotowaniem zasobów do zi-
my. Materiał obejmuje kilka-
dziesiąt zadań, które prze-
kładają się na setki czyn-

ności. W podsumowaniu 
stwierdzono, że akcja zima 
do 31 grudnia ub.r. prze-
biegała we wszystkich osie-
dlach zgodnie z przyjętymi 
harmonogramami i była pra-
widłowo prowadzono. Mó-
wiąc o styczniowych warun-

kach pogodowych zazna-
czano, że wzrosły koszty zi-
mowego utrzymania osie-
dli. W tabeli 2 prezentuje-
my koszty poniesione na zi-
mowe utrzymanie zasobów 
od stycznia do grudnia ub.r. 

Członkowie RN interesowa-
li się również zużyciem cie-
pła, bo podkreślano należy 
liczyć się z dużo wyższymi 
wydatkami na zakup ener-
gii, czyli na możliwość in-
dywidualnych dopłat w rozli-
czeniu. Zarząd wyjaśniał, że 
kwestia ta jest analizowana 
na bieżąco.

Informację o prowadzonej 
w Spółdzielni lustracji pro-
blemowej przedłożył Ma-
rian Gogol, pełnomocnik 
Zarządu ds. organizacyjno-
-samorządowych i kontro-
li wewnętrznej. Mówca za-

znaczył, że Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkanio-
wa spełniając wymogi usta-
wowe (art. 91 § 1 Prawa 
Spółdzielczego) oraz za-
warte w piśmie polustracyj-
nym Regionalnego Związku 
Rewizyjnego w Katowicach 

z 24. 03. 2009 r. omawiają-
cym wyniki badania lustra-
cyjnego, przeprowadzone-
go w Spółdzielni na przeło-
mie lat 2008-2009 poddaje 
się dodatkowo lustracji pro-
blemowej w zakresie dzia-
łalności inwestycyjnej, tj. 
szerszym niż badanie wyko-
nane w ramach wymienio-
nej lustracji pełnej. Lustrację 
problemową z upoważnie-
nia Regionalnego Związku 
Rewizyjnego w Katowicach 
prowadzi Marek Grabow-
ski, lustrator Regionalnego 
Związku Rewizyjnego w Ka-
towicach. Przewidywany ter-
min zakończenia to koniec 
lutego br. Wyniki badania 
lustracyjnego wraz z proto-
kołem i listem polustracyj-
nym zostaną przedstawione 
na posiedzeniu Rady Nad-
zorczej, a w następnej ko-
lejności Walnemu Zgroma-
dzeniu Członków Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej.

RN powołała Komisję Sta-
tutową, której celem bę-
dzie dostosowanie Statutu 
do znowelizowanych aktów 
prawnych.

Obrady prowadził Wiesław 
Jaźwiec, przewodniczący 
Rady Nadzorczej SSM.

 pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Z a s o b y ,  z i m a ,  z o b o w i ą z a n i a

Tabela 1. Realizacja zobowiązań członkowskich złożonych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2009 r.

Termin Ilość zobowiązań Realizacja

26. 01. 2 1 zobowiązanie zrealizowane w 100%; 1 zobowiązanie - częściowa realizacja

26. 02. 2
1 zobowiązanie - po realizacji ponowne zaległości, kolejny wniosek o wykreślenie
1 zobowiązanie nie zrealizowane i został wykreślony

30. 03. 3
1 brak realizacji i ponowne zaproszenie na RN; 1 w trakcie realizacji;
1 zobowiązanie realizacja - do spłaty pozostało niewiele

20. 04. 2
1 zobowiązanie - wskutek braku realizacji wykreślony
1 zobowiązanie w trakcie realizacji

25. 05. 2 1 zobowiązanie - 100% realizacji; 1 zobowiązanie w trakcie realizacji

30. 11. 1 Brak realizacji i ponowny wniosek o wykreślenie

Ilość odwołań od uchwał Rady Nadzorczej o wykluczeniu z członkostwa a złożonych do Walnego Zgromadzenia – 8

Tabela 2. Koszty akcji zima w miesiącach I - XII 2009

Osiedle Kwota [zł]

„Chemik” 61 091,03
„Centrum” 22 226,14

im. Juliana Tuwima 54 608,10
„Michałkowice” 46 691,99

„Młodych” 40 213,38
„Węzłowiec” 68 303,88

„Bańgów” 27 520,67
Razem: 320 655,19

W tym koszty akcji zima w miesiącach X, XI, XII: 7 003,07 zł

Dziesięć punktów liczył porządek obrad przeprowa-
dzonego 28 stycznia pierwszego w nowym roku po-

siedzenia Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Najwięcej czasu poświęcono szeroko 
rozumianym sprawom członkowsko-mieszkaniowym.
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Startuje od zera,  
czyli co należy wiedzieć o podzielniku

z inżynierem Markiem Grzybem, kierownikiem Biuro Rozliczeń Energii Cieplnej
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

rozmawia „Moja Spółdzielnia”

Rozliczanie zużytej energii cieplnej zawsze dostar-
cza emocji, bo jak jeden mąż wszyscy uważamy, że 

oszczędzamy i należą nam się zwroty. Dobrze jeżeli są 
– gorzej, gdy ich nie ma, bo wtedy szukamy przyczyny. 
To poszukiwanie z reguły wyklucza nas samych, jako 
tych co zużyli tyle, a tyle energii. Jednocześnie zapomi-
namy, że cena ciepła zmienia się ustawicznie a ponad-
to, że zima, zimie nierówna. Już teraz strach pomyśleć 
jak przedstawiać się będą kolejne rozliczenia ciepła, bo 
widzimy jaką mamy zimę.

Nawet – co wręcz niemożliwe – gdyby rok po roku zużycie 
energii wynosiło w naszym mieszkaniu identyczną ilość jed-
nostek, to koszt ogrzewania będzie inny, bo inna jest cena. 
Niejasności, jakie się pojawiają w związku z odczytami skło-
niły nas do przypomnienia rozmowy z szefem Biura Rozli-

czeń, bo pojawiające się wątpliwości mają ogólniejszy wy-
miar i powtarzają się pytania o ich zasadę funkcjonowania, 
dokładność, wyczerpywanie baterii etc. Dodajmy jeszcze, 
że swego czasu mocno krytykowaliśmy wyparkowe (cieczo-
we) podzielniki i w nich upatrywaliśmy całe zło. Teraz ma-
my elektroniczne, dokładniejsze. Kiedy je wprowadzano pi-
saliśmy wyprzedzająco, że są dokładne i pozbawione draż-
niącego użytkowników letniego odparowania. Ta dokład-
ność nie powinna teraz być zarzutem. Elektroniczne p.k.o. 
(podobnie jak poprzednie podzielniki) zgodnie ze swym 
przeznaczeniem mierzą zużycie, które na brzęczącą mo-
netę przekształca się dopiero po zliczeniu faktur za cie-
pło i podzielenia tych kwot przez zsumowaną ilość jedno-
stek p.k.o., jaką odczytano za danym licznikiem ciepła na 
wszystkich zamontowanych podzielnikach.

„MS”: PROSZĘ PANA, CO „MIERZY” PO-
DZIELNIK I DLACZEGO NA JEGO EKRANIKU 
CO KILKA SEKUND CYFERKI SIĘ ZMIENIAJĄ? 
CZEGO TE ZMIENIAJĄCE SIĘ CYFERKI DO-
TYCZĄ?

MAREK GRZYB: Podzielnik nie mie-
rzy ilości energii cieplnej w żadnych 
ze znanych nam jednostkach pomia-
rowych. W przypadku podzielników 
stosowany powszechnie termin „zu-
życie” jest bardzo dużym uproszcze-
niem. Wyświetlane na podzielnikach 
cyferki, to jednostki niemianowane 
służące wyłącznie do określenia pro-
centowego udziału każdego opomia-
rowanego grzejnika w kosztach wy-
tworzenia czy zakupu ciepła dla roz-
liczanego obiektu. Dlatego też w bu-
dynku dla prawidłowego określenia 
kosztów poszczególnych lokali nie-
zbędnym jest, aby wszystkie mieszka-
nia wyposażone były w podzielniki te-
go samego rodzaju, reagujące w iden-
tyczny sposób na zmieniającą się 
temperaturę grzejnika. Zarejestrowa-
ne w ten sposób wartości na podziel-
nikach pomagają jedynie określić, ja-
ki procent kosztów energii cieplnej 
przypisać dla poszczególnych grzejni-
ków wyposażonych w te urządzenia. 
Nazwa „podzielnik kosztów ogrze-
wania” jednoznacznie określa, że 
wartością, która podlega podziało-
wi i rozliczeniu nie jest ilość ener-
gii zużytej przez budynek lub grupę 
budynków, lecz koszt całkowity za-
kupu ciepła, dzielony na użytkowni-
ków wg podzielników.

Zmieniające się co kilka sekund 
wartości na wyświetlaczu to:

- wskazanie bieżące,
- wskazanie poprzednie – szeroko 

omawiane powyżej,
- tzw. „data bilansu” tj. dzień, w któ-

rym zostaje zapamiętane zużycie dla 
danego okresu, a podzielnik się „ze-
ruje”,

- tzw. liczba kontrolna – bez znacze-
nia dla lokatora, służąca wyłącznie do 
celów serwisowych.

Samoczynne zmienianie się „cyfe-
rek” na wyświetlaczu powoduje, że 
podzielnik jest całkowicie „bezobsłu-
gowy”, a co za tym idzie, trudniej go 
zepsuć. Należy tylko się schylić lub 
przykucnąć i poczekać, żeby po chwili 
dokonać odczytu wszystkich wartości. 

- CO MOGĘ ODCZYTAĆ Z ELEKTRONICZNE-
GO PODZIELNIKA KOSZTÓW?

Z wyświetlacza podzielnika elektro-
nicznego można odczytać kilka warto-
ści, z których najważniejsze to wska-
zanie:

- bieżącego zużycia,
- zapamiętane ubiegłoroczne zuży-

cie.
To pierwsze łatwo można znaleźć, 

gdyż składa się z czterech cyfr, któ-
rym nie towarzyszy żadne dodatko-
we oznaczenie. Zużycie za poprzed-
ni okres także składa się z czterech 
cyfr, ale dodatkowo w lewym górnym 
rogu wyświetlacza pojawia się literka 
„M”. Wartość zużycia bieżącego po-
winna w miarę trwania okresu grzew-
czego narastać, natomiast wartość 
zapamiętana przez cały kolejny okres 
grzewczy pozostaje bez zmian. Poza 
tym podzielnik wyświetla informację 
dotyczącą daty zakończenia nalicza-
nia bieżącego i przeniesienia warto-
ści zużycia do jego pamięci – wartość 
zapamiętana to cyfry z literką „M”. 
Oznacza to, że w tym dniu we wszyst-
kich podzielnikach w danej jednostce 
rozliczeniowej czyli budynku lub gru-
pie budynków, zużycie bieżące zosta-
je zapamiętane, natomiast podziel-
nik zaczyna naliczać „od nowa”, tj. po-
nownie od zera dla kolejnego okre-
su grzewczego. Stanowczo i zdecydo-
wanie muszę zaznaczyć, że podzielni-
ki kosztów w przeciwieństwie do licz-
ników wody, prądu itp. nie pokazują 
wartości zużycia narastająco, a zaczy-
nają naliczanie jednostek w każdym 
okresie rozliczeniowym – 12 miesięcy 
– od zera. 

- JAK SAMODZIELNIE MOGĘ SPRAWDZIĆ, ILE 
JEDNOSTEK ZLICZYŁ PODZIELNIK PODCZAS 
SEZONU GRZEWCZEGO, BO CHCĘ WIEDZIEĆ, 
CZY ZUŻYŁEM MNIEJ CZY WIĘCEJ CIEPŁA?

ciąg dalszy na str. 8
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Termin Budynek, adres

1. 03.
Władysława Jagiełły 25A, B

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

2. 03.
Władysława Jagiełły 25C, D;

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

3. 03.
Władysława Jagiełły 27C, D
Niepodległości 60A, B, C

Jana Polaczka 2; 4

4. 03.
Władysława Jagiełły 27A, B
Niepodległości 60D, E, F

Jana Polaczka 6; 8

5. 03. Władysława Jagiełły 29

17. 05.

Karola Świerczewskiego 46;
Marii Dąbrowskiej 1;

Obrońców Warszawy 1;
Alfonsa Zgrzebnioka 25, 27-29;

18. 05.
Karola Świerczewskiego 48;
Obrońców Warszawy 2, 9;

Alfonsa Zgrzebnioka 31-33, 35-37;

Termin Budynek, adres

19. 05.
Karola Świerczewskiego 50;

Walentego Fojkisa 3, 5;
Alfonsa Zgrzebnioka 39-41, 43;

20. 05.
Leona Kruczkowskiego 4, 6;

Kościelna 36, 36A, B, C;
Alfonsa Zgrzebnioka 45, 47, 51A

21. 05.
Leona Kruczkowskiego 8; gen. Władysława 

Sikorskiego 1; Kościelna 36D, E, F;
Przyjaźni 8; Alfonsa Zgrzebnioka 51B, 52;

22. 05. Kościelna 34; Przyjaźni 8A-10;

24. 05. Przyjaźni 18-22, 24;
Alfonsa Zgrzebnioka 38-40;

25. 05. Przyjaźni 24A, B; 26, 34A, 36;
Wojciecha Korfantego 3;

26. 05. Przyjaźni 34, 38-40-42;
Wojciecha Korfantego 6, 7;

27. 05. Przyjaźni 44-46, 48-50;
Wojciecha Korfantego 14, 15;

28. 05. Przyjaźni 52; Wojciecha Korfantego 17;

31. 05. Wojciecha Korfantego 10A, B;

1. 06. Wojciecha Korfantego 10C, 16;

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 sięgają-

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

- Ilość zużytych jednostek w trak-
cie sezonu grzewczego można każ-
dorazowo odczytać z podzielnika na-
wet bez dotykania go. Wystarczy tyl-
ko przykucnąć, usiąść przy grzejniku 
i poczekać kilka sekund, aby wyświe-
tlacz pokazał cztery cyfry bez żadnych 
dodatkowych oznaczeń literowych. Ta 
właśnie wartość jest ilością aktualnie 
zużytych jednostek. Jeśli jednak okres 
rozliczeniowy już się zakończył, tzn. 
minął już dzień, w którym podzielnik 
się zeruje, ilość jednostek, które zoba-
czymy w naszym rozliczeniu, oznaczo-
na jest już literką „M”. Datę zerowania 
podzielnika można także odczytać na 
jego wyświetlaczu. Niemniej, pamiętać 
należy, że mniejsza wartość zużycia 
w porównaniu do lat poprzednich nie 
zawsze tożsama będzie z mniejszym 
kosztem pobranego ciepła dla nasze-

go lokalu. Czasem okazać się może, 
że pomimo tego, iż podzielnik wykazał 
mniej jednostek, koszt, jaki poniesie-
my, będzie taki sam lub nawet wyższy 
niż w latach poprzednich. Jest to zwią-
zane ze zmieniającą się – z reguły tyl-
ko w górę – ceną energii cieplnej.

