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Zadbaj o zdrowy oddech Styczniowe remonty...Na 
stronach:

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

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

Czy bez prądu będzie grał telewizor?

ciąg dalszy na str. 2

Na dworze siarczysty mróz, a my się taplamy.

Od połowy stycznia br. zima 
pokazała, że niej jest je-

dynie kalendarzową porą roku. Naj-
pierw poczęstowała nas gwałtow-
nymi opadami śniegu, później od-
puściła nieco, by wrócić z sybe-
ryjskimi mrozami – temperatura 
w nocy przez kilka dni z rzędu spa-
dła kilka kresek poniżej 20 stopni. 
Tu i ówdzie pojawiły się koksiaki.

Synoptycy zapowiadają, że mrozy 
mają jeszcze potrzymać, więc i przy-

słowie: idzie luty... też się w tym roku 
sprawdzi. Na nasze szczęście – oby 
tak dalej – ciepło dociera do domów 
bez problemu, a i inne instalacje też 
nie odmawiają posłuszeństwa. Rów-

nie bez problemu, za sprawą ofiar-
nej pracy gospodarzy domów, mo-
żemy poruszać się po osiedlach. 
Generalnie chodniki są odśnieżone 
– do czarnego. Widomym znakiem 
mrozów są opustoszałe ulice i jak-
by mniejszy ruch samochodów. Kto 
nie musi, ten nie wychodzi z domu 
i słusznie.

Dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Hu! Hu! Ha!

- czytaj: Chciałbym być orłem

Zagipsowana kratka wentylacyjna w łazience 
z piecykiem gazowym w jednym z mieszkań przy 

ul. ZHP, to prowokowanie losu – litości.

Kradną krzywki ruchome z wind
– nie ignorujmy apelu.
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Niestety, mrozy zbierają śmiertelne żni-
wo. W całej Polsce w pierwszych dniach 
lutego br. z wychłodzenia zmarło 25 
osób, a od 27 stycznia (początek gwał-

townego spadku temperatury) 45 osób. 
Oprócz tych ofiar mróz, zima dopisuje 

kolejne spowodowane zatruciem tlen-
kiem węgla. Statystyka jest równie ponu-
ra: od początku lutego 130 osób podtru-
ło się tlenkiem węgla, a w wyniku zatru-
cia zmarło 6 osób. Apelujemy do wszyst-
kich użytkowników piecyków gazowych 
o zapewnienie dopływu powietrza i pra-
widłowego odpływu. Zdjęcie na stronie 1 
– zagipsowany otwór wentylacyjny – po-
kazuje, że nie brak ludzi bez wyobraźni 
– ręce opadają.

Widzisz bezdomnego dzwoń
bezpłatnie na: 800 100 022

Zima to najtrudniejszy okres dla 
osób bezdomnych. Jeżeli chcemy ko-
muś takiemu pomóc w zapewnieniu 
noclegu, wyżywienia, to pamiętajmy, 
że od 1 listopada do 31 marca działa 
całodobowy bezpłatny numer z tele-
fonów stacjonarnych dla osób potrze-
bujących zapewnienia schronienia:  
800 100 022.

Pomocy dla bezdomnych możemy też 
szukać telefonując na następujące nu-
mery: 997 – Policja, 986 – Straż Miej-
ska, 112 – Służby Ratownicze. Niezależ-
nie zwracajmy też uwagę na przypadko-

wo napotkane osoby, które mogą stać 
się ofiarą niskich temperatur. Nie bądź-
my obojętni na widok osób leżących, sie-
dzących bądź niestosownie ubranych 
do pory zimowej. Zwracajmy szczególną 
uwagę przede wszystkim na dzieci, oso-
by starsze. O każdej niepokojącej sytu-
acji trzeba poinformować służby ratowni-
cze. Od naszej wrażliwości i chęci niesie-
nia pomocy może zależeć ich życie. pes

Dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Hu! Hu! Ha!
ciąg dalszy ze str. 1
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Zadłużenia i zmiana w regulaminie rozliczeń
Informacja o stanie zaległości 

w opłatach za mieszkania i lokale 
użytkowe oraz zmiana w regulami-
nie rozliczeń kosztów energii ciepl-
nej... to bez wątpienia dwa najważ-
niejsze punkty przeprowadzonego 
30 stycznia br. posiedzenia Rady 
Nadzorczej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

Pierwsze z zagadnień zilustrowano 
kilkoma wykresami i obszer-
nym zestawieniem tabelarycz-
nym ujmującym zaległości za 
lokale w rozbiciu na osiedla 
i kwartały oraz ich strukturę ze 
względu na długotrwałość nie-
wnoszenia opłat. 

Podczas dyskusji podkre-
ślano, że procentowy ogólny 
wskaźnik naliczeń zmniejszył 
się o 0,04% i wynosi w SSM 
3,13% zaś w lokalach miesz-
kalnych 2,99%. Taki wynik – 
używając terminologii sporto-
wej – plasuje SSM w czołów-
ce spółdzielni z małym stop-
niem zaległości, bo nie brak 
w naszym województwie ta-
kich, w których wskaźnik ten 
przekracza 10 i więcej pro-
cent. Wśród osiedli o najwięk-
szych zaległościach w opła-
tach za lokale mieszkalne, 
stan na 31 grudnia ub.r., na-
dal na 1 miejscu znajduje się 
„Węzłowiec” (382 338,66 zł) 
a następnie: os. „Tuwi-
ma” (342 840,61 zł), „Mło-
dych” (326 200,69 zł), „Mi-
chałkowice” (293 408,86 zł), 
„Centrum” (231 167,78 zł), „Chemik”  
(225 175,13 zł) i „Bańgów” (197 
003,95 zł). W przedłożonym doku-
mencie o zaległościach czytamy:

Analiza przedstawionych zaległości 
pochodzenia czynszowego wskazu-
je, że ich poziom w przypadku loka-
li mieszkalnych wg stanu na 31. 12. 
2011 r. wzrósł w stosunku do stanu na 
31. 12. 2010 r. o około 30 tys. zł. Udział 
tych zaległości do naliczeń czynszo-
wych uległ jednak niewielkiemu ob-
niżeniu z 3,09% do 2,99%. W oma-
wianym okresie zwiększyły się rów-
nież zaległości czynszowe na loka-
lach użytkowych o około 40 tys. zł, tj. 
o 1,05%. Ogólny wskaźnik zadłużenia, 
pomimo wzrostu zaległości czynszo-
wych o około 70 tys. zł, uległ jednak 
zmniejszeniu o 0,04% i wynosi 3,13%. 

Sytuacja taka spowodowana jest fak-
tem, że zwiększające się zaległości 
nie rosły tak szybko jak wzrastające 
naliczenia czynszowe.

W omawianym okresie między inny-
mi podwyższeniu uległa w 2011 r. wy-
sokość opłat za wodę, wywóz nieczy-
stości, azart, eksploatację, fundusz 
remontowy podstawowy. Naliczenia 
czynszowe na 31. 12. 2011 r. wynosiły 

70.852 tys. zł i wzrosły w stosunku do 
2010 r. o 2.981 tys. zł.

Na podstawie przedstawionych da-
nych można ponadto stwierdzić, że 
zaległości bieżące wg stanu na koniec 
grudnia 2011 r. w kwocie 2.221 tys. zł 
w stosunku do pozostałych miesięcy 
tego roku wykazują tendencję spadko-
wą. W 2011 r. jedynie w sierpniu zale-
głości bieżące stanowiły niższą kwotę 
i wynosiły 2.023 tys. zł.

Taka sytuacja świadczy o dużym zdy-
scyplinowaniu członków Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej, wyka-
zującym się poprzez regularne i termi-
nowe płatności dużą dojrzałością i so-
lidnością. W stosunku do pozostałych 
osób – zalegających z opłatami – Za-
rząd SSM podejmuje różnego rodza-
ju działania mające na celu odzyskanie 

zaległych kwot od użytkowników lokali. 
Do działań tych należy dostarczanie in-
formacji przez służby księgowe o zale-
głościach czynszowych w postaci „po-
twierdzenia salda”, czy poprzez kore-
spondencję, czy rozmowy przeprowa-
dzane przez pracowników działu win-
dykacji oraz kierowanie spraw o zapła-
tę należności do sądu. Dużą rolę w od-
zyskiwaniu długów mają również roz-

mowy dyscyplinujące dłużni-
ków odbywane na posiedze-
niach Rady Nadzorczej.

Od 1. stycznia 2011 do 31. 
grudnia 2011 r. wpływy z ty-
tułu wszystkich spraw sądo-
wych wytoczonych do dnia 
31. 12. 2011 r. wyniosły 
1.229.352,15 zł. Dla porów-
nania w 2010 r. była to kwota 
1.231.430,81 zł.

W zakresie spraw sądowych 
z lokali użytkowych uzyska-
ne wpływy w 2011 r. to kwo-
ta 164.452,42 zł (w 2010 r.: 
33.763,74 zł).