- PROSZĘ PANA, MIESZKAŃCY INFORMU-
JĄ NAS, ŻE CZASAMI ODNOSZĄ WRAŻENIE, 
JAKBY PODZIELNIK PRACOWAŁ, SŁYCHAĆ 
TAKIE TERKOTANIE, A KALORYFER JEST ZA-
KRĘCONY – O CO W TYM PRZYPADKU CHO-
DZI? CZY WTEDY ON TEŻ REJESTRUJE? JE-
ŻELI TAK, TO CO, BO KALORYFER, PODKRE-
ŚLĘ, JEST ZAKRĘCONY…

- Nie ma możliwości, aby jakiekol-
wiek terkotanie pochodziło z zainsta-
lowanego na grzejniku podzielnika. 

Podzielnik to urządzenie elektronicz-
ne, nie mechaniczne, a zatem nie wy-
twarza żadnych dźwięków. Jeśli takie 
dźwięki dadzą się słyszeć w okolicach 
grzejnika – ich jedynym źródłem może 
być pracująca instalacja grzewcza.

- SKĄD MAM WIEDZIEĆ, CZY BATERIA DZIA-
ŁA LUB CZY PODZIELNIK NIE JEST ZEPSUTY?

- Żywotność baterii, zgodnie z dekla-
racją producenta, wynosi co najmniej 
10 lat. W przypadku uszkodzenia ba-
terii lub jej wyczerpania na wyświe-
tlaczu podzielnika pojawia się symbol 
bateryjki (podobny jak w telefonach 
komórkowych). Sytuację taką, podob-
nie jak wszelkie zauważone nieprawi-
dłowości w działaniu urządzenia (np. 
komunikat ERR wyświetlający się za-
miast omawianych powyżej wartości) 
należy jak najszybciej zgłosić do Biura 
Rozliczeń Energii Cieplnej SSM.

Dziękujemy za rozmowę

Gdy widzisz ERR na podzielniku zgłoś się natychmiast do Biura Rozliczeń

Niezależnie od prezentowanego harmonogramu zachęcamy Czytelników do zapoznania się z rozmową pt.: 
Startuje od zera, czyli co należy wiedzieć o podzielniku

ciąg dalszy ze str. 7 Startuje  
od zera…
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Podwyżka ciepła i ciepłej wody 
szczególnie dotknęła mieszkańców 

Michałkowic, o czym pisaliśmy kilka-
krotnie w „MS” nr 10, 11 i 12 z 2009 r.

O wyjaśnienia w tej sprawie Zarząd 
SSM zwracał się do Urzędu Regula-
cji Energetyki i dostawcy ciepła PEC 
Katowice. Pisma te wraz z odpowie-
dziami zamieściliśmy. Zarząd 
SSM wystąpił w nich o ponow-
ne przeanalizowanie zmian 
i przedstawienie dokładniej-
szego uzasadnienia i napi-
sał m.in.: Pragniemy zauwa-
żyć, że nowe taryfy znacznie 
zwiększyły koszty utrzymania 
mieszkań, ponoszone przez 
lokatorów. Co więcej, aktual-
ny wzrost cen jest kolejnym 
znacznym wzrostem na prze-
strzeni ostatnich dwóch lat. 
Tym samym, powyższe zmia-
ny i ich uzasadnienie nie wy-
dają się być właściwe z punktu 
widzenia interesów obsługiwa-
nych przez PEC finalnych od-
biorców. Tak znaczny wzrost 
stanowi zbyt duże obciąże-
nie dla lokatorów SSM, szcze-
gólnie grupy ludzi młodych 
i w wieku emerytalnym. Wpły-
nie to bez wątpienia nega-
tywnie na ich sytuację życio-
wą, wymuszając przeznacza-
nie jeszcze większej części 
swoich dochodów na pokrycie 
kosztów ogrzewania. Nieza-
leżnie również Rada Osiedla „Michałko-
wice” wyraziła sprzeciw wobec tej pod-
wyżki i pisała do PEC. Do dostawcy cie-
pła wystąpił także Dariusz Bochenek, 
wiceprezydent miasta zaalarmowany 
zarówno przez władze Spółdzielni, jak 
i przez samych mieszkańców.

W swoim piśmie z 4 listopada – opu-
blikowaliśmy je w „MS” 12/2009 – 
zwrócił uwagę na ogromne dyspro-
porcje cenowe. Zarząd PEC Katowi-
ce odpowiedział na pismo 10 grud-
nia ub.r. a do miasta dotarło tuż przed 
świętami. My otrzymaliśmy je pod ko-
niec stycznia, a że zapowiedzieliśmy 
publikację, więc niniejszym to czyni-
my i treść pisma, wraz z reprodukcją 
jego pierwszej strony oryginału publi-
kujemy. Prezes Zarządu dr Marian Ber 
napisał:

„Odpowiadając na Państwa pismo 
z dnia 4 listopada 2009 r. przedstawiam 
stanowisko PEC Katowice S.A. w odnie-
sieniu do kwestii w nim poruszonych.

Decyzją z dnia 15 lipca 2009 r., Pre-
zes Urzędu Regulacji Energetyki za-
twierdził taryfę dla ciepła ustaloną 
przez PEC Katowice S.A., uznając 

ją za zgodną z zasadami i przepisa-
mi, o których mowa w art. 44-46 usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne. Zgodnie z ustawą in-
teresy odbiorców, zarówno indywidu-
alnych, jak i zbiorowych reprezentu-
je Urząd Regulacji Energetyki, który 
zatwierdza taryfy, uwzględniając tylko 
uzasadnione koszty producenta i do-
stawcy, podane w stosownym wniosku 
przedkładanym do zatwierdzenia.

Dla odbiorców ciepła z terenu Siemia-
nowic Śląskich, obowiązująca od lipca 
2009 r. taryfa uwzględniła, biorąc pod 
uwagę zarówno opłaty stałe jak i zmien-
ne, wzrost cen ciepła na poziomie:
• od 0,1% do 4% dla ciepła dostar-

czanego z Ciepłowni Siemianowice
• od 8,3% do 11,5% dla ciepła dostar-

czanego z EC Katowice

• od 9,3% do 12% dla ciepła dostar-
czanego z EC Chorzów ELCHO

Czujemy się w tym miejscu zobowią-
zani wskazać, że spośród źródeł, któ-
re dostarczają ciepło na teren Siemia-
nowic Śląskich, obecnie najdroższym 
producentem energii cieplnej jest Cie-
płownia Siemianowice.

Uwzględniając poziom wzro-
stu kosztów niezależnych od 
spółki np. wzrost cen energii 
elektrycznej, wody, podatków 
oraz wzrost cen ciepła wy-
twarzanego w źródłach uwa-
żamy, że zatwierdzone i obo-
wiązujące stawki opłat za cie-
pło są uzasadnione.

Odnosząc się do sygnali-
zowanego, znacznego zróż-
nicowania cen dostarczanej 
energii cieplnej wyjaśniamy, 
że wysokość opłat za dostar-
czane ciepło jest uzależniona 
od takich czynników jak m.in. 
miejsce dostawy, skompliko-
wana struktura właścicielska 
sieci przesyłowej oraz dys-
proporcje cenowe między 
źródłami ciepła. Wskazane 
czynniki powodują zróżnico-
wanie kosztów w zespołach 
budynków, osiedlach, niejed-
nokrotnie należących nawet 
do jednego podmiotu spół-
dzielczego.

Specyfika dostarczanego 
towaru i skomplikowany sys-

tem dystrybucyjny wpływa na dys-
proporcje cenowe i znacznie kompli-
kuje system rozliczania z odbiorca-
mi. Zmierzając do jak najlepszego za-
bezpieczenia interesów naszych klien-
tów, zgłaszamy gotowość współpra-
cy z wszystkimi zainteresowanymi pro-
blemem podmiotami.

Prezes Zarządu 
dr Marian Ber”

Analizując wszystkie odpowiedzi 
uważny Czytelnik łatwo zauważy, że 
wyjaśniający podkreślają, że zmianę 
cen przeprowadzono zgodnie z pro-
cedurami i wszelkimi wymogami pra-
wa. Wynika z nich także, że właści-
wie wszystko jest OK. Szkoda, że od-
powiadający jakoś nie uznali za dziw-
ne, że mieszkańcy są odmiennego 
zdania.

Jeszcze o cieple w Michałkowicach

Przypominamy,  że na adres:   gzm@ssm.siemianowice.com
można nadsyłać pocztą elektroniczną BEZPOŚREDNIE UWAGI, PROBLEMY

dotyczące działu GZM
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Mieszkańcu płacisz czynsz przez Internet? – przeczytaj
Ze względu na minimalizację kosztów związanych z drukiem nowych książeczek opłat,

Zarząd SSM prosi osoby uiszczające opłaty czynszowe za pośrednictwem Internetu o zgłoszenie tego faktu
do 28. 02. 2010 r. w Dziale Czynszów lub we właściwej dla miejsca zamieszkania osiedlowej administracji.

Zarząd SSM przypomina również o możliwości realizowania opłat czynszowych poprzez obciążanie rachunku bankowego 
lokatora przez Spółdzielnię (polecenie zapłaty). Dodatkowych informacji z tym związanych udziela Dział Czynszów.

Główna Księgowa SSM - mgr Krystyna Śliwiok

Tym samym coraz więcej wejść jest 
schludnych i z przyjemnością wchodzi 
się do wnętrza. Ba, swym wyglądem 
zapraszają wręcz, by zobaczyć jak wy-
gląda w środku. Oby jak najdłużej były 
ładne i zadbane, bo to w końcu wizy-

tówki naszych domów. Roboty prowa-
dzone są z różnym natężeniem i za-
kresem prac.

I tak, np. przy ul. Grunwaldzkiej 4C i D 
uzupełniano ubytki w ścianach i na-
stępnie je malowano.

Z kolei na os. „Tuwima” nowe okna po-
jawiły się przy ul. Okrężnej 8 w naświe-
tlach od strony południowo-wschodniej, 
a w budynku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 1C remontowano windę. Tam 
także zakończono remont klatki scho-
dowej na parterze budynku przy ul. Her-
mana Wróbla 7C i D. W trakcie remon-
tu położono m.in. płytki podłogowe.

Większość z wymienionych prac wpi-
sana jest w realizowany od kilku lat pro-
gram estetyzacji klatek schodowych.

Od 2008 r. do końca 2009 roku wy-
remontowano już 53 wejścia do klatek 
schodowych w całych zasobach SSM.

Przypomnijmy estetyzacja wejść do 
klatek schodowych wraz z robotami to-
warzyszącymi oznacza:
- wymianę drzwi wejściowych,
- obłożenie płytkami klinkierowymi 

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

przypadkach wymianę kaset domo-
fonowych i zastąpienie dotychcza-
sowych analogowych kasetami cy-
frowymi.

Rozpoczęły się zimowe wakacje dla 
dzieci i młodzieży szkolnej. Ten upra-
gniony czas przerwy w nauce dzieciaki 
będą mogły spędzić nie tylko przed kom-
puterem i telewizorem, nawet gdy rodzi-
ców nie stać na to, by zafundować pociechom wyjazd w góry. 

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje 
w tym czasie półkolonie dla kilkudziesięciu dzieci, często 
pochodzących z najbardziej potrzebujących rodzin. Zajęcia, 
jak informowaliśmy w „MS” 1/2010 polecając dokonanie za-
pisu, rozpoczynają się w poniedziałek 15 lutego w DK „Che-
mik”. Na uczestników czeka moc atrakcji, w tym wspólne 
spacery, wycieczki oraz udział w licznych konkursach i za-

wodach. O przebiegu półkolonii napi-
szemy w marcowym wydaniu „MS”.

A w „RENOMIE”…
Z kolei młodzież szkolną zapraszamy 

do Strefy Rozrywki „RENOMA”, gdzie 
na czas ferii Zarząd SSM wprowadza od poniedziałku do 
piątku zniżkę na grę na torze bowlingowym w godzinach 
1100 – 1700. W tym czasie będzie można zagrać na jednym 
torze już za 20 zł za godzinę, bez względu na ilość grają-
cych. W ubiegłym roku propozycja ta cieszyła się tak wielką 
popularnością, że frekwencja była niemalże stuprocentowa. 
Radzimy wcześniej rezerwować tory w „RENOMIE” pod nu-
merem telefonu: 32 220-85-70.