Do zwindykowania ze spraw 
sądowych z roku 2011 i lat 
poprzednich (na koniec XII 
2011 r.) pozostała kwota 
2.590.632,36 zł. Kwota doty-
czy lokali mieszkalnych i użyt-
kowych. Wpływy na konto 
SSM z tytułu spraw sądowych 
są realizowane poprzez win-
dykację komorniczą, ale rów-
nież poprzez indywidualne 
wpłaty osób z zaległościami.

Po wyczerpaniu wszystkich 
sposobów na odzyskanie za-

ległości czynszowych, w sytuacji bra-
ku innych środków pozwalających 
na zaspokojenie Spółdzielni, Zarząd 
SSM kieruje przeciwko uporczywemu 
dłużnikowi wniosek do sądu o eksmi-
sję. Na dzień 31. 12. 2011 r. 35 użyt-
kowników lokali posiada prawomoc-
ne wyroki eksmisyjne. Do zagadnienia 
wrócimy na łamach „MS”

Rada dokonała także zmiany w Re-
gulaminie rozliczenia kosztów ener-
gii cieplnej... – treść uchwały czytaj 
w ramce.

Ponadto, RN SSM rozpatrywała 
zmiany w Regulaminie Zarządu SSM. 
Zmiany przyjęto – jedynie jeden punkt 
będzie rozważany na kolejnym posie-
dzeniu RN.

Obrady prowadził Wiesław Jaź-
wiec, przewodniczący RN SSM. pes

UCHWAŁA nr 2/2012
z dnia 30 stycznia 2012 r.

Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej

w sprawie: zmiany zapisu w „Regulaminie rozliczeń 
kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowanej z zastosowaniem indy-
widualnych zaworów termostatycznych, podzielników 
kosztów oraz wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach i lo-
kalach użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej”.

Działając w oparciu o § 24 ust. 2 pkt 23 Statutu SSM Ra-
da Nadzorcza Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

UCHWALA
§1

Zmianę w dziale V, pkt 3 „Regulaminu rozliczeń kosz-
tów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i cie-
płej wody użytkowanej z zastosowaniem indywidualnych 
zaworów termostatycznych, podzielników kosztów oraz 
wodomierzy c.w.u. w mieszkaniach i lokalach użytkowych 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” polegającą 
na wykreśleniu zapisu o następującej treści:

„Udział kosztów opłaty stałej w całkowitych kosz-
tach opłaty nie może przekroczyć 55%”

Pozostała treść Działu V, pkt 3 niniejszego Regulaminu 
pozostaje bez zmian.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RADA NADZORCZA
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Niezależnie od kłopotów z przemiesz-
czaniem się kradzież krzywek to zna-
czące straty finansowe. Te niepozor-
ne części kosztują ok. 1500 zł z monta-
żem za sztukę. Łatwo policzyć, że kra-
dzież 6 sztuk to strata 9 tysięcy złotych. 
Mając te aspekty na względzie a tak-
że fakt, że złodzieje bezczelnie krad-
ną krzywki w czasie dnia w budynkach 
SSM wyposażonych w urządzenia 
dźwigowe pojawiły się obwieszczenia 
z apelem – patrz foto str. 1 – o zwra-
canie uwagi na osoby „naprawiające” 

windy. Tak się bowiem składa, że zło-
dzieje bezczelnie podszywają się pod 
konserwatorów wind i nie niepokoje-
ni przez mieszkańców kradną krzyw-
ki. Wystarczy wykonać jeden telefon 
do administracji i zapytać czy wiadomo 
coś o naprawie windy w naszej klatce, 
by znacznie ukrócić ten proceder.

Istną plagę bohomazów zanotowano 
na osiedlu „Chemik”. Tam 25/26 stycz-
nia br. „pomalowano” sprayem ścia-
ny kilka budynków przy ulicy Walere-
go Wróblewskiego - 39-41, 45, 47, 
51-53, 57, 59 61-63, 67, a także za-
budowę śmietników przy ul. W. Wró-
blewskiego 69 oraz jedną ze ścian 
„Renomy”. „Malarz” czuje się na ty-
le pewnie, że większość napisów pod-
pisał jako: „... Arczi”. Ciekawe czy to 
pseudo jest nikomu nieznane, a je-
żeli znane to czy ktoś będzie uprzej-
my podzielić się wiedzą: kto kryje się 
za tą ksywką. Może też warto patrząc 
na te ścienne bohomazy przyjrzeć 
się im bliżej. Niektóre wyrazy pisane 
są tak charakterystycznie, że proble-
mów z identyfikacją nie powinno być 
w ogóle. 

Pseudografitti pojawiło się też przy 
ul. Władysława Łokietka, zaś na do-
mu przy Okrężnej 13 jakiś przeciw-
nik porozumienia ACTA, o którym tak 
głośno ostatnimi czasy, dał upust swe-
mu niezadowoleniu i w mało cenzural-
ny sposób wyraził swój pogląd. Jego 

pogląd jego prawem, ale dlaczego cier-
pieć mają inni, a szczególnie ci, którym 
przyjdzie zapłacić za usuwanie boho-
mazów? Wszak wiadomo, że wszelkie 
zniszczenia płacone są z kieszeni za-
mieszkałych. Ciekawe jak długo wszy-
scy ci pseudomalarze, złodzieje i in-
ne osiłki wyżywające się na drzwiach, 
skrzynkach na listy, drzewach i wpisać 
kilkadziesiąt innych pozycji będą czu-
li się bezkarnie. Ta bezkarność prze-
kłada się na wszelkie niechlubne zda-
rzenia, jakie na łamach „MS” w rubry-
ce o dewastacjach, zapisujemy set-
ki. Każdy taki zapis, to bezpowrotnie 

zbędnie wydane pieniądze na później-
szą naprawę, a jest tego, a jest. No cóż 
widać stać nas. Tylko czy na pewno?

Do grubego zestawienia skrzętnie 
zapisywanych dewastacji dokładamy 
kolejne i zastanawiamy się kiedy zro-
zumiemy, że niszczone jest moje, że 
w błoto idą moje pieniądze, że cierpi 
wizerunek domu, w którym mieszkam.

A na osiedlach:
„CENTRUM”

- ul. Komuny Paryskiej 1 – zdewa-
stowano zamek w drzwiach wejścio-
wych;

- ul. Jedności 1 – upstrzono napisa-
mi elewację. 

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 39 - 

41 + garaże, 47, 51 - 53, 57, 61- 63, 
67 – pseudograffiti. 

„MŁODYCH”
- ul. Niepodległości 28 – popisano 

ścianę wewnątrz klatki schodowej na 
parterze;

- ul. ZHP 9 – upstrzono napisami 
elewację;

- Stacja PEC nr 2, przy placu pomni-
kowym popisano elewację obiektu.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 1C, 2B, 

Hermana Wróbla 7D – skradziono 
krzywki w dźwigach osobowych;

- ul. Wojciecha Korfantego 2B 
– między III a IV piętrem skradziono 
kratę z okna;

- ul. Wojciecha Korfantego 4 
– skradziono kosz na śmieci;

- ul. Leśna 13 – pseudograffiti na 
elewacji.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 3C – skra-

dziono krzywkę w dźwigu osobowym;
- ul. Władysława Jagiełły 15 – przy 

garażach rozbito betonowe przęsło 
ogrodzenia;

- ul. Władysława Łokietka 2 – pseu-
dograffiti na ogrodzeniu pojemników 
na śmieci. pes

Niestety, nadal trwa passa kradzieży krzywek ruchomych z dźwigów  
 osobowych. Kradzieże te paraliżują życie mieszkańców, bo bez krzywek 

winda czynna nie będzie, a to dla zamieszkałych na wyższych piętrach ozna-
cza przymusowe spacery. Pół biedy, gdy po schodach wędrować muszą ludzie 
młodzi, gorzej, gdy te dziesiątki stopni przychodzi pokonać osobom starszym, 
mającym problemy z poruszaniem się czy też muszącym taszczyć wózki dzie-
cięce lub jakieś większe zakupy. Wtedy na pewno do śmiechu nie jest nikomu.

Tracimy 
kolejne 

pieniądze

ul. Władysława Łokietka 2 ul. Wróblewskiego 6
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Czy bez prądu będzie grał telewizor?
Ręce opadają, gdy widzi się takie obrazki jak na stronie 1 – zagipsowana kratka wentylacyjna w łazience z pie-

cykiem do przygotowania ciepłej wody, to skrajna nieodpowiedzialność. Jakby tego było mało rura odprowa-
dzająca gorące spaliny uszczelniona jest jakąś folią. Czy dziwić, więc mogą docierające z administracji informa-
cje o coraz częstszych zgłoszeniach zawilgocenia mieszkań? Nie mogą, bo fizyka, fizyką zalecenia czy apele spe-
cjalistów – zaleceniami, apelami, a życie... 

Zaduch, zaparowane okna, ciężkie 
powietrze w mieszkaniu to najbardziej 
ewidentne pierwsze oznaki, że w na-
szym „M” wymiana powietrza szwan-
kuje. Nie trzeba być superspecjalistą, 
by to stwierdzić. Wystarczy wejść do 
mieszkania... a nos prawdę powie.

Te objawy sygnalizują, że powinni-
śmy, a nawet musimy w trosce o wła-
sne zdrowie i dobre samopoczucie, 
sami spojrzeć krytycznie na wszystkie 
elementy składające się w sumie na 
swobodny dostęp, przepływ i odpływ 
powietrza i dokonać własnej weryfika-
cji tych elementów, za które my sami 
jesteśmy odpowiedzialni.

Czy kiedy kran jest zakręcony,
to płynie woda?

Czy przy zamkniętym na maksimum 
zaworze c.o. kaloryfery będą bardziej 
gorące u góry, a mniej na dole? Czy 
będzie świecić żarówka, grać telewi-
zor, gdy wybije korki (bezpieczniki)? Te 
pytania uzna ktoś za idiotyczne i wielu 
Czytających stwierdzi, że autorowi chy-
ba się w głowie pomieszało. 100% pyta-
nych odpowie zgodnym chórem – woda 
z kranu (baterii) nie popłynie, na kalory-
ferach nie zauważymy róż-
nicy temperatury, bo w ca-
łości będą zimne, żarówka 
nie będzie dawała światła, 
a telewizor będzie milczał 
jak zaklęty. To są prawdy 
oczywiste tak samo jak te, 
że trawa jest zielona, niebo 
niebieskie, w dzień jest ja-
sno, a w nocy ciemno.

Skoro wszyscy wiemy, 
że woda nie popłynie, więc 
i do kanalizacji nic nie spły-
nie, że jeżeli kaloryfer jest 
zimny, to nie krąży w nim 
woda (czynnik grzewczy), 
żarówka nie świeci, bo nie 
dopływa prąd i nie ma jej co 
„zmusić” do świecenia to... 
zastanówmy się wspólnie 
dlaczego tak jest, bo zda-
nia te zapewne nie budzą 
niczyjej wątpliwości i, jak sądzimy, nikt 
ich nie będzie podważał. Odpowiedź 
na pytanie dlaczego? znajdziemy w fi-
zyce, gdyż podane przykłady łączy 
jedno zjawisko fizyczne:

PRZEPŁYW
Te oczywistości odnoszące się do 

przepływu w przypadku tak ważkie-
go zagadnienia, jakim jest wenty-
lacja, mająca kolosalne znaczenie 

dla naszego życia i zdrowia, budzą 
już wątpliwości i wywołują ogrom-
ne emocje, bo ciepło ucieka. A czym 
różnią się zbyt szczelne okna, drzwi 
od kranu, zaworu? Owszem, mają in-
ne przeznaczenie, lecz co do zasa-
dy funkcjonowania nie różnią się ni-
czym. Bo okna, podobnie jak kran, za-
wór ograniczają bądź całkowicie odci-
nają dopływ, i tym samym minimalizu-
ją bądź odcinają przepływ a następnie 
wypływ, czyli uniemożliwiają prawidło-
wą wymianę powietrza.

Zima to spadki temperatury powie-
trza na zewnątrz. Chronimy się przed 
nimi, ubierając cieplejszą odzież, 
ogrzewając mieszkania etc. I jest to 
bezdyskusyjne. Jednak mniej już oczy-
wistym jest wpuszczanie powietrza do 
pomieszczeń. Najprostszym przykła-
dem jest widok zaparowanych niemi-
łosiernie szyb w oknach. Zawsze o tej 
porze roku słyszymy o zatruciach i jak 
bumerang docierają informacje o za-
wilgoceniu, a w konsekwencji zagrzy-
bieniu ścian. Co jest tego powodem, 
skoro kilka lat temu grzyb w mieszka-
niu to pojęcie praktycznie nieznane.

Uwaga gaz
Do prawidłowego spalania ga-

zu, szczególnie w piecykach ła-
zienkowych, potrzeba ogrom-
nych ilości powietrza – czytaj 
tlenu. Ile dokładnie go potrze-
ba należy sprawdzić w instruk-
cji pieca – przyjmuje się, że na 
1 kW mocy potrzeba 2 do 3 m3 
powietrza. Zakłada się także, że 
do właściwego spalania potrze-
ba 3 m3 powietrza na 1 m3 ga-
zu. Powietrze to skądś się mu-
si wziąć – pytanie skąd pozosta-
wiamy Czytelnikom. Tu dygre-
sja. Nowoczesne piecyki łazien-
kowe wyposażone są w prze-
różne zabezpieczenia należą do 
nich m.in. przeciwupływowe, tj. 
zabezpieczające przed wypły-
wem gazu czy też czujnik ciągu 
kominowego, który w razie wy-

pływu spalin do pomieszczenia wyłą-
cza urządzenie. Pamiętać należy, by 
ich nie blokować i nie wprowadzać sa-
modzielnych zmian w chwili, gdy za-
działają – były takie przypadki, były.

Skąd w mieszkaniu wilgoć?
Źródeł wilgoci w mieszkaniu jest wiele. Dostaje się 

ona do wnętrza wraz z powietrzem zewnętrznym, jest wy-
dzielana 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. wil-

gotność względna. W domach, gdzie wentylacja działa 
dobrze, wilgotność względna powietrza w temperaturze 
20 - 22°C zawiera się w granicach 30-65%. Jeśli przekra-
cza 70%, powstają warunki sprzyjające rozwojowi grzy-
bów i pleśni, szkodliwych dla ludzi i niszczących konstruk-
cję budynku.

Grzyby zagrażają nie tylko zdrowiu, 
bo wydzielanymi przez siebie 

kwasami organicznymi potrafią 
zniszczyć cegłę, beton, tynki.
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ciąg dalszy na str.10

Wszelkie statystyki dowodzą, że naj-
więcej zatruć tlenkiem, dwutlenkiem 
węgla mamy zimą. Powie ktoś to oczy-
wiste, bo wtedy grzejemy w mieszka-
niach. To stwierdzenie mia-
ło swe uzasadnienie, gdy po-
wszechne w użyciu były pie-
ce węglowe. Jednak teraz, 
gdy najbardziej rozpowszech-
nione jest centralne ogrze-
wanie, do takich zatruć nie 
powinno dochodzić, a jed-
nak zdarzają się one głów-
nie w mieszkaniach wyposa-
żonych w indywidualne pie-
ce gazowe do przygotowania 
ciepłej wody. Dlaczego? Dla-
czego z chwilą, gdy piece 
na węgiel odeszły do prze-
szłości, to razem z nimi do tej prze-
szłości nie odeszły zatrucia? Ow-
szem, może jest ich mniej, ale są, ty-
le tylko, że zmieniła się ich struktu-
ra związana ze zmianą opału. Oneg-
daj zatrucia powodowane były przez 
złe spalanie węgla, a teraz... przez złe 
spalanie gazu.

Co łączy te tragiczne
w skutkach wypadki?

Tym czymś jest głównie nieprawidło-
wa wentylacja. W tym miejscu, każdy 
się żachnie i stwierdzi – przecież są 
kratki wentylacyjne w kuchni, łazien-
ce. Owszem, są i na tym się ich rola 
kończy, gdy do mieszkania nie docho-
dzi powietrze. Niestety, tak się przy-
zwyczailiśmy, że słysząc słowo wenty-
lacja, natychmiast kojarzymy je z krat-
ką wentylacyjną osłaniającą wejście 
do przewodu wentylacyjnego, z wi-
docznym na dachu kominem wypo-
sażonym w jakieś dodatkowe urzą-
dzenia. To skojarzenie jest tak silnie 
w nas zakorzenione, że odwraca na-
szą uwagę od całości zjawiska wenty-
lacji i związanego z nią nierozerwalnie 
przepływu powietrza, bo przecież, by 
woda mogła spłynąć do kanalizacji, to 
musi napłynąć z kranu, zaś by kalory-
fer grzał – musi przez niego non stop 
przepływać ciepła woda itd., itd.

Oczywiście, może się zdarzyć, że 
przewody wentylacyjne wywiewne tak-
że mogą być niedrożne bądź powie-
trze nie może się przez nie wydostać, 
bo ktoś zasłonił sobie kratki wentyla-
cyjne. Może też się zdarzyć, że skraj-
nie niekorzystne warunki atmosferycz-
ne np. bardzo silny wiatr zakłócają pro-
ces wentylacji. To prawda, ale pamię-
tać musimy, że przewody odpowie-
dzialne za wypływ powietrza z miesz-
kania są systematycznie kontrolowa-

ne, czego nie można już odnieść do 
okien i drzwi odpowiedzialnych za na-
pływ powietrza i kratek wentylacyjnych 
zasłanianych przez mieszkańców – bo 

tego żaden ktoś z zewnątrz nie upil-
nuje. Przeprowadzane specjalistycz-
ne kontrole przepływu powietrza (sku-
tek zgłoszeń o zagrzybieniu i często 
efekt postępowania prokuratorskiego 
w przypadku zatruć) w 99,9% dowo-
dzą, że okna i drzwi są zbyt szczelne, 
a kratki wentylacyjne pozatykane.