DK „Chemik” i „RENOMA” 
– zapraszają

I już ferie

Ładnieją klatki
Zimowa aura nie sprzyja robotom zewnętrznym, ale umożliwia prace we-

wnątrz domów. Nic więc dziwnego, że w iluś klatkach schodowych wi-
dać osoby wykonujące różne prace i wykorzystujące zimę do poprawiania 
wyglądu naszych budynków.

ul. Ryszarda Gansińca 2

ul. Grunwaldzka 4C ul. Wojciecha Korfantego 1C
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Czy bez prądu będzie grał telewizor?

Te dwa zdarzenia skłoniły nas do po-
nownego, bardziej obszernego zajęcia 
się wentylacją, bo lepiej na 
zimne dmuchać.

Zaduch, zaparowane okna, 
ciężkie powietrze w miesz-
kaniu to najbardziej ewident-
ne pierwsze znaki, że w na-
szym „M” wymiana powie-
trza szwankuje. Te objawy 
sygnalizują, że powinniśmy, 
a nawet musimy w trosce 
o własne zdrowie i dobre sa-
mopoczucie, sami spojrzeć 
krytycznie na wszystkie ele-
menty składające się w su-
mie na swobodny dostęp, 
przepływ i odpływ powietrza 
i dokonać własnej weryfika-
cji tych elementów, za któ-
re my sami jesteśmy odpo-
wiedzialni.

Czy kiedy kran jest 
zakręcony,  

to płynie woda?
Czy przy zamkniętym na 

maksimum zaworze c.o. ka-
loryfery będą bardziej gorą-
ce u góry, a mniej na dole? 
Czy będzie świecić żarówka, 
grać telewizor, gdy wybije korki (bez-
pieczniki)? Te pytania uzna ktoś za 

idiotyczne i wielu Czytających stwier-
dzi, że autorowi chyba się w głowie 
pomieszało. 100% pytanych odpowie 

zgodnym chórem – woda z kranu (ba-
terii) nie popłynie, na kaloryferach nie 

zauważymy różnicy temperatury, bo 
w całości będą zimne, żarówka nie bę-

dzie dawała światła, a telewizor będzie 
milczał jak zaklęty. To są prawdy oczy-
wiste tak samo jak te, że trawa jest zie-

lona, niebo niebieskie, w dzień jest ja-
sno, a w nocy ciemno.

Skoro wszyscy wiemy, że woda nie 
popłynie, więc i do kanalizacji nic nie 
spłynie, że jeżeli kaloryfer jest zim-
ny, to nie krąży w nim woda (czyn-
nik grzewczy), żarówka nie świeci, bo 
nie dopływa prąd i nie ma jej co „zmu-
sić” do świecenia to... zastanówmy się 

wspólnie dlaczego tak jest, bo 
zdania te zapewne nie budzą 
niczyjej wątpliwości i, jak są-
dzimy, nikt ich nie będzie pod-
ważał. Odpowiedź na pytanie 
dlaczego? znajdziemy w fizy-
ce, gdyż podane przykłady łą-
czy jedno zjawisko fizyczne:

PRZEPŁYW.
Te oczywistości odnoszą-

ce się do przepływu w przy-
padku tak ważkiego zagad-
nienia, jakim jest wentylacja, 
mająca kolosalne znaczenie 
dla naszego życia i zdrowia, 
budzą już wątpliwości i wy-
wołują ogromne emocje, bo 
ciepło ucieka. A czym różnią 
się zbyt szczelne okna, drzwi 
od kranu, zaworu? Owszem, 
mają inne przeznaczenie, lecz 
co do zasady funkcjonowania 
nie różnią się niczym. Bo okna, 
podobnie jak kran, zawór ogra-
niczają bądź całkowicie odci-
nają dopływ, i tym samym mi-
nimalizują bądź odcinają prze-
pływ a następnie wypływ, czy-

li uniemożliwiają prawidłową wymianę 
powietrza.

Zima to spadki temperatury powietrza 
na zewnątrz. Chronimy się przed nimi, 
ubierając cieplejszą odzież, ogrzewa-
jąc mieszkania etc. I jest to bezdysku-
syjne. Jednak mniej już oczywistym 
jest wpuszczanie powietrza do po-
mieszczeń. Najprostszym przykładem 
jest widok zaparowanych niemiłosier-
nie szyb w oknach. Zawsze o tej porze 
roku słyszymy o zatruciach i jak bume-
rang docierają informacje o zawilgoce-
niu ścian, a w konsekwencji zagrzybie-
niu ścian. Co jest tego powodem, sko-
ro kilka lat temu grzyb w mieszkaniu to 
pojęcie praktycznie nieznane.

Uwaga gaz
Do prawidłowego spalania gazu, 

szczególnie w piecykach łazienko-
wych, potrzeba ogromnych ilości po-
wietrza – czytaj tlenu. Ile dokładnie go 
potrzeba należy sprawdzić w instrukcji 

Ostatnio w zasobach Spółdzielni doszło do podtrucia tlenkiem wę-
gla (czadem) i zasłabnięcia w trakcie przygotowywania kąpieli. Oby-

dwa przypadki, jak wykazały badania, spowodowane były nadmiernym do-
szczelnieniem mieszkań, co w wyniku braku dostatecznego nawiewu za-
kłóciło prawidłową wentylację... Na szczęście zdarzenia te nie zakończyły 
się tragicznie, co jak donosi codzienna prasa, tej zimy, niestety, przytrafiło 
się już kilkadziesiąt razy w Polsce.

ciąg dalszy na str. 12

Skąd w mieszkaniu wilgoć?
Źródeł wilgoci w mieszkaniu jest wiele. Dostaje się ona do wnętrza wraz z po-

wietrzem zewnętrznym, jest wydzielana przez ludzi, zwierzęta domowe i roślinki.
Głównie powstaje w wyniku czynności wykonywanych przez nas samych. 

Najwięcej wilgoci wydziela się podczas prania, gotowania i kąpieli.
Orientacyjna intensywność wydzielania pary wodnej:
- sen lub odpoczynek - 50 g/h, - lekka praca - 90 g/h,
- ciężka praca - 150 g/h, - szybki taniec - 340 g/h,
- kąpiel w wannie 1000-1100 g/h,
- kąpiel pod prysznicem - 1500-1700 g/h,
- suszenie bielizny (jeden wsad do pralki) - 2000 g/h,
- gotowanie (jeden posiłek) - 1000-2000 g/h.
Miernikiem zawartości wilgoci w powietrzu jest tzw. wilgotność względna. 

W domach, gdzie wentylacja działa dobrze, wilgotność względna powietrza 
w temperaturze 20 - 22°C zawiera się w granicach 30-65%. Jeśli przekracza 
70%, powstają warunki sprzyjające rozwojowi grzybów i pleśni, szkodliwych 
dla ludzi i niszczących konstrukcję budynku.
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pieca – przyjmuje się, że na 1 kW mo-
cy potrzeba 2 do 3 m3 powietrza. Za-
kłada się także, że do wła-
ściwego spalania potrzeba 3 
m3 powietrza na 1 m3 gazu. 
Powietrze to skądś się mu-
si wziąć – pytanie skąd po-
zostawiamy Czytelnikom. Tu 
dygresja. Nowoczesne piecy-
ki łazienkowe wyposażone są 
w przeróżne zabezpieczenia 
należą do nich m.in. przeciw-
upływowe, tj. zabezpiecza-
jące przed wypływem gazu 
czy też czujnik ciągu komino-
wego, który w razie wypływu 

spalin do pomieszczenia wyłą-
cza urządzenie. Pamiętać na-
leży, by ich nie blokować i nie 
wprowadzać samodzielnych 
zmian w chwili, gdy zadziałają 
– były takie przypadki, były.

Wszelkie statystyki dowodzą, 
że najwięcej zatruć tlenkiem, 
dwutlenkiem węgla mamy zi-
mą. Powie ktoś to oczywiste, 
bo wtedy grzejemy w miesz-
kaniach. To stwierdzenie mia-
ło swe uzasadnienie, gdy po-
wszechne w użyciu były pie-
ce węglowe. Jednak teraz, gdy 
najbardziej rozpowszechnione 
jest centralne ogrzewanie, do 
takich zatruć nie powinno do-
chodzić, a jednak zdarzają się 
one głównie w mieszkaniach 
wyposażonych w indywidualne piece 
gazowe do przygotowania ciepłej wo-
dy. Dlaczego? Dlaczego z chwilą, gdy 
piece na węgiel odeszły do przeszło-
ści, to razem z nimi do tej przeszłości 
nie odeszły zatrucia? Owszem, może 
jest ich mniej, ale są, tyle tylko, że zmie-
niła się ich struktura związana ze zmia-

ną opału. Onegdaj zatrucia powodowa-
ne były przez złe spalanie węgla, a te-
raz... przez złe spalanie gazu.

Co łączy te często
tragiczne w skutkach wypadki?

Tym czymś jest głównie nieprawi-
dłowa wentylacja. W tym miejscu, 
każdy się żachnie i stwierdzi – prze-
cież są kratki wentylacyjne w kuch-
ni, łazience. Owszem, są i na tym się 
ich rola kończy, gdy do mieszkania 

nie dochodzi powietrze. Niestety, tak 
się przyzwyczailiśmy, że słysząc sło-
wo wentylacja, natychmiast kojarzymy 

je z kratką wentylacyjną osła-
niającą wejście do przewo-
du wentylacyjnego, z widocz-
nym na dachu kominem wy-
posażonym w jakieś dodatko-
we urządzenia. To skojarze-
nie jest tak silnie w nas za-
korzenione, że odwraca na-
szą uwagę od całości zjawi-
ska wentylacji i związanego 
z nią nierozerwalnie przepły-
wu powietrza, bo przecież, by 
woda mogła spłynąć do kana-
lizacji, to musi napłynąć z kra-

nu, zaś by kaloryfer grzał – musi przez 
niego non stop przepływać ciepła wo-
da itd., itd.

Oczywiście, może się zdarzyć, że 
przewody wentylacyjne wywiewne tak-
że mogą być niedrożne bądź powietrze 
nie może się przez nie wydostać, bo 
ktoś zasłonił sobie kratki wentylacyjne. 
Może też się zdarzyć, że skrajnie nie-
korzystne warunki atmosferyczne np. 
bardzo silny wiatr zakłócają proces 
wentylacji. To prawda, ale pamiętać 
musimy, że przewody odpowiedzialne 
za wypływ powietrza z mieszkania są 
systematycznie kontrolowane, czego 
nie można już odnieść do okien i drzwi 

odpowiedzialnych za napływ 
powietrza i kratek wentyla-
cyjnych zasłanianych przez 
mieszkańców – bo tego ża-
den ktoś z zewnątrz nie upil-
nuje. Przeprowadzane spe-
cjalistyczne kontrole przepły-
wu powietrza (skutek zgło-
szeń o zagrzybieniu i często 
efekt postępowania proku-
ratorskiego w przypadku za-
truć) w 99,9% dowodzą, że 
okna i drzwi są zbyt szczel-
ne, a kratki wentylacyjne po-
zatykane.

Kto zatem stale ma je 
kontrolować i dbać o to, by 
non stop wpuszczały po-
wietrze i umożliwiony był 
jego wypływ?

Odpowiedź brzmi: MY SAMI.
Podstawowym zadaniem syste-

mu wentylacji jest wymiana powietrza 
w budynku. Jej skuteczność zależy od 
właściwego doprowadzenia świeżego 
powietrza do budynku z zewnątrz, za-
pewnienia odpowiedniego przepływu 

ciąg dalszy na str. 14

ciąg dalszy ze str. 10

Czy bez prądu będzie grał telewizor?

Czad – cichy zabójca
PAMIĘTAJMY!!! Brak dostatecznego dopływu świe-

żego powietrza do pomieszczenia, w którym włączo-
ne jest urządzenie gazowe, to mała ilość tlenu nie-
zbędnego do spalania gazu. Niedobór tlenu, to niezu-
pełne spalanie i w efekcie powstawanie szczególnie nie-
bezpiecznego czadu - tlenku węgla (CO) – gazu bez-
wonnego, cięższego od powietrza, bardzo łatwo wiążą-
cego się z hemoglobiną odpowiedzialną za dostarczanie 
tlenu do komórek naszego organizmu.

CO atakuje znienacka, bez jakiegokolwiek ostrzeże-
nia (np. bólu głowy) i nazywany jest cichym zabójcom.

Człowiek staje się senny i zasypia.

Szczelność pomieszczeń, wilgoć, 
a oszczędność energii.

Brak dostatecznej wentylacji powoduje, że w powietrzu gromadzi się wilgoć, 
którą musimy ogrzać. Pamiętajmy: Do ogrzania 1 kg powietrza o 1 OC po-
trzeba energii o wartości 0,24 kcal, zaś do ogrzania 1 kg wody już 1 kcal, 
czyli cztery razy więcej!!! Sprawa jest prosta – ogrzewamy wodę. Ba, ba-
dania dowiodły, że odczuwanie chłodu jest wyższe przy większej wilgotności. 
Jeżeli więc w mieszkaniu, przy 18 OC panuje 100% wilgotności, to jesteśmy 
przekonani, że temperatura wynosi 12 do 15 stopni.

Z kolei przy tej samej temperaturze i wilgotności 60% wydaje się nam, że 
jest cieplej o kilka stopni.

Nadmierna wilgoć, czytaj nieprawidłowa wentylacja, to także „raj” dla grzy-
bów i pleśni, zmniejszenia zawartości tlenu w powietrzu i najprostszy kieru-
nek do powstania znanego już nauce syndromu chorego budynku.