Kto zatem stale ma je kontro-
lować i dbać o to, by non stop 
wpuszczały powietrze i umożli-

wiony był jego wypływ?
Odpowiedź brzmi: MY SAMI.

Podstawowym zadaniem systemu 
wentylacji jest wymiana powietrza 

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

pomiędzy pomieszczeniami 
i sprawnego usunięcia powie-
trza zużytego. Wpływ na pra-
widłową cyrkulację ma tak-
że temperatura w pomiesz-
czeniach.

W Polsce najbardziej rozpo-
wszechnionym, stosowanym 
od lat, typem wentylacji jest 
wentylacja naturalna, grawi-
tacyjna. Jej zasada działa-
nia wykorzystuje siły natu-
ry, w głównej mierze różni-
cę gęstości powietrza na ze-
wnątrz i wewnątrz budynku. 

Powietrze w naturalny sposób powin-
no przedostawać się przez nieszczel-
ności w obudowie budynku do jego 
wnętrza, a po wymieszaniu z zanie-
czyszczeniami i ogrzaniu wydostawać 
się na zewnątrz przez kanały wen-
tylacyjne. Z chwilą uszczelniania do-
mów zniknęła naturalna infiltracja po-
wietrza.
Zasada dobrej wentylacji budynku
zakłada – patrz przykładowy rysu-

nek – napływ powietrza do pomiesz-
czeń najmniej zanieczyszczonych, 
a więc w przypadku budynków miesz-
kalnych do pokoi, a następnie prze-
pływ do kratek wywiewnych w po-
mieszczeniach o większym stężeniu 
zanieczyszczeń – kuchni, łazienek, to-
alet i pomieszczeń bezokiennych.

Proces ten jest możliwy jedynie wte-
dy, gdy do budynku, mieszkania do-
staje się ilość świeżego powietrza za-
pewniająca wymaganą intensywność 
usuwania zużytego, jego swobodny 
przepływ między pomieszczeniami 
i odpowiedni ciąg kominowy umożli-
wiający wypływ na zewnątrz.

Pierwszym poważnym
ostrzeżeniem

o złej wentylacji w mieszkaniu jest 
utrzymujące się ciągle zaparowanie 
szyb wewnątrz. W przypadku, gdy 
wilgotność względna w pomieszcze-
niu przekracza 60% przy różnicy tem-
peratur wewnątrz - zewnątrz 20° C, 
może wystąpić zjawisko fizyczne, po-
legające na okresowej kondensacji 
pary wodnej na szybach od wewnątrz 
lub od zewnątrz (będące zjawiskiem 
naturalnym, nie mającym nic wspólne-
go z jakością wyrobu. Drugi przypadek 
zaparowane okno na zewnątrz nie ma 
wpływu na mieszkanie, lecz pierwszy 

Czad – cichy zabójca
Pamiętajmy!!! Brak dostatecznego dopływu 

świeżego powietrza do pomieszczenia, w którym 
włączone jest urządzenie gazowe, to mała ilość tlenu 

niezbędnego do spalania gazu. Niedobór tlenu, to 
niezupełne spalanie i w efekcie powstawanie szczególnie 

niebezpiecznego czadu - tlenku węgla (CO)  
– gazu bezwonnego, cięższego

od powietrza, bardzo łatwo wiążącego się z hemoglobiną 
odpowiedzialną za dostarczanie tlenu do komórek

naszego organizmu.
Czad atakuje znienacka, bez ostrzeżenia (np. bólu 

głowy) i nazywany jest cichym zabójcom.
Człowiek staje się senny i zasypia.

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

Znaczna część użytkow-
ników mieszkań, którzy de-
cydują i odpowiadają za na-
pływ powietrza do mieszka-
nia uważa, że zasadniczym 
„złodziejem” ciepła jest wen-
tylacja i dlatego wypowie-
dzieli jej bezpardonową wal-
kę, stosując między inny-
mi szczelne okna z tworzyw 
sztucznych PCV, szczelne 
okna drewniane (nowej ge-
neracji), jak również stare 
okna oraz podwójne drzwi 
wejściowe do mieszkań, 
uszczelnione uszczelkami 
o 100% sprawności.

Te działania ograniczają-
ce, a nawet eliminujące na-
pływ powietrza do mieszka-
nia powodują, że mieszka-
nie staje się zbiornikiem ga-
zu w maksymalnym stopniu 
odizolowanym od atmosfery 
zewnętrznej.

Brak dostatecznej ilości 
powietrza napływającego 
(wpuszczanego) do miesz-
kania powoduje następują-
ce nieobliczalne, negatyw-
ne skutki:
• obniżenie tlenu do granic 

niebezpiecznych dla zdro-
wia, a nawet życia użyt-
kowników mieszkania, na-
wet poniżej 18%,

• spadek odporności na 
schorzenia użytkowników 
mieszkania, szczególnie 
dzieci i osób w podeszłym 
wieku,

• wzrost zawartości tlen-
ku węgla w pomieszcze-
niach z urządzeniami ga-
zowymi,
co w coraz większym za-

kresie doprowadza do wy-
padków ciężkich i śmiertel-
nych zatruć użytkowników 
mieszkania.
• wzrost wilgotności względ-

nej powietrza, na skutek 
nie odprowadzania w ca-
łości wytwarzanej pary 
wodnej z mieszkania. Do-
prowadza to w coraz szer-

szym zakresie do zagrzy-
bienia mieszkań i rozwo-
ju szkodliwej flory bakte-
ryjnej i grzybów wywołują-
cych wiele schorzeń m.in. 
nowotwory w tym białacz-

kę, reumatoidalne zapale-
nia stawów, choroby dróg 
oddechowych, alergie, 
astmę, i grzybice,

• zwiększa się koszt zuży-
cia ciepła na ogrzewanie 
mieszkania, nawet powy-
żej 20% na skutek ko-
nieczności ogrzewania 
dużej ilości pary wodnej, 
która utrzymuje się w nie-
dostatecznie przewietrza-
nym mieszkaniu.
Wpływ obniżonej zawar-

tości tlenu w powietrzu na 
rozwój umysłowy i fizycz-
ny, zdrowie, a nawet życie 
użytkowników mieszkania.

Podstawowym warun-
kiem skutecznej wentylacji 

pomieszczeń mieszkalnych 
jest zapewnienie użytkow-
nikom mieszkania wymaga-
nej ilości tlenu niezbędne-
go dla skutecznego oddy-
chania oraz odprowadzenia 
z organizmu dwutlenku wę-
gla i pary wodnej.

Średnioważone – zapo-
trzebowanie człowieka na 

tlen w spoczynku wynika 
z liczby 16 oddechów na mi-
nutę, ilości zassanego po-
wietrza (0,5 l) przy jednym 

wdechu oraz procentu obję-
tości tlenu w powietrzu:
- wdychanym – 20%, jed-

nak nie mniej niż 19,5%,
- wydychanym – 16%.

Uwzględniając wpływ tle-
nu na rozwój kory mózgo-
wej, szczególnie u dzieci 
oraz na wydolność krążenia 
u osób w podeszłym wie-
ku, obniżenie zawartości tle-
nu w powietrzu w mieszka-
niu nie powinno być niższe, 
niż 19,5%, dlatego wymaga-
na ilość powietrza w miesz-
kaniu na jedną osobę po-

winna wynosić, co najmniej 
12 metrów sześciennych na 
godzinę.

W mieszkaniu z liczbą 
czterech osób zapotrzebo-
wanie na powietrze wynosi, 
co najmniej:

V = 4 x 12 = 48 m3/h
W mieszkaniu, w którym 

utrzymywane są urządze-
nia do spalania gazu bez 
odprowadzania spalin kana-
łem (kuchnie gazowe, ter-
my gazowe itp.) wymagana 
jest większa ilość powietrza, 
gdyż urządzenia te dodatko-
wo zużywają tlen, a wpływa-
jące do pomieszczenia spa-
liny jeszcze bardziej obni-
żają zawartość tlenu w po-
wietrzu.

W wyniku braku wen-
tylacji na skutek nad-
miernego uszczelnienia 
okien i drzwi, w powietrzu 
w mieszkaniach następuje 
obniżenie zawartości tle-
nu, co w znacznym stop-
niu obniża rozwój umy-
słowy dzieci, głównie nie-
mowląt, a także przyspie-
sza proces starzenia i zgo-
nu u ludzi w podeszłym 
wieku.

Obniżona zawartość tle-
nu w mieszkaniu wywołu-
je agresję mieszkańców, 
głównie agresję rodziców 
do dzieci i odwrotnie, a tak-
że agresję między małżon-
kami. W takim mieszkaniu 
brak jest sympatycznych od-
czuć, brak jest miłości, bo 
te uczucia wymagają wię-
cej tlenu dla kory mózgowej, 
która zużywa aż 20% ilości 
tlenu dostarczanego dla or-
ganizmu. (...)

Niestety, nikt nie jest 
w stanie zatuszować w or-
ganizmie utraty zdrowia, 
które następuje w wyniku 
obniżonej zawartości tlenu 
w powietrzu mieszkania.

Przy pełnej zawartości tle-
nu w mieszkaniu, tj. 20%, 
lecz nie mniej niż 19,5%, od-
dychanie w pełni zaopatru-
je komórki w tlen rozprowa-
dzany czerwonymi ciałkami 

Zapewnij prawidłowy dopływ powietrza montując do 
okien nawiewniki higrosterowane lub ciśnieniowe.

Głupota nie „boli”, ale może być niebezpieczna.

W wyniku wzrostu cen na energię cieplną, opomia-
rowania mieszkań w zakresie zużycia ciepła do 

ogrzewania, użytkownicy mieszkań podjęli działania 
w zakresie maksymalnego oszczędzania energii cieplnej.
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krwi. Dzieje się tak przy na-
pływie powietrza do miesz-
kania 12 m3/h – na jednego 
mieszkańca. Przy obniżonej 
zawartości tlenu w miesz-
kaniu, nawet poniżej 18%, 
w wyniku ograniczonego 
napływu powietrza, w cza-
sie oddychania nie wszyst-
kie komórki w organizmie 
w pełni ten życiodajny gaz 
otrzymują.

Kora mózgowa rezerwu-
je sobie 20% tlenu dostar-
czonego organizmowi oddy-
chaniem. Niestety, w miesz-
kaniach, w których w po-
wietrzu występuje obniżo-
na ilość tlenu, kora mózgo-
wa tej niezbędnej ilości nie 
otrzymuje.

Również priorytet w dosta-
wie tlenu w czasie oddycha-
nia mają takie organy, jak: 
płód u kobiet ciężarnych, 
serce, płuca, wątroba, ner-
ki, trzustka itp.

Ilość tlenu w powietrzu 
wdychanym, tj. ilość tlenu 
w powietrzu w mieszkaniu 
decyduje o stopniu zaopa-
trzenia w tlen komórek orga-
nizmu. Brak pełnego zaopa-
trzenia w tlen powoduje wy-

stąpienie schorzeń organów, 
które „okradziono” z tlenu.

W zależności od organu, 
w którym w wyniku niedo-
statecznej ilości tlenu wy-
stąpi schorzenie, aby tego 
organu nie utracić i nie po-
żegnać się z życiem, trzeba 
go leczyć nieraz bardzo dro-
gimi lekarstwami i to przez 
długi okres czasu, niekiedy 
do końca życia.

Czy warto nie wpuszczać 
do mieszkania wymaganej 

ilości powietrza po to, by 
żyć krótko i często stale 
z tymi samymi uciążliwymi 
dolegliwościami?!

Szczególnie niebezpiecz-
ne są sypialnie. Są to naj-
częściej pomieszczenia 

o najmniejszych wymia-
rach (kubaturze), ze szczel-
nie zamkniętymi oknami 
i drzwiami. Jest to zbiornik 
gazu, w którym ze wzglę-
du na brak wentylacji wy-
stępuje obniżenie zawarto-
ści tlenu.

W czasie każdego odde-
chu w zamkniętej sypialni 
spada zawartość tlenu, nie-
kiedy, jak to wykazują na-
sze badania nawet do 18%.

W tych warunkach u dzie-

ci, a głównie niemowląt, 
w wyniku niedostatecznej 
ilości tlenu zahamowany 
zostaje rozwój kory mózgo-
wej, co wywołuje nieobli-
czalne, negatywne skutki, 
których konsekwencje nie-
jednokrotnie pozostają do 
końca życia.

Jak wykazują nasze ba-
dania, wiele dzieci wyka-
zuje agresję, ma trudno-
ści z nauką i koncentracją 
właśnie na skutek ciągłego 
obniżenia zawartości tlenu 
w mieszkaniach, w których 
się wychowują. (...)

W oparciu o wieloletnie 
wyniki pomiarów i badań, 
a także o materiały dowo-
dowe rozpraw sądowych, 
opracował:

Doc. dr inż.  
Antoni Kukuczka,

Członek Komisji Ochrony 
Zdrowia Społecznego 
Polskiej Akademii Nauk

Ilość powietrza, którą wpuszczasz do 
mieszkania decyduje o rozwoju umysłowym 
i fizycznym, zdrowiu, a nawet życiu twoim 

i twojej rodziny.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy o fałszywych 
pracownikach firmy budowlanej oferującej usłu-
gi montażu i regulacji stolarki okiennej w miesz-

kaniach po cenach promocyjnych dla emerytów i renci-
stów. Z początkiem lutego siemianowicka Policja zano-
towała kolejne zgłoszenia tym razem również kradzieży. 
Osoby podawały się za pracowników zakładu energetyczne-
go, a powodem ich wizyty był rzekomy zwrot pieniędzy. Jak 
relacjonuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Sie-
mianowicach Śląskich, Jagoda Tomanek-Olczak, do zda-
rzeń doszło 1 lutego br. w osiedlu im. Juliana Tuwima. Łupem 
„energetyków” padło 15 tysięcy złotych 
oraz droga biżuteria. W pierwszym przy-
padku do drzwi 82-latki zapukało dwóch 
mężczyzn, tłumaczących kobiecie, że 
mają dla niej 100 złotych zwrotu. Mia-
ła to być rekompensata za kradzież prą-
du z jej licznika, której dopuścił się jeden z jej sąsiadów. Męż-
czyźni stwierdzili, że mają jednak przy sobie banknot dwustu-
złotowy i poprosili starszą panią, by im rozmieniła. W efekcie 
kobieta straciła swoje oszczędności w kwocie 15 tysięcy zło-
tych! W ten sam dzień prawdopodobnie te same osoby zapu-
kały do sąsiadki ofiary, do 77-letniej kobiety w tej samej spra-
wie. W rezultacie kobieta straciła cenną biżuterię. 

Amatorów łatwego zarobku nie brakuje i każdy spo-
sób na wyciągnięcie pieniędzy od naiwnych i łatwowier-
nych jest przez nich skwapliwie wykorzystany. Osoby 
dokonujące tych przestępstw nie kierują się jakimikolwiek 
zasadami moralnymi, lecz wyłącznie chęcią osiągnięcia zy-
sku za wszelką cenę. Sprawcy wykorzystają ufność, otwar-
tość, szczerość, jak również chęć pomagania innym.

Pamiętajmy: Zamierzający coś wyłudzić, ukraść wcielają 
się w: akwizytorów, przedstawicieli gazowni, wodociągów, 
energetyki, towarzystw ubezpieczeniowych, skrzywdzonych 
przez życie nieszczęśników, dystyngowanych i dobrze ubra-

nych przedstawicieli świata „biznesu”, policjantów czy nawet 
księży – tak, tak, były przypadki, gdy pod sutanną krył się 
zwyczajny złodziej. Często przedstawiają się, jako znajomi 
wnuków, którzy to są w potrzebie, a sami nie mogą przyjść.

Bądźmy przezorni i nie dajmy się zwieść.
Policja apeluje

Drodzy seniorzy!
- zawsze zamykajcie drzwi wejściowe,
- kiedy jesteście sami, nie wpuszczajcie do mieszkania osób 

Wam nieznanych: bez otwierania drzwi dowiedzcie się kto 
i po co przyszedł, jeśli jest to przedstawiciel jakiejś instytucji 

czy firmy (np. administracji, elektrowni, 
gazowni), a macie telefon – sprawdźcie 
czy był on do Was kierowany,

- jeśli musicie kogoś wpuścić, nie 
zostawiajcie go ani na chwilę samego 
w mieszkaniu: najlepiej, żeby towarzy-

szyli Wam wtedy Wasi sąsiedzi,
- nie przeprowadzajcie żadnych transakcji z akwizytora-

mi i inkasentami,
- nie przechowujcie w mieszkaniu dużych kwot pieniędzy 

ani wartościowych przedmiotów,
- jeśli chcecie je przechować w domu, to schowajcie je 

w miejscu trudno dostępnym,
- nie informujcie nikogo, którego dnia otrzymujecie emery-

turę lub rentę! i ile macie oszczędności oraz gdzie je prze-
chowujecie.

Jeżeli coś niemiłego się przytrafi to powiadommy policję. 
Najprościej na numer 997.

Przypominamy też, że Zarząd Spółdzielni nie udziela 
żadnych upoważnień, by jakakolwiek firma oferująca piecy-
ki, drzwi, okna czy... w miejsce kropek wpisać dowolne urzą-
dzenie, działała w jego imieniu i za jego zgodą. Apelujemy do 
mieszkańców, by w razie jakichkolwiek takich wątpliwo-
ści niezwłocznie kontaktowali się z władzami Spółdzielni.

Nie daj się 
nabrać, 

oszukać, okraść
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tak i to znaczne. Powodem zaś „poce-
nia” szyby jest nieskuteczna 
wentylacja.