Gdy chcemy się kąpać to:
- dobrze przewietrzmy łazienkę,
- w czasie kąpieli starajmy się mieć uchylone okno lub 

otwarty na maksimum wywietrznik (lufcik),
- absolutnie nie zasłaniajmy kratek wentylacyjnych 

– tych w drzwiach łazienkowych, jak i wbudowanych 
w ścianę,

- w czasie kąpieli ograniczmy używanie (najlepiej wcale) 
innych urządzeń gazowych (kuchenka, piekarnik),

- pilnujmy, by dzieci, osoby starsze korzystały z kąpieli pod 
nadzorem, a sami również unikajmy samotnych kąpieli,

- podczas kąpieli nie włączajmy i wyłączajmy piecyka ga-
zowego. Włosy możemy umyć przed lub po kąpieli.

- w czasie bardzo silnych wiatrów zostawmy kąpiel na inny 
termin, bo może nastąpić samoczynne cofnięcie spalin.

* * *
Uwaga: Instrukcja obsługi piecyka nie jest zbęd-

ną publikacją. Przestrzegajmy wszelkich zaleceń, 
jakie są w niej zawarte.
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Zima jest groźna i nieprzy-
jemna zwłaszcza, gdy ostry 
mróz na zewnątrz lub gdy sil-
ny wiatr wzbija tumany śnie-
gu i zasypuje wszystko, bez 
mała paraliżując życie, a na 
pewno komunikację. W takie 
dni o urokach zimy nikt nie 
wspomni.

Zima jest w końcu kosz-
towna, bo chcąc normalnie 
funkcjonować, musimy po-
nieść koszty ogrzewania, usu-
wania śniegu, sopli itd. itp. 
Jakie będą jej ostateczne 
koszty, dowiemy się na wio-
snę, gdy śniegi zejdą i przyj-
dzie nam usuwać szkody wyrządzone 
przez śnieg i lód na drogach, chodni-
kach, dachach i gdy po sezonie grzew-
czym trzeba będzie rozliczyć się za 
ciepło. Warto wiedzieć, że koszty ak-
cji zima 2009 r., liczone od stycznia do 
grudnia, to prawie 321 tysięcy złotych. 
A była to zima raczej łagodna. Jak bę-
dzie teraz?

Czarne żniwo zimy
Apelujemy do wszystkich o zwraca-

nie uwagi, czy ktoś na jakiejś ław-
ce na mrozie dłużej nie siedzi lub - co 
gorsza – nie leży na śniegu. W takich 
sytuacjach niezwłocznie zawiadamiaj-
my Policję i Straż Miejską. Informuj-
my też te służby o zauważonych oso-
bach bezdomnych. Tej zimy z wychło-
dzenia zmarło już w Polsce ponad 200 
ludzi. Niezależnie od tych ofiar czę-
ściej też niż zwykle słyszymy o poża-
rach w mieszkaniach, zatruciach tlen-
kiem węgla. Niestety, zima zbiera ofia-
ry na każdym kroku. Pocieszające jest 
chyba tylko to, że gwałtownie zmalała 
ilość ofiar śmiertelnych w następstwie 
wypadków drogowych. Trudne wa-
runki do jazdy powodują zdecydowa-
ne zmniejszenie prędkości pojazdów, 
więc jeździmy po prostu ostrożnie.

Styczeń
Tegoroczny styczeń zafundował 

nam zimę, jakiej już dawno nie było 
i od jakiej chyba odwykliśmy. Można 
o nim powiedzieć krótko - było mroź-
no! a na dodatek zimowo, bo nie tyle 
odczuwaliśmy niską temperaturę, co 
bardziej w skórę nam dały obfite opa-

dy śniegu, zawieje i zamiecie, oblo-
dzenia linii przesyłowych. Nasze mia-
sto i województwo raczej nie ucierpiały 

na skutek gwałtownych opa-
dów – przechodziły gdzieś 
bokiem. Omijały nas także 
silne wiatry, ale gdzieś w Pol-
sce, ba, w ościennych woje-
wództwach, tak dobrze już 
nie było. Całe miejscowości 
pozbawione prądu przez kil-
kanaście dni, pociągi zatrzy-
mane na szlakach z powo-
du ogromnych zasp, nieprze-
jezdne drogi i setki samo-
chodów tkwiących w śniegu 
– to była codzienność. Sty-
czeń zapisał się średnią tem-
peratur o kilka stopni poni-

Piękna, groźna i...

Zima dla lubiących tę porę roku jest piękna. Nawet nieprzepadający za nią muszą przyznać, że swój urok ma 
szczególnie w słoneczne dni, kiedy drzewka opatulone są świeżym śnieżkiem lub pokryte misternie igiełka-

mi szadzi, a w tle błękitne niebo. Wtedy nawet najbardziej pospolite przedmioty stają się inne, wyglądają bajko-
wo i zachwycają swym wyglądem. Ba, skrzypiący pod nogami śnieg też coś w sobie ma. Gorzej, gdy pod nogami 
piszczy, bo to znak, że mróz jest tęgi. Wtedy lepiej błyskawicznie kierować się do ogrzanych pomieszczeń.

ciąg dalszy na str. 17
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pomiędzy pomieszczeniami i sprawne-
go usunięcia powietrza zanieczyszczo-
nego. Wpływ na prawidłową 
cyrkulację ma także tempera-
tura w pomieszczeniach.

W Polsce najbardziej roz-
powszechnionym, stosowa-
nym od lat typem wentylacji 
jest wentylacja naturalna, gra-
witacyjna. Jej zasada dzia-
łania wykorzystuje siły natu-
ry, w głównej mierze różni-
cę gęstości powietrza na ze-
wnątrz i wewnątrz budynku. 
Powietrze w naturalny sposób 
powinno przedostawać się 
przez nieszczelności w obu-
dowie budynku do jego wnę-
trza, a po wymieszaniu z za-
nieczyszczeniami i ogrza-
niu wydostawać się na ze-
wnątrz przez kanały wentyla-
cyjne. Z chwilą uszczelniania 
domów zniknęła naturalna in-
filtracja powietrza.
Zasada dobrej wentylacji budynku
zakłada – patrz przykładowy rysunek 

– napływ powietrza do pomieszczeń 
najmniej zanieczyszczonych, a więc 
w przypadku budynków mieszkalnych 
do pokoi, a następnie przepływ do kra-
tek wywiewnych w pomieszczeniach 
o większym stężeniu zanieczyszczeń 
– kuchni, łazienek, toalet i pomiesz-
czeń bezokiennych.

Proces ten jest możliwy jedynie wte-
dy, gdy do budynku, mieszkania dosta-
je się ilość świeżego powie-
trza zapewniająca wymaganą 
intensywność usuwania zu-
żytego, jego swobodny prze-
pływ między pomieszczenia-
mi i odpowiedni ciąg komino-
wy umożliwiający wypływ na 
zewnątrz.

Pierwszym poważnym 
ostrzeżeniem

o złej wentylacji w mieszkaniu jest 
utrzymujące się ciągle zaparowanie 
szyb wewnątrz. W przypadku, gdy 
wilgotność względna w pomieszczeniu 
przekracza 60% przy różnicy tempera-
tur wewnątrz - zewnątrz 20° C, może 
wystąpić zjawisko fizyczne, polegające 
na okresowej kondensacji pary wod-
nej na szybach od wewnątrz lub od 
zewnątrz (będące zjawiskiem natural-
nym, nie mającym nic wspólnego z ja-
kością wyrobu. Drugi przypadek zapa-
rowane okno na zewnątrz nie ma wpły-

wu na mieszkanie, lecz pierwszy tak 
i to znaczne. Powodem zaś „pocenia” 
szyby jest nieskuteczna wentylacja.

Na skuteczność
wentylacji składają się trzy 

elementy:
 nawiew – ciągły napływ (dopływ) 

powietrza z zewnątrz,
 wywiew – nieustanne usuwanie 

z domu powietrza zużytego,
 swobodny przepływ powietrza 

między poszczególnymi pomiesz-
czeniami, tj. zachowanie konstruk-
cyjnych wycięć, otworów w dolnej 
części drzwi.

By zapewnić prawidłową wymia-
nę powietrza, muszą zostać speł-
nione konkretne wymagania. Na-
ruszenie któregokolwiek w efekcie 
fatalnie odbija się na wentylacji, 
a w konsekwencji na jakości powie-
trza w mieszkaniu – czytaj naszym 
zdrowiu i bezpieczeństwie. Całość 
dodatkowo komplikuje fakt, że każdy 
budynek wielorodzinny stanowi samo-
istny układ, którego wewnętrzne ele-
menty wzajemnie na siebie oddziały-
wają. Wprowadzenie rury okapu do ko-

mina już może spowodować zakłóce-
nia w wentylacji.

Zakładane z myślą o oszczędzaniu 
ciepła głównie plastikowe co-
raz bardziej szczelne okna 
sprawiły, że nasiliły się przy-
padki niedrożności wentyla-
cji spowodowane brakiem do-
statecznego napływu powie-
trza, jak i pojawiły się zjawi-
ska które wcześniej nie wy-
stępowały. Bardzo wiele okien 
plastikowych wymienionych 
przed 2001 rokiem nie posia-
da tzw. mikrowentylacji za-
pewniającej dopływ świeże-
go powietrza. A gdy do tego 
dochodzi nadmierne uszczel-
nienie drzwi wejściowych, to 
wtedy przy sprawnej wenty-
lacji wywiewnej powstaje zja-
wisko podciśnienia, które po-
woduje wpychanie do miesz-
kań przez kratki wentylacyj-
ne zapachów od sąsiada lub 
z kanalizacji. Jednak jeszcze 

większe zagrożenie z tym związane 
stanowią spaliny gazowe (tlenek, dwu-
tlenek węgla). To one są szczególnie 
groźne dla zdrowia lub życia użytkow-
ników i to one są bezpośrednią przy-
czyną zatruć. Oprócz tych ekstremal-
nych przypadków brak dopływu po-
wietrza uniemożliwia prawidłowy prze-
bieg procesy spalania, odprowadze-
nia spalin i wytwarzanej w naturalny 
sposób pary wodnej, która osadza-
jąc się szczególnie na ścianach ze-

wnętrznych mieszkania przy-
czynia się do powstawania 
pleśni i innych grzybów, z któ-
rych wiele może stać się przy-
czyną poważnych chorób. Do-
datkowym ujemnym zjawi-
skiem nadmiernego uszczel-
niania jest spadek zawartości 
tlenu w poszczególnych po-
mieszczeniach, co negatyw-

nie wpływa na samopoczucie i spraw-
ność fizyczną, umysłową przebywają-
cych osób.
Coś dziwnego jest w nas, bo niby 
każdy wie, że do życia potrzebne 
jest powietrze... Każdy jednak wie 
i już, bo praktyka szczególnie gdy 

chodzi o dopływ powietrza do 
mieszkania przeczy tej wiedzy.

Zgodnie z postanowieniami Prawa 
budowlanego Spółdzielnia corocz-
nie przeprowadza w każdym miesz-
kaniu badanie sprawności wentylacji. 

Czy bez prądu będzie grał telewizor?
ciąg dalszy ze str. 12

Drzwi do łazienki obowiązkowo powinny posiadać 
kratkę nawiewną a nie atrapę, jak to często się zdarza.

Grzyby zagrażają nie tylko zdrowiu,  
bo wydzielanymi przez siebie kwasami organicznymi 

potrafią zniszczyć cegłę, beton, tynki.
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W przypadku stwierdzonych nieprawi-
dłowości ustala się przyczyny i wydaje 
stosowne zalecenia. W zdecydowanej 

większości zalecenia te sprowadza-
ją się do konieczności rozszczelnienia 
okien lub drzwi wejściowych.

Czy my jednak stosujemy się 
do tych zaleceń? Czy 
pamiętamy, że skoro 

powietrze jest potrzebne, 
to skądś się musi do 

mieszkania dostać, że 
musi napływać, by mogło 

wypłynąć?
Wielu z nas uważa, że wietrzy sys-

tematycznie poszczególne pomiesz-
czenia lub co jakiś czas stosuje mikro-

uchył. Jednakże te działania są niewy-
starczające, gdyż nie zapewniają re-
gularnego, trwającego przez 24 godzi-

ny na dobę, dopływu świeżego powie-
trza. By tak było, to najlepszym roz-
wiązaniem jest, by okna były wypo-
sażone w stałą mikrowentylację tzn. 

niezależną od naszej woli, bo mikro-
uchył możemy stosować lub nie usta-
wiając klamkę w odpowiedniej pozy-
cji. W przypadku stolarki nieposiada-

jącej w ogóle konstrukcyjnie zabudo-
wanej mikrowentylacji lub mikrouchyłu 
można ją uzyskać poprzez zastosowa-
nie coraz powszechniejszych nawiew-
ników higrosterowanych samoczynnie 
regulujących dopływ powietrza w za-
leżności od wilgotności w pomieszcze-
niu lub poprzez wycięcie ok. 5 procent 
części uszczelki z obwodu okna. Wy-
cięcie niewielkiej części uszczelki zy-
skało akceptację speców od wenty-
lacji. Niestety, wielu z nas uważa, że 
w przypadku wycięcia tych uszczelek 
straci gwarancję, będzie płacić dużo 
za zużyte ciepło. Cóż, w takiej sytuacji 
pozostaje do rozstrzygnięcia dylemat, 
czy stracić gwarancję na okna, czy też 
narazić się na utratę zdrowia lub ży-
cia, bo w przypadku opłat sprawa nie 
jest już tak jednoznaczna, gdyż suche 
powietrze nagrzewa się szybciej. Swo-
istym mitem jest wyolbrzymianie strat 
ciepła, ale to już inne zagadnienie.