Na skuteczność
wentylacji składają się 

trzy elementy:
 nawiew – ciągły napływ 

(dopływ) powietrza z ze-
wnątrz,

 wywiew – nieustanne 
usuwanie z domu powie-
trza zużytego,

 swobodny przepływ po-
wietrza między poszcze-
gólnymi pomieszczeniami, 
tj. zachowanie konstruk-
cyjnych wycięć, otworów 
w dolnej części drzwi.

By zapewnić prawidłową 
wymianę powietrza, muszą 
zostać spełnione konkretne 
wymagania. Naruszenie któ-
regokolwiek w efekcie fatal-
nie odbija się na wentylacji, 
a w konsekwencji na jakości 
powietrza w mieszkaniu – 
czytaj naszym zdrowiu i bez-
pieczeństwie. Całość dodat-
kowo komplikuje fakt, że każ-
dy budynek wielorodzinny sta-
nowi samoistny układ, które-
go wewnętrzne elementy wza-
jemnie na siebie oddziaływają. 
Wprowadzenie rury okapu do 
komina już może spowodować 
zakłócenia w wentylacji.

Zakładane z myślą o oszczę-
dzaniu ciepła głównie plastiko-
we coraz bardziej szczelne 
okna sprawiły, że nasiliły się 
przypadki niedrożności wen-
tylacji spowodowane brakiem 
dostatecznego napływu po-
wietrza, jak i pojawiły się zja-
wiska które wcześniej nie występowa-
ły. Bardzo wiele okien plastikowych wy-
mienionych przed 2001 rokiem nie po-
siada tzw. mikrowentylacji za-
pewniającej dopływ świeżego 
powietrza. A gdy do tego do-
chodzi nadmierne uszczelnie-
nie drzwi wejściowych, to wte-
dy przy sprawnej wentylacji 
wywiewnej powstaje zjawisko 
podciśnienia powodujące wpychanie 
do mieszkań przez kratki wentylacyjne 
zapachów od sąsiada lub z kanaliza-
cji. Jednak jeszcze większe zagrożenie 
z tym związane stanowią spaliny gazo-

we (tlenek, dwutlenek węgla). To one 
są szczególnie groźne dla zdrowia lub 

życia użytkowników i to one są bezpo-
średnią przyczyną zatruć. Oprócz tych 
ekstremalnych przypadków brak dopły-

wu powietrza uniemożliwia prawidło-
wy przebieg procesy spalania, odpro-
wadzenia spalin i wytwarzanej w natu-
ralny sposób pary wodnej, która osa-
dzając się szczególnie na ścianach ze-

wnętrznych mieszkania przyczynia się 
do powstawania pleśni i innych grzy-

bów, z których wiele może 
stać się przyczyną poważnych 
chorób. Dodatkowym ujem-
nym zjawiskiem nadmierne-
go uszczelniania jest spadek 
zawartości tlenu w poszcze-
gólnych pomieszczeniach, co 
negatywnie wpływa na samo-
poczucie i sprawność fizycz-
ną, umysłową przebywających 
osób – o zagrożeniach wyni-
kających ze spadku ilości tle-
nu w mieszkaniu czytaj: Za-
dbaj o zdrowy oddech.

Coś dziwnego jest w nas, 
bo niby każdy wie, że 

powietrze potrzebne jest do 
życia... Każdy to wie i już, 
bo praktyka szczególnie, 

gdy chodzi o dopływ 
powietrza do mieszkania 
przeczy tej świadomości.
Zgodnie z postanowienia-

mi prawa budowlanego Spół-
dzielnia corocznie przepro-
wadza w każdym mieszkaniu 
badanie sprawności wentyla-
cji. W przypadku stwierdzo-
nych nieprawidłowości usta-
la się przyczyny i wydaje sto-
sowne zalecenia. W zdecy-
dowanej większości zalece-
nia te sprowadzają się do 
konieczności rozszczelnienia 
okien lub drzwi wejściowych.

Czy my jednak stosujemy 
się do tych zaleceń? Czy 
pamiętamy, że skoro po-
wietrze jest potrzebne, to 
skądś się musi  do miesz-
kania dostać, że musi na-
pływać, by mogło wypły-
nąć?

Wielu z nas uważa, że wietrzy sys-
tematycznie poszczególne pomiesz-
czenia lub co jakiś czas stosuje mi-

krouchył. Jednakże te działa-
nia są niewystarczające, gdyż 
nie zapewniają regularnego, 
trwającego przez 24 godzi-
ny na dobę, dopływu świe-
żego powietrza. By tak było, 
to najlepszym rozwiązaniem 

jest, by okna były wyposażone w sta-
łą mikrowentylację tzn. niezależną od 
naszej woli, bo mikrouchył możemy 
stosować lub nie ustawiając klamkę 
w odpowiedniej pozycji. W przypadku 

Czy bez prądu będzie grał telewizor?

Szczelność pomieszczeń, wilgoć,
a oszczędność energii.

Brak dostatecznej wentylacji powoduje, że w powie-
trzu gromadzi się wilgoć, którą musimy ogrzać. Pamiętaj-
my: Do ogrzania 1 kg powietrza o 1°C potrzeba ener-
gii o wartości 0,24 kcal, zaś do ogrzania 1 kg wody 
już 1 kcal, czyli cztery razy więcej!!! Sprawa jest pro-
sta – ogrzewamy wodę. Ba, badania dowiodły, że od-
czuwanie chłodu jest wyższe przy większej wilgotności. 
Jeżeli w mieszkaniu, przy 18°C panuje 100% wilgotno-
ści, 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 grzybów i pleśni, zmniejszenia zawartości 
tlenu w powietrzu i najprostszy kierunek 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 
nieużywajmy 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 
gazowego. 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 zbędną 
publikacją. Przestrzegajmy wszelkich zaleceń,

jakie są w niej zawarte.

Dla dobrego samopoczucia  
i prawidłowej wilgotności powietrza należy  

w ciągu 1 godziny zapewnić minimum  
1-krotną wymianę powietrza w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi.  
Ile konkretnie każdy może sobie obliczyć.

ciąg dalszy ze str. 7
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stolarki nieposiadającej w ogóle kon-
strukcyjnie zabudowanej mikrowen-
tylacji lub mikrouchyłu moż-
na ją uzyskać poprzez za-
stosowanie coraz powszech-
niejszych nawiewników higro-
sterowanych samoczynnie 
regulujących dopływ powie-
trza w zależności od wilgot-
ności w pomieszczeniu lub 
poprzez wycięcie ok. 5 pro-
cent części uszczelki z obwo-
du okna. Wycięcie niewielkiej 
części uszczelki zyskało ak-
ceptację speców od wentyla-
cji. Niestety, wielu z nas uwa-
ża, że w przypadku wycięcia 
tych uszczelek straci gwaran-
cję, będzie płacić dużo za zu-
żyte ciepło. Cóż, w takiej sy-
tuacji pozostaje do rozstrzy-
gnięcia dylemat, czy stracić 
gwarancję na okna, czy też 
narazić się na utratę zdro-
wia lub życia, bo w przypad-
ku opłat sprawa nie jest już 
tak jednoznaczna, gdyż su-
che powietrze nagrzewa się 
szybciej. Swoistym mitem jest 
wyolbrzymianie strat ciepła, ale to już 
inne zagadnienie.

Opisane sytuacje dotyczą mieszkań, 
w których dokonywano wymian sto-
larki okiennej do 2002 roku. Obecnie, 
zgodnie ze zmieniającymi się polskimi 
normami, każde okno musi mieć zabu-

dowaną mikrowentylację. Jednak wie-
lu z nas dokładnie je obkleja, by broń 

Boże nie dmuchało zimne powietrze. 
Efekt jest taki sam – powietrze nie 
wpływa do mieszkania.

Inną kwestią jest zasłanianie otwo-
rów wentylacyjnych. Nie pomogą roz-
szczelnione okna, jeżeli kratka będzie 
szczelnie zakryta (patrz zdjęcie str. 1), 

a otwory w drzwiach zlikwidowane. Kil-
ka lat temu było nam dane pisać o tra-

gicznym zdarzeniu. Podczas 
kąpieli śmiertelnemu zatruciu 
uległo dziecko. W trakcie usta-
lania przyczyn zatrucia oka-
zało się, że rodzice wymienili 
drzwi w łazience na pozbawio-
ne otworów wentylacyjnych, 
bo w domu miało być ładnie, 
a dziury szpeciły.

Poruszony problem nie jest 
nowy. W „MS” tematyce tej po-
święcamy sporo miejsca od-
kąd pojawił się trend do wymia-
ny stolarki na plastikową. Po-
stępująca świadomość miesz-
kańców i stosowanie się do za-
leceń producentów, służb Spół-
dzielni doprowadziło już do 
znacznego zmniejszenia nega-
tywnych zjawisk wywołanych 
oknami nowej generacji, ale 
problem nadal występuje, cze-
go dowodem podane na wstę-
pie przypadki podtruć i zgło-
szenia o zawilgoceniu miesz-
kań, czy widoczne zdjęcie.
Zapraszamy ponownie do 
zastanowienia się:

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 miesz-

kalnym jest określona przez sumę strumieni powietrza 
usuwanego z pomieszczeń. Normy zakładają wymianę:

- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w ku-
chenkę gazową lub węglową: 70 m3/h,

- w kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w ku-
chenkę 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 kuch-
nię 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, obowiązkowo z mechaniczną wenty-
lacją wywiewną: 70 m3/h,

- dla pokoju mieszkalnego oddzielonego od pomiesz-
czeń kuchni, łazienki i WC więcej niż dwojgiem drzwi lub 
pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w wielo-
poziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomo-
wym mieszkaniu domu wielorodzinnego: 30 m3/h.

Zaleca się ponadto projektowanie urządzeń wentylacyj-
nych umożliwiających okresowe zwiększanie strumienia 
objętości powietrza, do co najmniej 120 m3/h.

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 
obowiązujące w każdym 

budynku.
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ZapoZnaj się Z terminem  Zachowaj harmonogram  ZapoZnaj się Z terminem

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

cym kilku miesięcy z myślą o tych, 
co planują jakieś wyjazdy, przed-
stawiamy harmonogram odczytów 
podzielników kosztów ogrzewania.

Zawiadamiamy, 
że odcZyty wykonywane będą tylko 

w godZinach popołudniowych,  
pocZątek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

Szczegółowe informacje znajdziecie 
Państwo na ogłoszeniach w gablot-
kach i na drzwiach wejściowych do bu-
dynku. Jednak już teraz warto zazna-
jomić się z terminami i skonfrontować 
je z własnymi zamierzeniami i planami.

Przypominamy, że zgodnie z obo-
wiązującym regulaminem rozliczeń 
centralnego ogrzewania przewidzia-
no tylko: 

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

24. 02.
piątek

Władysława Jagiełły 25a-b;  
Kolejowa 1a-c; 2a-b; 3a-b

25. 02.
sobota

Władysława Jagiełły 25c-d;

27. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 27c-d;  
Walerego Wróblewskiego 43; 45; 

Kolejowa 3c; 4; 5a-c; 6

28. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 27a-b;  
Walerego Wróblewskiego 47; 49;  

Jana Polaczka 2a-b; 4a-c

29. 02.
środa

Władysława Jagiełły 29c-d; 
Niepodległości 60a-c;  

Jana Polaczka 6a-b; 8a-d

1. 03.
czwartek

Władysława Jagiełły 29a-b; 
Niepodległości 60d-f; 
Władysława Łokietka 2

14. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46a, b;  
Marii Dąbrowskiej 1; Obrońców 

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

15. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48a, b;  
Obrońców Warszawy 2; 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27; 29; 31; 33

16. 05.
środa

Karola Świerczewskiego 50a; b;  
Walentego Fojkisa 3; 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka 35; 37; 39

17 . 05.
czwartek

Wojciecha Kruczkowskiego 4; 6;   
Kościelna 36; 36 a, b, c;  

Alfonsa Zgrzebnioka 41; 43; 45

Termin Budynek, adres

18. 05.
piątek

Wojciecha Kruczkowskiego 8;  
Władysława Sikorskiego 1a, b, c; 
Kościelna 36d, e, f, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51a, b

19. 05.
sobota

Przyjaźni 8a, 10, 10a, b, c;  
Alfonsa Zgrzebnioka 52a, b; 38a

21. 05.
poniedziałek

Kościelna 34, 34a, b, c;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38b; 40

22. 05.
wtorek

Przyjaźni 18; 18a, b; 22; 22a-d; 24; 
Wojciecha Korfantego 3a, b

23. 05.
środa

Przyjaźni 24a, b; 26, 26a, b; 34a; 36, 36a, b; 
Wojciecha Korfantego 6a, b; 7a,b

24. 05.
czwartek

Przyjaźni 34; 38; 40; 40 a-c; 42; 42a, b; 
Wojciecha Korfantego 14a, b; 15a, b

25. 05.
piątek

Przyjaźni 44; 46; 46 a-c; 48; 48a,b; 50; 50a; 
 Wojciecha Korfantego 17a-c

26. 05.
sobota

Przyjaźni 52; 52a;  
Wojciecha Korfantego 10a-c

28. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16a, b; Grunwaldzka 18;  
Wojciecha Korfantego 16a, b

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

CZWARTKI: „Bańgów”, „Centrum”, „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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Walenty Fojkis urodził się w pobli-
skim Józefowcu w 1895 roku, należą-
cym wówczas do gminy Dąb. Rodzi-
ce – Józef i Teresa z domu Nocoń 
posłali go najpierw do szkoły ludowej 
we wspomnianym już Józefowcu, na-
stępnie do gimnazjum w Katowicach. 
Już w klasie maturalnej w 1913 roku 
podjął pracę w kancelarii adwokackiej 
Zygmunta Seydy, późniejszego po-
sła do Sejmu RP i wicemarszałka tej-
że izby, a na tamte czasy już posła do 
pruskiego Landtagu. Seyda wciągnął 
młodego Walentego do Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Krótko póź-
niej wybuchła I wojna światowa i na-
szego bohatera zaciągnięto do woj-
ska niemieckiego. Niewiele wiado-
mo o jego służbie – był szeregowym 
w 153 Pułku Piechoty. Od końca lute-
go 1917 roku walczył na froncie fran-
cuskim, gdzie został ranny. Koniec 
wojny spędził w Wieluniu. Tu też uda-
ło mu się nawiązać kontakt z Polską 
Organizacją Wojskową i wziąć udział 
w akcjach skierowanych przeciwko 
Niemcom. Po wojnie, już w odzyska-
nej po 123 latach niewoli niepodległo-
ści, wstąpił do Szkoły Podchorążych 
w Warszawie uzyskując stopień pod-
chorążego. Otrzymał wówczas przy-
dział do 7 Pułku Piechoty Legionów. 
Była druga połowa 1919 roku. W cią-
gu kilku miesięcy awansował do stop-
nia porucznika.

Z końcem lutego 1920 roku Fojki-
sa skierowano na „zaogniony” teren 

Górnego Śląska. Tutaj, pod pseudoni-
mem „Starski” objął dowództwo nad 
V okręgiem (bytomsko-tarnogórskim) 

Polskiej Organizacji Wojskowej Górne-
go Śląska, a po reorganizacji nad VII 
(pszczyńsko-katowickim). Był to okres 
po I Powstaniu Śląskim. Nasilała się 
wtedy akcja plebiscytowa, rozwijała 
propaganda. Sam Walenty Fojkis był 
zwolennikiem militarnych rozstrzygnięć 
sporu, czy Górny Śląsk ma być pol-
ski czy niemiecki, dlatego jako pierw-
szy wyruszył wraz ze swoim oddziałem 
do II Powstania Śląskiego. Po mało sa-
tysfakcjonujących wynikach plebiscy-
tu, podczas którego za przyłączeniem 
Górnego Śląska do Polski opowiedzia-
ło się 40,3% głosujących, narastającej 
niepewności, co do decyzji mocarstw 
sojuszniczych, Wojciech Korfanty, mi-
mo braku poparcia rządu, wyraził zgo-

dę na wybuch kolejnego, jak się póź-
niej okazało najważniejszego w skut-
kach powstania, w którym nasz boha-
ter odegrał znaczącą rolę. Warto odno-
tować jeszcze, że zanim ono wybuchło, 
Walenty zajmował się między innymi 
szkoleniem wojskowym powstańców. 
III Powstanie Śląskie wybuchło w nocy 
z 2 na 3 maja 1921 roku. Grupa Fojkisa 
opanowała prawie cały powiat katowic-
ki, za wyjątkiem Katowic – tam stacjo-
nowały koalicyjne wojska rozjemcze – 
po czym skierowana została w okolice 
Kędzierzyna, gdzie toczyły się walki. 10 
maja grupę przekształcono w katowicki 
I Pułk im. Józefa Piłsudskiego, na któ-
rego czele stanął nasz bohater. Pod je-
go dowodzeniem Pułk ten uczestniczył 
w wielu krwawych walkach, między in-
nymi w bitwie o górę św. Anny, a sam 
Fojkis wsławił się w tym czasie niezwy-
kłą odwagą i inicjatywą.

Po powstaniach, gdy utworzono 
w polskiej części Górnego Śląska no-
we województwo, Walenty Fojkis był 
jednym z założycieli Związku Byłych 
Powstańców. Mianowano go też ko-
mendantem Królewskiej Huty (dzisiaj 
Chorzów – przyp. red.). W wyborach 
do pierwszego Sejmu Śląskiego zdo-
był mandat poselski.

W 1925 roku rozpoczyna się kolejny 
ważny epizod w życiu byłego dowódcy 
Pułku. Otóż 28 kwietnia tegoż roku zo-
staje zatwierdzona, choć nie bez prze-
szkód, jego kandydatura na Naczelni-
ka gminy Michałkowice, którą gospo-
daruje „twardą ręką” nieprzerwanie do 
wybuchu II wojny światowej. Nie za-
chowało się niestety wiele dokumen-
tacji z tego okresu.