Opisane sytuacje dotyczą miesz-
kań, w których dokonywano wymian 

stolarki okiennej do 2002 roku. 
Obecnie, zgodnie ze zmieniają-
cymi się polskimi normami, każ-
de okno musi mieć zabudowa-
ną mikrowentylację. Jednak wie-
lu z nas dokładnie je obkleja, by 

broń Boże nie dmuchało zimne powie-
trze. Efekt jest taki sam – powietrze nie 
wpływa do mieszkania.

Stały dopływ świeżego powietrza zapewni nawiewnik  
lub uszczelka z wycięciem.

Pokój
napływ powietrza
przez nawiewnik
okienny, mikrowentylację 
lub wycięcie w uszczelce, 
usuwanie przez szczelinę 
w drzwiach

Pokój
napływ powietrza 
przez nawiewnik 
okienny, mikrowen-
tylację lub wycięcie 
w uszczelce, usuwa-
nie przez szczelinę 
w drzwiach.

Łazienka
napływ powietrza przez szcze-
linę w drzwiach, usuwanie 
przez kanał wentylacyjny

Kuchnia
napływ powietrza przez 

nawiewnik okienny, 
mikrowentylację lub 

wycięcie w uszczelce, 
usuwanie przez wyciąg 

nie mechaniczny i kanał 
wentylacyjny

Sypialnia
napływ powietrza 
przez nawiewnik 

okienny, mikrowen-
tylację lub wycięcie 

w uszczelce, usuwa-
nie przez szczelinę 

w drzwiach

Łazienka
napływ powietrza przez kratkę 

w drzwiach, mikrowentylację, 
część powietrza zużywana 

przez piecyk, część usuwana 
przez kanał wentylacyjny

Rysunek ma charakter poglądowy 
i prezentuje zasady wentylacji obo-
wiązujące w każdym budynku.

Dla dobrego samopoczucia i prawidłowej wilgotno-
ści powietrza należy w ciągu 1 godziny zapewnić mini-
mum 1-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Ile konkretnie każdy 
może sobie obliczyć.

ciąg dalszy na str. 17
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żej średniej wieloletniej. U nas wynosi 
ona ok. -2,3 stopnia Celsjusza, a śred-
nia dobowa za styczeń wyniosła ok. 
-6 stopni, czyli było zimniej o blisko 4 
stopnie. Te mrozy, ani chybi, przełoży-
ły się na zwiększenie zużycia ciepła, 
bo niejednokrotnie w nocy temperatu-
ra spadała poniżej 20 stopni. Danymi 
o zużyciu ciepła w styczniu jeszcze nie 
dysponujemy – zamieścimy je w mar-
cowym wydaniu „MS”.

Gdy tak piszemy o zimie 
i minionym mroźnym stycz-
niu, to nachodzi refleksja, czy 
tak właśnie nie powinien on 
wyglądać? Zima ma być zi-
mą, a lato latem – słyszy się 
często. Oby w tym roku to się 
sprawdziło.

Przed nami kolejne zimowe 
dni i zapewne przyjdzie nam 
jeszcze 

borykać się z zimowymi
niedogodnościami, bo jak 

sypnie śniegiem, a na doda-
tek dmuchnie wiatr, to pro-
blemy na osiedlowych ulicz-
kach gotowe. Jak je odśnie-
żać, gdy są zatarasowane stojącymi 
samochodami. Jak wjechać pługiem 
na parking, na który szpilki nie da się 
wetknąć.

Póki co, na osiedlach Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej więk-
szych problemów z poruszaniem się 
nie ma. Śnieg jest odgarniany sys-
tematycznie, a gospodarze domów 
z chwilą opadów, od wczesnych go-
dzin rannych, odśnieżają chodniki i po-
sypują je piaskiem. Ich praca przynosi 
efekty, gdyż nie odnotowuje się więk-
szych skarg na utrudnienia w prze-
mieszczaniu się osiedlowymi traktami. 
Nieco inaczej wyglądają jezdnie, bo 
w tym przypadku w sprawnym odśnie-
żaniu przeszkadzają zarówno zapar-

kowane auta, jak i dostępność sprzę-
tu. Jest jednak tak, że z chwilą, gdy 
tylko pługi są wolne, to natychmiast 
wjeżdżają na osiedla i odgarniają biały 
puch zarówno na drogach, jak i na par-
kingach. Generalnie, wszystkie admi-
nistracje w pierwszej kolejności zwra-
cają uwagę na odśnieżanie głównych 
dróg osiedlowych, a następnie kieru-

ją sprzęt do usuwania śniegu z par-
kingów. 

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

Dobrze spisuje się instalacja central-
nego ogrzewania. Nie mieliśmy, i oby tak 
zostało, żadnej poważniejszej awarii ani 
na sieci doprowadzającej ciepło do bu-
dynków, ani na instalacjach wewnętrz-
nych. O takim szczęściu nie mogli mówić 
niedawno katowiczenie, gdyż na począt-
ku lutego awaria na kilkanaście godzin 
pozbawiła ciepła ok. 60 tysięcy ludzi.

Jako, że żyjemy w klimacie umiar-
kowanym, musimy być przygotowani 

i na podwyższenie temperatury. Wraz 
z ociepleniem

chodniki i drogi zamienią
się w rwące potoki, a woda lać się 

będzie z nieba i tryskać spod kół sa-
mochodów. Zwłaszcza wtedy zale-
camy zachowanie ekstra ostrożności 
przy poruszaniu się, gdyż łatwo o upa-
dek i kontuzję. Pod strumieniami wo-

dy może kryć się zlodowa-
ciały śnieg, lód i o pośliźnię-
cie nietrudno. Apelujemy też 
do kierowców, by widząc pie-
szego, zwalniali przy przejeż-
dżaniu przez kałuże – prysz-
nic z lodowatej wody do przy-
jemnych nie należy i nie ży-
czymy go nikomu.

Pomóż sąsiadowi
Pamiętajmy, że obok nas 

mogą mieszkać osoby star-
sze lub mające problemy 
z poruszaniem się. Zainte-
resujmy się nimi i zapytajmy 
ich, czy czegoś nie potrzebu-
ją ze sklepu. Odrobina życzli-

wości jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 
Apelujemy o zwrócenie na nich uwagi.

Przy okazji utrzymującej się od dłuż-
szego czasu zimy – a dawno już tak 
nie było – odżyły głosy o globalnym 
ociepleniu. W tym przypadku podda-
je się pod wątpliwość ocieplanie klima-
tu. Ba, są tacy, którzy na odwrót, za-
czynają mówić o nadchodzącej kolej-
nej epoce lodowcowej. Gdy tak słucha 
się tych wywodów, jakoś nie można 
oprzeć się pokusie wysnucia wniosku 
– z przymrużeniem oka rzecz jasna – 
że latem mamy globalne ocieplenie, 
a zimą globalne „ozimienie”.

Tak więc – byle do wiosny, bo słońce 
coraz wyżej i dzień już coraz dłuższy.

Piotr Sowisło

Piękna, groźna i...ciąg dalszy ze str. 13
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Inną kwestią jest zasłanianie otwo-
rów wentylacyjnych. Nie pomogą roz-
szczelnione okna, jeżeli kratka będzie 
szczelnie zakryta, a otwory w drzwiach 

zlikwidowane. Kilka lat temu było nam 
dane pisać o tragicznym zdarzeniu. 
Podczas kąpieli śmiertelnemu zatru-
ciu uległo dziecko. W trakcie ustala-

nia przyczyn zatrucia okazało się, że 
rodzice wymienili drzwi w łazience na 
pozbawione otworów wentylacyjnych, 
bo w domu miało być ładnie, a dziu-
ry szpeciły.

Poruszony problem nie jest nowy. 
W „MS” tematyce tej poświęcamy spo-
ro miejsca odkąd pojawił się trend do 
wymiany stolarki na plastikową. Po-
stępująca świadomość mieszkańców 
i stosowanie się do zaleceń produ-
centów, służb Spółdzielni doprowadzi-
ło już do znacznego zmniejszenia ne-
gatywnych zjawisk wywołanych okna-
mi nowej generacji ale problem nadal 
występuje czego dowodem podane na 
wstępie przypadki podtruć i zgłoszenia 
o zawilgoceniu mieszkań.

Ponownie więc zwracamy uwagę 
wszystkim zamieszkałym, bo:

Czy kiedy kran jest zakręcony, to 
płynie i odpływa woda?...

Czy powietrze wydostanie się 
z mieszkania, jeżeli nie ma jak do 

niego wpłynąć?
Tekst, foto: Piotr Sowisło

Wymiana powietrza
Ilość powietrza wentylacyjnego w budynku mieszkalnym jest określo-

na przez sumę strumieni powietrza usuwanego z pomieszczeń. Normy zakła-
dają wymianę:
- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę gazową lub wę-

glową: 70 m3/h
- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchenkę elektryczną: 30 m3/h 

w mieszkaniu do 3 osób; 50 m3/h w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób,
- w kuchni bez okna zewnętrznego wyposażonej w kuchnię elektryczną: 50 m3/h
- w łazience (z WC lub bez): 50 m3/h
- w wydzielonym WC: 30 m3/h
- w pomocniczym pomieszczeniu bezokiennym: 15 m3/h
- w kuchni bez okna zewnętrznego, wyposażonej w kuchnię gazową, obo-

wiązkowo z mechaniczną wentylacją wywiewną: 70 m3/h
- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomieszczeń kuchni, łazienki 

i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub pokoju znajdującego się na wyższym 
poziomie w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomo-
wym mieszkaniu domu wielorodzinnego: 30 m3/h.
Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających 

okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza do co najmniej 120 m3/h.

Czy bez prądu będzie grał telewizor?ciąg dalszy 
ze str. 15

Mieszkańcu płacisz czynsz przez Internet? – przeczytaj
Ze względu na minimalizację kosztów związanych z drukiem nowych książeczek opłat,

Zarząd SSM prosi osoby uiszczające opłaty czynszowe za pośrednictwem Internetu o zgłoszenie tego faktu
do 28. 02. 2010 r. w Dziale Czynszów lub we właściwej dla miejsca zamieszkania osiedlowej administracji.

Zarząd SSM przypomina również o możliwości realizowania opłat czynszowych poprzez obciążanie rachunku bankowego 
lokatora przez Spółdzielnię (polecenie zapłaty). Dodatkowych informacji z tym związanych udziela Dział Czynszów.

Główna Księgowa SSM - mgr Krystyna Śliwiok

Każdy może pomóc – Przekaż swój 1% 
Powoli czas myśleć o rozliczeniu się z fiskusem (zeznanie roczne) z dochodów osiągniętych w 2009 r. Przypominamy, 

że rozliczając się można przekazać 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Wystarczy tylko zadeklarować w trakcie 
wypisywania rozliczenia rocznego, na jaki cel zamierzamy przekazać 1% wyliczonego podatku. Pamiętajmy: Hasło - cel 
szczegółowy 1% wpisujemy w rubryce „Informacje uzupełniające”. Przekazując darowiznę koniecznie trzeba wpisać hasło. 
Uwaga 1% jest niepodzielny i można go przekazać wyłącznie na jeden cel, a potrzebujących jest wiele.

Po raz drugi za naszym pośrednictwem zwracają się do Państwa Rodzice Moniki PACIA
Szanowni Państwo!!!

Jeżeli jest to możliwe, bardzo proszę o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację dla Moniki PACIA z Sie-
mianowic Śląskich, która jest osobą niepełnosprawną znacznego stopnia i cierpi na Fibrodysplasię Ossyficans Progressi-
va (poza szkieletowe skostnienia mięśni znacznie ograniczające ruchomość). Naszym marzeniem jest aby Monika mogła 
funkcjonować jak wszyscy zdrowi ludzie. Chcemy, żeby była w miarę samodzielna, aktywna i radosna. Monika należy do 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” w Krakowie.

Dane do formularza PIT - zeznanie roczne
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

KRS 0000174486; Hasło: „MONIKA PACIA”
Serdecznie dziękujemy Darczyńcom, którzy w roku 2009 z tytułu odpisu (za 2008 r.) przekazali 1% na leczenie Moniki

Harcerze z Hufca Siemianowice napisali: Zachęcamy rodziców harcerek i harcerzy, sympatyków harcerstwa oraz peł-
noletnich członków ZHP do wpłacenia swojego 1 % podatku dochodowego na:

ZHP CHORĄGIEW ŚLĄSKA,
HUFIEC w SIEMIANOWICACH Śl.

wpisując w PIT
numer KRS 0000273051.

Darczyńcom na rzecz ZHP udzielimy wszelkich porad i pomożemy gratisowo wypełnić druk PIT. Tel. 692 119 489
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Temperatura 
ściany dylatacyjnej

Witam!
Jestem mieszkanką bloku przy Wy-

zwolenia 8B i z zainteresowaniem 
przeczytałam list w gazetce SSM 
z 01. 2010 r. pt. Ściana szczytowa.

Otóż, problem poruszony ww. li-
ście dotyczy także mojego mieszka-
nia, w którym przy temperaturze ze-
wnętrznej poniżej 0 st. C, temperatu-
ra ściany dylatacyjnej pomiędzy seg-
mentami klatek bloku nr 8 wynosi ok. 
5-6 st. C! (wilgotność w mieszkaniu 
jest w przedziale 30-45%, natomiast 
pomiary wilgotności tuż przy ścia-
nie dylatacyjnej (nieocieplonej) się-
gają powyżej 55%), w wyniku czego 
nie można uniknąć skraplania na niej 
pary wodnej – skutek – pleśń! Dzie-
je się tak pomimo częstego wietrze-
nia pomieszczeń, ale jak wietrzyć, kie-
dy nie potrafię w ww. okolicznościach 
dogrzać mieszkania do temp. 19 st. C, 
mimo że kaloryfery są maksymalnie 
odkręcone przez 24 h. Również py-
tam, dlaczego koszty tego będę po-
nosić ja w rozliczeniu za ogrzewanie? 
Spółdzielnia powinna część tych kosz-
tów wziąć na siebie. Regularnie pła-
cę czynsz, a marznę. Pytam więc rów-

nież, kiedy w naszym bloku zostanie 
poprawione docieplenie, szczególnie 

ścian dylatacyjnych i dostosowane do 
obecnych przepisów, aby pozwoliło 
ogrzać mieszkanie i we właściwy spo-
sób użytkować go?

Pozdrawiam serdecznie D. P.
Dane wyłącznie

do wiadomości redakcji.
ZARZĄD SSM: Z natury rzeczy 

temperatura ścian zewnętrznych za-
wsze będzie niższa od temperatu-
ry mierzonej przy ścianach stricte 
wewnętrznych w mieszkaniu, gdyż 
niejednokrotnie różnica tempera-
tur pomiędzy zewnętrzną częścią 
ściany szczytowej a jej wewnętrzną 
częścią sięga ponad 40 stopni Cel-
sjusza. Podana przez Panią wilgot-
ność powietrza jest wręcz wzoro-
wa, co świadczy o właściwej wenty-
lacji. Przy tej wilgotności nie może 
wystąpić zawilgocenie ścian i po-
wstawanie wykwitów. Zastrzegając 
dane do wiadomości redakcji, unie-
możliwiła Pani dokonanie spraw-

dzenia funkcjonowania centralnego 
ogrzewania i określenia faktycznej 
temperatury przy ścianie dylatacyj-
nej, która nie jest ścianą zewnętrz-
ną i nie powinna tym samym ulegać 
takiemu wychłodzeniu.

Jesteśmy za boiskiem 
do piłki nożnej

Bardzo proszę o pomoc. W drugim 
kwartale bieżącego roku planowana 
jest budowa boiska. Wszystko świet-
nie, przepięknie, wspaniale. Niestety, 
będzie ono spełniało funkcję boiska 
do siatkówki i koszykówki, na poczet 
dwóch boisk do piłki nożnej, na które 
codziennie chodziłem. Boiska zostaną 
zburzone. Na początku się cieszyłem. 
Pomyślałem, że wreszcie będę mógł 
pograć w piłkę w „normalnych” warun-
kach, a tu taka niemiła niespodzian-
ka. Jestem przekonany, że „boisko” do 
siatkówki i koszykówki nie będzie zbyt 
często odwiedzane chyba, że przez 
młodzież, która nie ma miejsca do pa-
lenia i picia. Ja i w imieniu moich ko-
legów proszę o jakieś wstawiennic-
two w tej sprawie. Będę pisał również 
list do SSM z podpisami osób, które 
są za boiskiem do piłki nożnej. Bardzo 

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

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

ciąg dalszy na str. 20

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

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

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

Od czasu do czasu zdarza się także, że ktoś pisze do re-
dakcji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegóło-
wych wyjaśnień, mimo że poruszona sprawa ma szerszy 
wymiar. Zastrzegamy, że nie udzielamy indywidualnych 
odpowiedzi tym bardziej, że często przedstawione ży-
czenie, bardziej brzmiące jak żądanie, wymaga szpera-
nia w dziesiątkach dokumentów.

Prosimy też o nienadsyłanie pytań z zastrzeżeniem, że 
mają nie być publikowane, bo takich dopisków nie będzie-
my respektować, o ile sprawa dotyczyć będzie większej ilo-
ści osób, które również nurtują podobne wątpliwości, i któ-
re w sąsiedzkich pogaduszkach o takich problemach deba-

tują. Istotą tej rubryki jest poruszanie spraw, na które ocze-
kujecie Państwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też mo-
że się zdarzyć, że na jakiś problem nie odpowiemy w da-
nym miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła do nas 
zbyt późno, by ją maksymalnie zgodnie ze stanem faktycz-
nym wyjaśnić.

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

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

wencje wymagające zwrotnego kontaktu z przekazującą 
problem osobą. Prosimy więc o podawanie swojego nu-
meru telefonu, gdyż np. w przypadku elektronicznej poczty 
nigdy do końca nie wiadomo, czy informacja od redakcji do 
nadawcy dotarła. Możliwość bezpośredniego kontaktu za-
pewni dookreślenie poruszonej sprawy bądź wyjaśnienie ja-
kichś drobnych szczegółów i tym samym zminimalizuje po-
jawienie się ewentualnych nieścisłości i wynikających z nich 
dalszych nieporozumień. Zrozumiałym jest, że podany tele-
fon pozostaje w wyłącznej dyspozycji redakcji.

Redakcja „MS”

Nie  wstydź  s i ę
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byśmy chcieli takie boisko, jakie mają 
mieszkańcy osiedla Jagiełły (Obiekt: 
Boisko Tartan – ul. Jagiełły między 27 
a 33 Siemianowice Śląskie)

ZARZĄD SSM: Jesteśmy zdziwie-
ni treścią e-maila, gdyż ostatecz-
ny projekt boiska wielofunkcyjne-
go, o którym pisze zainteresowa-
ny mieszkaniec zasobów SSM, nie 
jest jeszcze opracowany i nie zosta-
ły tym samym ustalone funkcje, ja-
kim ma ono sprostać, tzn. nie okre-
ślono, jakie pola do gier mają być 
tam usytuowane, by umożliwić roz-
grywanie różnych gier zespoło-
wych. Pewnym na teraz jest tylko 
jedno: ma to być obiekt wielofunk-
cyjny, przy założeniu, iż podstawo-
wą grą będzie najbardziej popular-
na piłka nożna, a kolejnymi siat-
kówka i koszykówka. Obecnie trwa-
ją uzgodnienia z właścicielami urzą-
dzeń podziemnych. Dopiero po tych 
uzgodnieniach będzie można okre-
ślić rozmiary planowanego boiska 
i wyznaczyć inne pola do gry.

Od redakcji: Ponieważ – jak sądzi-
my – napisała do nas młoda osoba, 
przed którą życie się otwiera i zapew-
ne sporo jeszcze będzie w nim pisać, 
to drobne uwagi o zasadach pisowni:

1 – pomiędzy wyrazem a przecin-
kiem spacji (odstępu) nie stosujemy. 
Spację umieszczamy między przecin-
kiem, a następnym wyrazem. Podob-
ne zasady dotyczą innych znaków in-
terpunkcyjnych, np. kropki, średnika, 
wykrzyknika, pytajnika,

2 – w języku polskim obowiązujące 
znaki cudzysłowu to: otwierający dolny 
(„) i zamykający górny (”) – wstawiane 
bez spacji bezpośrednio przy wyrazie. 
Obydwa górne cudzysłowy występują 
w pisowni angielskiej.

W przesłanym e-mailu korekta usu-
nęła wymienione błędy.

Podjazd dla wózków
Mieszkam przy ul. Grunwaldzkiej 6C. 

Z przykrością muszę stwierdzić, że 
moja klatka nie jest przystosowana do 
życia z małymi dziećmi. Jest to jedyna 
klatka na osiedlu, która nie ma odpo-
wiedniego podjazdu dla wózków. Pod-
jazd wszakże istnieje, lecz nie obej-
muje dwóch dolnych stopni schodów. 
Powoduje to, że nie jestem w stanie 
samodzielnie wjechać wózkiem do gó-
ry. Mam dziecko w wieku 1,5 roku. Je-
stem w dziewiątym miesiącu ciąży. 

Kiedy wracam z dzieckiem ze space-
ru, jestem zmuszona czekać, aż ja-
kiś przechodzień pomoże mi wnieść 
wózek. Nie jestem w stanie dźwignąć 

wózka z dzieckiem, będąc w zaawan-
sowanej ciąży.

Bezużyteczny podjazd stanowi pro-
blem nie tylko dla mnie, ale także dla 
innych mieszkańców, którzy chcieliby 
z niego korzystać.

Problem ten zgłaszałam kilkakrot-
nie w administracji osiedla. Było to 
w sierpniu, we wrześniu oraz w listo-
padzie. Podjazdu nie ma do dziś. Czy 
wybudowanie w pełni funkcjonalne-
go podjazdu dla wózków przekracza 
możliwości budowlane spółdzielni?

Agnieszka Kłósek
ZARZĄD SSM: Administracja osie-

dla „Węzłowiec” dokonała szczegó-
łowej analizy możliwości przedłu-
żenia istniejącego zjazdu na wózki 
i niestety, jednoznacznie stwierdzo-
no, że względy techniczne (pochy-
lenie schodów, szerokość stopni 
najniższych) nie pozwalają na wy-
dłużenie istniejącego zjazdu.

O kanalizacji 
na Okrężnej 13 raz jeszcze

Witam!
Po zapoznaniu się z artykułem „Qpy /?/ 

nie pachną” autora „Obserwator” dot. 
Okrężnej 13, listem lokatora z ww. 
budynku oraz udzieloną odpowiedzią 
przez Zarząd SSM proponuję niesta-
wianie stwierdzeń, które nie mają cał-
kowitego pokrycia w rzeczywistości. 
Nie znając dokumentacji zewnętrznej 
sieci kanal., mogę jedynie przypusz-
czać, że na posesję Okrężnej 13, naj-
niżej zlokalizowaną na Osiedlu, scho-
dzą odpływy z niejednego budynku – 
i to „wartkim potokiem” – natomiast 
dalej, siecią o dużo mniejszym spa-
dzie, tworząc „łagodny syfon”, przed 
którym lubią się osadzać wszystkie 
zanieczyszczenia. Nie chcę tu twier-
dzić, że pomysłowość niektórych lo-
katorów nie przekracza pewnych gra-
nic – ale przepraszam – pokazanej 
na zdjęciu kierownicy, wprawdzie za-
bawki, żaden z lokatorów nie prze-
pchał przez muszlę klozetową. Miesz-
kam w ww. budynku od początku za-
siedlenia i zalewania piwnicy fekalia-

mi występowały od pierwszych dni (do 
świąt z rybami było jeszcze daleko). 
Może więc przyczyna tkwi albo w błę-
dzie projektowym (jakich wiele w bu-
dynku), albo w niewłaściwym wyko-
nawstwie sieci. Pewną przyczyną po-
wyższych zdarzeń mogą też być okre-
sowe braki nakryć studzienek (wiado-
mo czemu) w dalszych odcinkach sie-
ci lub sposób naprawy załamań sieci 
przy wlotach studzienek – zwłaszcza 
przy ulicznych – przez dosypywanie 
na obrzeżu żużla (przez kilka lat było 
to praktykowane).

Na temat właściwej – jak twierdzi 
ADM – wentylacji piwnicy (nawiew 
i wywiew) nie wiem, co sądzić; nawie-
wu nie widziałem, a wywiew (pozo-
stało tylko 1 okienko niezamurowane, 
ale szczelnie zamknięte) odbywa się 
poprzez wymianę powietrza z klatką 
schodową i później poprzez mieszka-
nia lokatorów na zewnątrz.

Może więc jednak ADM przy współ-
udziale działu technicznego (Inwesty-
cji) przeanalizuje nasz problem i po-
dejmie stosowne działania w tej spra-
wie, a nie obciąża tylko lokatorów bu-
dynku całokształtem związków ma-
jących wpływ na b. częste tego ty-
pu awarie – przy wiadomo pechowym 
(13-tka) numerze budynku.

Dziękuję!
Zygmunt Kaczmarczyk, Okrężna 13
ZARZĄD SSM: Chętnie przyzna-

libyśmy Panu rację, iż niewłaści-
we korzystanie z kanalizacji nie jest 
przyczyną częstego zatykania od-
pływu z budynku, gdyby wyciąga-
ne przedmioty faktycznie nie znaj-
dowały się w sieci osiedlowej. Nie-
stety, fakty są takie, iż przedmioty 
te konserwatorzy wyłuskują na tra-
sie przyłącza do sieci ogólnej, czy-
li wyłącznie na odpływie z budynku. 
Tym samym obarczanie odpowie-
dzialnością mieszkańców innych 
domów jest więcej niż wątpliwe, 
a właściwie bezpodstawne i bezza-
sadne. Mówiąc krótko – inni nie ma-
ją na to wpływu.

Otrzymując informacje o znalezi-
skach sami wielokrotnie dziwiliśmy 
się, w jaki sposób wyciągane zna-
leziska (kierownica, głowa konia na 
biegunach) przedostały się do rur 
spustowych i także nie potrafimy 
tego wytłumaczyć. Najbardziej ra-
cjonalnym przypuszczeniem jest to, 
iż w trakcie prac remontowych przy 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 18

ciąg dalszy na str. 22
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odpiętej muszli komuś niechcąco 
wpadły do rury i poleciały... do ja-
kiegoś miejsca przewężenia. Jest 
jeszcze i inne wytłumaczenie, lecz 
ze względu na absurdalność i po-
czucie dobrego smaku nie będzie-
my się nim dzielić.

Dodamy jeszcze, że Administra-
cja os. im. Juliana Tuwima, udraż-
niając to przyłącze, nie stwierdzi-
ła niewłaściwego stanu techniczne-
go rury kanalizacyjnej odprowadza-
jącej ścieki i stąd nasze przypusz-
czenie, że przyczyna leży po stronie 
zamieszkałych – jednej a może kil-
ku osób.

Obserwator: Nie bardzo wiem, skąd 
Pan wysnuł wniosek, że głowy ryby do 
kanalizacji trafiają wyłącznie przy oka-
zji świąt, wszak nie pisałem o łbach 
karpia, a ryby (w tym karpie) są czę-
stym daniem na naszych stołach i to 
– jak mniemam – nie tylko z oka-
zji świąt. Wyjaśniam też, dlaczego pi-
sownia przez Q. Jak się czyta, to każ-
dy natychmiast wie, o co chodzi, a for-
ma jakoś bardziej elegancka, choć 
na pewno niezgodna z polską pisow-
nią. Nie chciałem być obsceniczny i ty-
le, bo na wstępie i tak zaznaczyłem, 
że tekst pisany jest z zażenowaniem. 
Dodam jedynie, że używając pisowni 
przez Q w „MS” pisano już o psich od-
chodach.

Tekst „Qpy nie pachną” nie był po-
święcony wyłącznie problemowi z ka-
nalizacją przy ul. Okrężnej 13, lecz od-
nosił się do dość powszechnego zja-
wiska traktowania kanalizacji jako 
śmietnika. Materiał został jedynie zi-
lustrowany bardzo dziwnym znalezi-
skiem wydobytym podczas udrażnia-
nia odpływu właśnie w tym budynku.

Przejezdność dróg 
w zimie

Witam!
Pozdrawiając z mojego mieszkania 

na osiedlu „Węzlowiec” – Pana Pre-

zesa Z. Lekstona oraz Redakcję „Mo-
ja Spółdzielnia”, sygnalizuję jedno-
cześnie moje obawy co do braku re-
akcji SSM na intensywne opadu śnie-

gu. Może w chwili obecnej nie jest to 
jeszcze tragedia, ale sprzed kilku ty-
godni wiem, że aby przejechać samo-
chodem alejką od bloku Jagiełły 33 do 
bloku Jagiełły 37 i 39 trzeba było po-
konać zwały śniegu spodem własne-
go samochodu. Natomiast, jeśli ktoś 
zaryzykował przejazd, musiał się li-
czyć z faktem, że na dłużej „zawiśnie” 
na śniegu i będzie musiał prosić zna-
jomego o pomoc w wyciągnięciu z ta-
rapatów. 

Synoptycy telewizyjni i radiowi nie 
pozostawiają złudzeń w kwestii wa-
runków pogodowych na Śląsku.

Czy Państwo podzielacie także mój 
pogląd?

Z poważaniem
Józef Durlak,  

Jagiełły 37A, Siemianowice Śl.
Ponawiam prośbę o pilne odśnieże-

nie alejek przy blokach ul. Jagiełły nr 
33-39. Sytuacja jest fatalna dla samo-
chodów, ale i dla mieszkańców!

Ponownie zwracam się do Pana 
o skierowanie sprzętu do odśnieżenia 
alejek przy ul. Jagiełły (II etap os. We-
złowiec). Trudne warunki drogowe pa-
nują na naszym osiedlu po nocnych 
opadach śniegu, szczególnie w ob-
rębie bloków przy Jagiełły 37 do 41. 
Tak niekorzystne usytuowanie blo-
ków nr 33, 35, 37 i 39 przy ul. Jagiełły, 
tj. w kierunku północ-południe jest dla 
wiatru jak tunel. Obecne warunki po-
godowe są zasadniczą przyczyną cią-
głego nanoszenia śniegu, stąd od cza-
su do czasu moja prośba do Pana Dy-
rektora o pomoc we właściwym utrzy-
maniu alejek.

Józef Durlak

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy, nie-
stety, fakt występujących trudno-
ści z poruszaniem się pojazdów sa-
mochodowych, szczególnie po in-
tensywnych opadach śniegu i to nie 
tylko w rejonie budynków przy Wła-
dysława Jagiełły 35 – 37. Problem 
taki jest częsty także i na wielu in-
nych osiedlowych uliczkach SSM.

Administracja osiedla dokłada 
wielu starań, by zminimalizować 
uciążliwości wynikające z nagłych 
i nadmiernych opadów śniegu, nie-
mniej należy uwzględnić, że śnieg 
pada w tym samym czasie wszę-
dzie i na przyjazd cięższego sprzętu 
trzeba poczekać – często kilka, kil-
kanaście godzin.

Nie bez znaczenia na skuteczność 
odśnieżania wpływa także i to, że 
w wielu miejscach parkujące samo-
chody utrudniają, a często wręcz 
uniemożliwiają wjazd pługów. Czę-
sto jest też i tak, że z tego powodu, 
nawet jeżeli przejazd jest drożny, 
pług nie ma możliwości odgarnięcia 
śniegu poza jezdnię.

Możemy Pana jednoznacznie za-
pewnić, że rozumiemy w pełni, bez 
ponaglania i przypominania, trud-
ności wynikające dla kierowców 
z tytułu opadów śniegu i przepra-
szając, informujemy, że wszystkie 
administracje dokładają maksymal-
nych starań, by problem ten był jak 
najmniejszy.

Pozwolenie na instalację 
internetu

Mieszkam przy ulicy Korfantego 
i chciałbym skorzystać z usługi (Inter-
net) firmy NGM (http://ngm.com.pl), 
ponieważ mają obecnie najbardziej 
korzystną ofertę dostępu do Interne-
tu. Niestety, dowiedziałem się od fir-
my, że nie mają jeszcze pozwolenia 
od spółdzielni na wejście do budynku. 
Jak tylko go dostaną, zaraz będą pod-
łączać klientów. Pytanie:

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

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

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24

DNI WYWOZU PRZEDMIOTÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z OSIEDLI SSM:
WTORKI: „Chemik”, im. J. Tuwima ŚRODY: „Młodych”

CZWARTKI: „Bańgów”, „Centrum” i „Michałkowice”
Uprasza się mieszkańców o dostosowanie się do terminów wywozu i wystawianie zbędnych rzeczy na krótko przed 

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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Czy powyższa firma dostanie takie 
pozwolenie? Jak tak, to kiedy mogę 
się tego spodziewać?

Darek
Dane do wiadomości redakcji.

ZARZĄD SSM: Każdej firmie inter-
netowej umożliwiamy wykonanie in-
stalacji w budynkach po spełnieniu 
określonych warunków.

Podstawowym jest spisanie przez 
usługodawcę, co najmniej 5% 
umów przedwstępnych z mieszkań-
cami danego budynku (klatki scho-
dowej), co jest gwarancją, iż taka 
instalacja jest niezbędna.

Drugim warunkiem jest dokona-
nie uzgodnień z administracją. Ich 
celem jest w głównej mierze prze-
prowadzenie prac tak, by nie pogar-
szać wyglądu klatki schodowej.

Kto za to zapłaci?
Jestem, od 1972 roku, mieszkanką 

osiedla „Chemik”, ul. Wróblewskiego 
71. Nie miałam nigdy dopłat do cen-
tralnego ogrzewania. Kiedy w 2008 r. 
wymieniali elektroniczne podzielniki 
ciepła na korzystniejsze dla lokatorów, 
to po raz pierwszy od 36 lat otrzyma-
łam prawie 400,00 zł dopłaty. Napisa-
łam pismo o sprawdzenie techniczne 
podzielnika i raptem po miesiącu przy-
szedł pan z biura rozliczeń EC spraw-
dzić mój podzielnik. Stwierdził, że jest 
w porządku. Na dodatek powiedział 
mi, że już za te poprzednie 2 miesią-
ce, od XI 2009 do 18. I 2010 r. mam 
już zużyte 1300 jednostek (przy tem-
peraturze 18 stopni C w pokoju). Za-
znaczył też, że jemu ta moja dotych-
czasowa ilość jednostek wystarcza na 
5 lat. Ale stwierdził, że podzielnik cie-
pła jest w porządku i poszedł. Obec-
nie w moim mieszkaniu temperatura 
się waha od 16 - 18 stopni. Po paru 

dniach sama doszłam do tego, gdzie 
tkwi błąd – po prostu podzielnik cie-
pła jest źle założony. Ja nie będę pła-
cić za czyjeś błędy. Mam nadzieję, że 
sprawa zostanie potraktowana w try-
bie bardzo pilnym, a podzielnik zo-

stanie prawidłowo założony i wymie-
niony.

Z poważaniem Osadnik.
ZARZĄD SSM: Po przeanalizo-

waniu poprzednich odczytów i Pa-
ni stwierdzenia, jakoby wpływ na 
dopłaty miało zainstalowanie elek-
tronicznych podzielników kosztów 
ogrzewania, wyjaśniamy, że przy 
uwzględnieniu wzrostu ceny ciepła 
nie stwierdzono znaczących odchy-
leń. Dokonana w Pani mieszkaniu 
wizja przedstawiciela Biura Rozli-
czeń nie potwierdza złego montażu 
podzielników – są założone zgodnie 
ze wszelkimi zasadami. Najważniej-
szą jest ta, iż tak zabudowane po-
dzielniki mają wszyscy mieszkańcy 
w budynku, co gwarantuje sprawie-
dliwe rozliczenie kosztów między 
użytkownikami. Przy okazji prostu-
jemy Pani informację, iż wcześniej 
nie miała Pani dopłat. Występowały 
one w różnej wysokości i rozumie-
my, że mogło to umknąć uwadze 
w chwili poirytowania.

O faktycznej ilości zużytego cie-
pła i jego koszcie w obecnym sezo-
nie grzewczym będzie można mó-
wić dopiero po rozliczeniu sezonu, 
tj. na koniec października.

Przy okazji tych wyjaśnień, już te-
raz zwracamy uwagę wszystkim za-
mieszkałym, że obecna zima jest 
jak dotychczas zdecydowanie mroź-

niejsza niż poprzednie i siłą rzeczy 
zużycie ciepła musi być większe 
i należy w związku z tym spodzie-
wać się większych obciążeń finan-
sowych.

Kto załatwia wywóz 
gruzu po remoncie?

Witam.
Chciałabym zapytać, czy wywóz 

gruzu pozostałego po remoncie ła-
zienki załatwia lokator, tzn. zgłasza do 
MPGK i płaci we własnym zakresie?

Pozdrawiam.
Bożena Matuszek

ZARZĄD SSM: Zgadza się, loka-
tor zobowiązany jest we własnym 
zakresie usunąć pozostałości po 
wszelkich remontach wykonywa-
nych przez siebie w swoim miesz-
kaniu. Kwestię tę określa znowe-
lizowany po konsultacji, w której 
mógł uczestniczyć każdy mieszka-
niec, przyjęty w ub.r. i opublikowa-
ny w „MS” 4/2009, str. 17: Regula-
min porządku domowego dla użyt-
kowników lokali Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W para-
grafie 3, punkt 10 czytamy: 

Użytkownik lokalu obowiązany jest 
wywieźć gruz i inne pozostałości po 
robotach remontowych własnym sta-
raniem i na własny koszt, w sposób 
uzgodniony z Administracją Osiedla.

Z ostatniej chwili
Na adres redakcji, w chwili zamy-

kania bieżącego wydania, wpłynęły 
kolejne spostrzeżenia mieszkańców. 
Osoby niepodpisane pod swymi prze-
myśleniami i interwencjami odsyłamy 
do tekstu otwierającego rubrykę: Nie 
wstydź się i prosimy o uzupełnienie 
niedopatrzenia.

Pozostałe sprawy przedstawimy 
w kolejnym wydaniu „MS”.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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W naszej kuchni, naleśniki to da-
nie kojarzone na słodko z serem, 
dżemem, marmoladą. Ta szybka do 
przygotowania potrawa może być 
zaś wdzięcznym polem do ekspery-
mentów, szczególnie w przygotowa-
niu farszu. Zapraszamy do kuchni.

Naleśniki
Ciasto naleśnikowe – 30 dag mą-

ki, 2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, ok. 
1 szklanki wody, słonina do smażenia. 
Wszystkie składniki zmiksować, uzupeł-
niając mlekiem lub mąką tak, by ciasto 
uzyskało konsystencję śmietany. Nale-
wać porcję łyżką wazową na rozgrzaną, 
wysmarowaną patelnię. Smażyć z obu 

stron cienkie naleśniki, przekładać na-
dzieniem, zwijać w rulon lub składać 
w chusteczkę. Gotowe trzymać w cieple 
aż do usmażenia pozostałych. Można je 
zapiec w piekarniku, podawać z sosami, 
z ketchupem, z dodatkiem surówek...

Farsz:
z jabłek – 1/2 kg jabłek, 3 łyżki cukru, 

5 dag rodzynków, cynamon do sma-
ku. Obrane ze skórki, potarte na tarce 
o dużych oczkach jabłka podsmażyć 
z resztą składników.

z parówek – Obrane z osłonek pa-
rówki obsmażyć na tłuszczu, posypać 
przyprawami i zawijać w gorące nale-
śniki. Podawać z gorącym pikantnym 
sosem pomidorowym.

z jaj – 4-6 jaj ugotowanych na twardo, 
kilka łyżeczek drobno posiekanego szczy-
piorku, zielonej cebulki, rzeżuchy, pie-
truszki itp., 1 łyżka masła, 1,5 łyżki mąki, 
mleko, sól, pieprz do smaku. Jajka drob-
no posiekać. Mąkę podgrzać na suchej 
patelni, dodać masło, a gdy się roztopi, 
stopniowo dolewać mleko, ciągle miesza-
jąc, aż do powstania zawiesistego sosu. 
Po zdjęciu z ognia dodać jajka, przypra-
wy, zieleninę i dokładnie wymieszać.

z pieczarek – 1/2 kg pieczarek, 2 ce-
bule, 3 łyżki masła, 2 jajka na twar-
do, 3 łyżki gęstej śmietany, 4 łyżki tar-
tej bułki, sól, przyprawy. Utarte na tar-
ce o dużych otworach pieczarki i cebu-
lę dusić na maśle przez ok. 10 min. Do-
dać posiekane jajka, tartą bułkę, przy-
prawy i śmietanę. Wymieszać na jedno-
litą masę.

z mięsa – 2 szklanki zmielonego ugo-
towanego mięsa, 2 łyżki startej cebu-
li, 3 łyżki ketchupu, łyżeczka musztardy, 
sól, pieprz, posiekana zielona pietrusz-
ka. Wszystkie składniki dokładnie wy-
mieszać. pes

Jeśli ktoś Cię ura-
zi, to po prostu się 
od niego odsuwasz. 
Zazwyczaj jednak nie 

na długo, szczególnie, jeśli lubisz te-
go człowieka. Potem wszystko jest 
tak, jak poprzednio było. A po jakimś 
czasie w ogóle o całej sprawie zapo-
mnisz.

Pan Byk nie jest 
zbyt pamiętliwy i nie 
przywiązuje wagi 
do drobiazgów. Je-

śli jednak ktoś go poważnie urazi, nie 
jest skory do szybkiego pojednania. 
Zazwyczaj mówi tej osobie, co myśli 
o jej postępowaniu i odsuwa się. Nie 
cierpi z tego powodu.

Ludzie urodze-
ni pod tym znakiem 
nie są konsekwent-
ni. Nieraz otoczenie 

się dziwi, że komuś tam są skłonni 
wszystko wybaczyć, a na inne oso-
by obrażają się o byle drobiazg. Naj-
trudniej Bliźniakowi wybaczyć zdradę, 
więc często się rozwodzi.

Rak długo chowa 
urazę, jeśli ktoś go 
dotknie. Nie okazu-
je tego po sobie, ale 

bardzo cierpi. Potem zazwyczaj de-
cyduje się na rozmowę i przedstawia 
swoje argumenty. Jeśli rozmówca go 
przekona, że nie miał złych intencji, 
wszystko wraca do normy.

Lwa trudno urazić, 
jest, bowiem wysokie-
go o sobie mniemania 
i nie przywiązuje wagi 

do tego, co ktoś o nim powiedział. Je-
śli w towarzystwie tej osoby czuje się 
dobrze, wiele jest skłonny wybaczyć. 
Kiedy przebierze się miarka, zrywa 
kontakt na zawsze.

Większość Panien 
szybko i łatwo wyba-
cza innym przykro-
ści, jakich od nich za-

znały. Szkopuł jedynie w tym, że ocze-
kują tego samego od ludzi i tu często 
spotyka je zawód. Nie przejmują się 
tym jednak zbytnio.

Wagi nie obraża-
ją się łatwo, ale gdy 
ktoś sprawi im przy-
krość odsuwają się 

od takiego człowieka. Nie potrafią wy-
baczyć braku lojalności, kłamstwa, 
którym się szczególnie brzydzą. To 
dotyka je bardziej, niż zdrada ze stro-
ny partnera.

Ze wszystkich zna-
ków Zodiaku najmniej 
skłonny do przeba-
czania, zapomnienia 

są ludzie spod tego znaku. Jeśli zale-
ży Ci na przyjaźni, miłości Skorpiona 
uważaj, jeśli go poważnie dotkniesz 
nie możesz liczyć na przebaczenie.

Strzelec ma taki 
charakter, że nie po-
trafi się długo na ko-
goś gniewać. Bardzo 

szybko wytłumaczy sobie, że tamten 
człowiek nie miał tak naprawdę złych 
intencji, że się pomylił, że najlepiej 
szybko o tym incydencie zapomnieć.

Koziorożec nie wy-
bacza łatwo, dość 
długo rozważa całą 
sprawę. Jeśli jednak 

dojdzie do wniosku, że nie stało się 
przecież nic strasznego, pierwszy wy-
ciąga rękę do zgody. Czasem nawet 
robi to trochę za szybko.

Pani, jak i pan Ryba 
nie lubią ludzi złośli-
wych, unikają takich 
osób. Może głównie 

dlatego, że sami nie potrafią odpo-
wiedzieć na złośliwość – złośliwością. 
Najchętniej przyjaźnią się z osobami, 
którym nie trzeba wybaczać.

Wiele spraw, które 
innych ludzi wypro-
wadziłyby z równo-
wagi Wodnik skwi-

tuje machnięciem ręki. Uważa, że nie 
można obrażać się o drobiazgi, bo nikt 
nie jest ideałem. Jeśli sprawa jest po-
ważna rezygnuje z tego człowieka.

Czy umiesz 
wybaczać?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Chwyta łydkę; 8. Nor-

ma, reguła; 9. Krewny po mieczu; 
10. Formacja na boisku; 11. Zmoderni-
zowany Kompleks Sportowy w Michał-
kowicach; 12. Po Śląsku: fryzura „na 
jeża”; 13. Pakt Bezpieczeństwa Pacy-
fiku; 14. Antybombowy obiekt; 16. Fia-
sko, krach; 19. Unijna waluta; 20. Fron-
towe zaplecze; 21. Głupek w gwarze 
śląskiej; 22. Dwie lewe u próżniaka; 
23. Metal do produkcji monet; 28. Owoc 
tarniny; 31. Sami najlepsi; 32. Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Siemianowi-
cach Śląskich; 33. Płaczliwe dziecko; 
34. Królował na niej Odys; 35. Nasze 
Osiedle Mieszkaniowe; 36. Dama lub 
walet; 37. Rywalka wełny.

PIONOWO: 1. Ruch do muzy-
ki; 2. Fachowiec w gwarze śląskiej; 
3. Osoba duchowna; 4. Jeden ze sta-
wów w Siemianowicach Śląskich z bo-
gatą herpetofauną; 5. Element obra-
biarki; 6. Migdałkowy kłopot; 7. Oj-
czyzna Włochów; 14. Rondo z kulami 
w naszym mieście; 15. Religijny od-
szczepieniec; 17. Lampka na baterie; 
18. Modernizowany budynek Fitznera; 
24. Wynik dzielenia; 25. Odmiana błę-
kitu; 26. Pierogi „do góry” brzuchem; 
27. Ma struny. 28. Wywołuje kicha-
nie. 29. Wyśrubowany wynik; 30. Cy-
frowy bez kliszy.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy prze-
syłać do dnia 22. II. 2010 r. na ad-
res SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 

z dopiskiem Redakcja „Moja Spół-
dzielnia” – krzyżówka nr 2/2010. 
Nagrody za rozwiązaną krzyżówkę 
nr 1/2010 z hasłem – Karnawałowe 
uciechy, otrzymują: Katarzyna BED-
NARCZYK, zam. ul. ZHP11; Doro-
ta KOKOSZKA, zam. ul. Grunwaldz-
ka 4; Sebastian URBAŃCZYK, zam. 
ul. Hermana Wróbla 4A.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do dzia-
łu GZM po odbiór nagród. Nagroda 
główna – niespodzianka – ufundowa-
na przez Sukces s.c., Siemianowice 
Śl., ul. Walerego Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.
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- Mamusiu, masz coraz więcej si-

wych włosów - stwierdza nastoletni Ja-
sio.

- Rodzice zawsze siwieją jak ich 
dzieci są niegrzeczne.

- To teraz rozumiem… dlaczego bab-
cia jest całkiem siwa!

  
Blondynka spotkała czarodzieja 

i pozwolił jej wybrać: albo dostanie 

wspaniałą pamięć, albo świetny biust.  
Przyjaciółka pyta:

- I co wybrałaś?
Blondynka:
- ...nie pamiętam...

  
Profesor pyta studenta na egzaminie:
- Co to jest oszustwo?
- Na przykład: gdyby Pan profesor 

mnie oblał..
- Co?! - woła oburzony egzaminator.
- Tak, bo według kodeksu karnego 

winnym oszustwa jest ten, kto korzy-
stając z nieświadomości drugiej osoby 
wyrządza jej szkodę.

  
Przychodzi student na egzamin z hi-

storii transportu u bardzo skrupulatne-
go profesora i ten zadaje mu na dzień 
dobry pytanko:

- Proszę podać ile wynosiła długość 
linii kolejowych w Polsce?

Student początkowo zdębiał, ale py-
ta:

- A w którym roku?
W odpowiedzi słyszy:
- Wie Pan co, jest mi to obojętne.
Odpowiedź studenta:
- Rok 1493 - kilometrów 0.
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Oj, pozazdrościć można inwencji seniorom z Klubu  
Seniora „Pogodna Jesień” działającego przy Domu Kul-
tury „Chemik”.

Na swym dorocznym karnawałowym balu zachwyci-
li, jak zwykle, strojami i poczuciem humoru oraz pogo-
dą ducha. Przebierańców było mnóstwo i, co należy pod-
kreślić, musieli oni włożyć sporo czasu w przygotowanie 
swych kreacji, makijażu. Patrząc na nich, aż chce się rzec:  
Młodzieży bierz przykład, bo jakoś nie słychać, by takie za-
bawy organizowali młodsi wiekiem.

We wspólnej zabawie uczestniczyło kilkadziesiąt osób, 
a oprócz tańców uczestniczyć oni mogli w licznych konkur-
sach. Rzecz jasna była kawa, herbata ciastko i... bawiono 
się wspaniale, tyle, że jak to bywa... za krótko. Ale tak już 
jest z dobrymi zabawami. pes

Ruszył gruntowny remont pawilonu handlowo- 
 -użytkowego przy ul. Powstańców 54. Obiekt odda-

ny do użytku w 1973 roku już właściwie prosił się o roz-
poczęcie takich prac. Jego bryła, położona przy jednej 
z głównych ulic miasta, wyraźnie odstawała od położonych 
tuż za nim i pyszniących się odnowionymi elewacjami i bal-
konami budynkami mieszkalnymi SSM. Zakres robót obej-
muje wymianę okien, docieplenie elewacji wraz ogólną re-
nowacją pomieszczeń. W efekcie budynek nie tylko zyska 
na wyglądzie, ale też znacznie poprawiona – zmniejszona 
– zostanie jego przenikalność cieplna.

Pawilon spełnia ważną rolę w tej części miasta, bo oprócz 
administracji os. „Centrum” mieszczą się w nim biblioteka, 
sklepy. Obiekt pełni też funkcję siedziby Polskiego Związku 
Niewidomych, a w znajdującej się w nim świetlicy działa Klub 
„Centrum”, gdzie często spotykają się seniorzy. polas

Myślenie ma ponoć kolosalną przyszłość. Życie 
 pokazuje, że ta intelektualna czynność, niestety, 

jest niektórym obca.
Przykładów można by mnożyć – wystarczy poczytać co-

miesięczne zapiski o dewastacjach. Jednak nie tylko one 
dowodzą, że wielu z myśleniem jest na bakier.

Widoczny na zdjęciu pojazd został zaparkowany przy 
ul. Wojciecha Korfantego 14 – tuż przy pomieszczeniach 
z kontenerami na śmieci. Kierowca, mimo wyraźnie widocz-
nego znaku zakazu zatrzymywania się na całej długości 
ściany, stanął sobie w najlepsze, bo: Co tam – jakiś znak 
na osiedlowej uliczce. To jego: Co tam, uniemożliwiło wy-
wiezienie i opróżnienie konteneru.

Szanowny Panie z samochodu o rejestracji NOS…, tj. po-
wiatu ostródzkiego (województwo warmińsko-mazurskie) 
przyjazd w gości nie zwalnia z obowiązku przestrzegania 
znaków drogowych, nawet jeżeli są usytuowane na osiedlo-
wych uliczkach. Namieszał Pan znacznie – A, fe!!!. pes

Zyska otoczenie

Bal w „Chemiku”

Z a w a l i d r o g a
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Występujące zimą zmiany tem-
peratury w ciągu dnia prowa-

dzą do błyskawicznego pojawiania 
się sopli i nawisów śnieżnych na 
dachach budynków. Choć wygląda-
ją bardzo malowniczo, ze względu 
na zagrożenie są systematycznie li-
kwidowane.

Jest to znaczący problem, szcze-
gólnie w budynkach o spadzie dachu 
w kierunku północnym. Na takich da-
chach już przy temperaturze 0 stopni 
śnieg topnieje, a woda spływając, za-
marza po drodze w rynnach, rurach 

spustowych, co powoduje ich obrywa-
nie. Dodatkowo woda zacieka po ele-
wacjach i zawilgaca je, by w efekcie 
przedostać się do mieszkań.

Zarząd SSM w ubiegłym roku zain-
stalował systemy odladzające rynny 
i rury przy Walerego Wróblewskie-
go 61-63. Obecna zima pokazała, że 
rozwiązanie to sprawdza się i oblo-

dzenia na tym budynku nie występują. 
W tym roku planuje się zakładać ko-
lejne takie instalacje na kolejnych bu-
dynkach o takim usytuowaniu. Tym sa-
mym następnej zimy zagrożenie so-
plami, jak i uszkodzeniami rynien zo-
stanie znacznie zredukowane.

Póki co, apelujemy, by idąc chodni-
kiem, zerkać także w górę, by uniknąć 
niebezpieczeństwa uderzenia spada-
jącym śniegiem czy soplami. Ostroż-
ność taką radzimy zachować szczegól-
nie przy wszystkich budynkach, gdzie 
chodnik przebiega tuż pod domem.

Uwaga  
na sople

Mieszkańcu płacisz czynsz przez Internet? – przeczytaj
Ze względu na minimalizację kosztów związanych z drukiem nowych książeczek opłat,

Zarząd SSM prosi osoby uiszczające opłaty czynszowe za pośrednictwem Internetu o zgłoszenie tego faktu
do 28. 02. 2010 r. w Dziale Czynszów lub we właściwej dla miejsca zamieszkania osiedlowej administracji.

Zarząd SSM przypomina również o możliwości realizowania opłat czynszowych poprzez obciążanie rachunku bankowego 
lokatora przez Spółdzielnię (polecenie zapłaty). Dodatkowych informacji z tym związanych udziela Dział Czynszów.

Główna Księgowa SSM - mgr Krystyna Śliwiok