Rok 1939 był rokiem napięć polsko-
-niemieckich. Co chwila dochodziło do 
jakichś prowokacji ze strony Niemiec. 
Jako że Michałkowice leżały ledwie kil-
ka kilometrów od granicy z Rzeszą, 
należało być przygotowanym na „róż-

Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest 
zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwa-
rza problemu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz 
kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu 
przypadkach odpowiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. 
Jest także wiele ulic, o których nazewnictwie nie potrafiliby-
śmy powiedzieć nic. Wystarczy wykonać małą sondę i po-
pytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... 
już byłby problem, bo na co dzień posiłkujemy się wersją 
skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie 
znajdziemy pełnej nazwy. Do naszych dokumentów nazwy 

ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież 
każdy człowiek ma imię i każdy tym imieniem się posługu-
je. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje peł-
ne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. Teraz postano-
wiliśmy przypomnieć, co za postacie dały nazwę naszym 
ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do ogranicze-
nia publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, 
przeciwnie, usilnie szukać będziemy informacji o osobie. 
Co miesiąc będziemy starali się przedstawić jedną z ulic 
i przypomnimy sylwetkę jej patrona, patronki lub objaśnimy 
pojęcie od którego nadano imię. 

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic

Walenty Fojkis - zasłużony Ślązak
Wielka odwaga, jasne cele i wrodzona umiejętność organizowania. Tak-

że spryt i „zimna krew”. Tymi cechami charakteryzował się Walenty 
Fojkis, powstaniec, dowódca katowickiego pułku im. Józefa Piłsudskiego, 
a później naczelnik gminy Michałkowice oraz organizator michałkowickiej 
Straży Obywatelskiej, która odegrała ważną rolę w walkach z niemiecką 
grupą dywersyjną Freikorps podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku. 
Śmiało można powiedzieć, że był świadkiem i jednocześnie uczestnikiem 
jednych z najważniejszych wydarzeń w historii Górnego Śląska, bo do ta-
kowych zaliczają się Powstania Śląskie, Plebiscyt, wreszcie powrót do ma-
cierzy jego przemysłowej części, a także utworzenie województwa śląskie-
go oraz agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę.

Walenty Fojkis

ciąg dalszy na str.14
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ne wybryki”. Walenty Fojkis, zorgani-
zował Straż Obywatelską, opierając ją 
na członkach organizacji paramilitar-
nych, kombatanckich, wspie-
raną przez harcerzy i człon-
ków Związku Strzeleckiego 
i tworząc sieć posterunków. 
Samoobrona ta stawiała dziel-
ny opór w ciężkich walkach na 
terenie Michałkowic grupie dy-
wersyjnej Freikorps dowodzo-
nej przez Willi Pissarskiego. 
Wraz z informacją o nadej-
ściu Wehrmachtu ewakuował 
się 3 września, wraz z podle-
głą mu grupą powstańców, za 
cofającym się Wojskiem Pol-
skim w stronę Sandomierza. 
Po klęsce wrześniowej udał 
się na emigrację, prawdopo-
dobnie przez Rumunię do Francji, póź-
niej Wielkiej Brytanii, z której już nie 

wrócił. Osiadł w Edynburgu, gdzie sta-
cjonowały w czasie wojny polskie od-

działy wojskowe. Zmarł 10 listopada 
1950 roku.

Do dzisiaj prawdopodobnie nie za-
chował się jego nagrobek. Za to wła-

dze Siemianowic Śląskich 
upamiętniły go, nadając je-
go imię jednej z ulic, właśnie 
w Michałkowicach, konkret-
nie w osiedlu „Robotniczym”, 
a także poświęcając między 
innymi jego bohaterstwu po-
mnik „Czynu Niepodległo-
ściowego”. Dziś przy ulicy 
Walentego Fojkisa znajduje 
się kilka budynków mieszkal-
nych, parkingi i ciąg sklepów. 

Rafał Grzywocz
Opracowano na podstawie książ-

ki Andrzeja Brożka „Dowódca kato-

wickiego pułku powstańczego. Rzecz 

o Walentym Fojkisie”, wydanej w 1991 

roku. Zdjęcie pochodzi z publikacji Zdzisława Ja-

neczka - „Bytkowskie szkice historyczne”.

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic

Zasłużony 
Ślązak…

Ulica Walentego Fojkisa.

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

Styczniowe remonty, zimowe ostrzeżenia

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat

Za nami bardzo mroźny miesiąc. Z informacji uzyskanych w administracjach poszczególnych osiedli wyni-
ka, że do 29 stycznia br. w zasadzie nie odnotowano większych awarii spowodowanych niskimi tempera-

turami. Ale to przecież nie koniec mrozów i trudno przewidzieć, co nam spłata aura. Miejmy nadzieję, że wszyst-
kie instalacje wytrzymają bezawaryjnie do końca zimy i obejdzie się bez jakichkolwiek interwencji. Odrębnym za-
gadnieniem jest bieżące usuwanie skutków zimy, przy których, bądź co bądź, od wczesnych godzin porannych 
dzielnie pracują osiedlowi dozorcy. Każdy przecież chce mieć „czysto” i bezpiecznie przy swoim domu. Często 
jednak potrzeba sporego wysiłku, by skuć lód – jak mówią dozorcy – „do czarnego”. Tymczasem przedstawiamy 
garść informacji dotyczących ostatnio wykonywanych robót w osiedlach. 

Osiedle „Chemik”
W styczniu przeprowadzono prze-

gląd oświetlenia zewnętrznego i na-
prawiano bądź uzupełniono według 
potrzeb żarówki w lampach, tj. przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 47, 
55 i 55A. Poza tym, kolejny już budy-
nek osiedla – przy ulicy W. Wróblew-
skiego 51-53 – zyskał ogrzewanie 
przeciwoblodzeniowe w rynnach i ru-
rach spustowych. Pozytywne efekty 
tych działań widać na innych budyn-
kach, gdzie zamontowano już takie 
systemy grzewcze. Ponadto, konser-
watorzy między innymi uzupełnili kla-
py w gajgerach w budynkach przy uli-
cy Alfonsa Zgrzebnioka i dokonali 
regulacji samozamykaczy w drzwiach 

wejściowych do budynków. Kontynu-
owane są też w dalszym ciągu rozpo-
częte jeszcze w zeszłym roku roboty 
ogólnobudowlane w budynkach przy 
ul. Walerego Wróblewskiego 41 i 58.

Osiedle „Michałkowice”
Ku przestrodze: w budynku przy uli-

cy Pocztowej 1/Kościelna 12 przez 
nieuwagę, bądź z premedytacją je-
den z mieszkańców zostawił otwar-
te okno piwniczne, co poskutkowało 
tym, że zamarzła woda w rurach, a co 
za tym idzie lokatorzy domu musie-
li przez kilka godzin zapomnieć o wo-
dzie w mieszkaniach. Pamiętajmy, by 
zamykać okna piwniczne i pilno-
wać tego. Unikniemy dzięki temu nie-
przyjemnych niespodzianek. W osie-

dlu tymczasem prowadzone są stop-
niowo przeglądy wentylacji i próby 
szczelności instalacji gazowej, a tak-
że wymiany pionów i poziomów wod-
nych. Ostatnio między innymi wymie-
niono przy ulicy Władysława Sikor-
skiego 4A i D – piony ciepłej, zimnej 
wody i cyrkulacji oraz przy Przyjaźni 
46 – poziom zimnej wody.

Osiedle „Węzłowiec”
W osiedlu „Węzłowiec” intensywnie 

trwają prace przy estetyzacji klatek 
schodowych budynków II etapu osie-
dla, tj. przy ulicy Władysława Jagieł-
ły 29 oraz 31, klatka po klatce, zgod-
nie z ustalonym harmonogramem. Za-
kończono już odnawianie ścian i sufi-
tów dolnego poziomu kompleksu usłu-

ciąg dalszy ze str. 13
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Styczniowe remonty, zimowe ostrzeżenia
gowo-garażowego mieszczącego się 
przy ulicy Wł. Jagiełły 15. Rozpoczę-
to prace związane z kompleksową wy-
mianą starych zabezpieczeń przed-
licznikowych ze zwykłymi bezpieczni-
kami topikowymi na nowoczesne za-
bezpieczenia typu TYTAN. Remont 
tego rodzaju urządzeń elektrycznych 
wykonano w całym pionie klatek bu-

dynków przy ulicy Grunwaldzkiej 3C 
oraz Walerego Wróblewskiego 32. 
Warto podkreślić, że w pierwszej ko-
lejności do wykonania robót typowa-
ne są klatki, w których najczęściej do-
chodziło do awarii instalacji elektrycz-
nych. Niezależnie od tych prac odno-
wiono wiatrołap klatki schodowej przy 
Władysława Łokietka 24, a w związ-

ku z częstymi awariami w budynku 
przy ul. Władysława Jagiełły 29D wy-
mieniono instalację kanalizacyjną we-
wnątrz budynku jak i całe przyłącze do 
sieci zewnętrznej.

Administracja osiedla rozwiesiła tak-
że informacje o zwracaniu uwagi na 
obce osoby. Powód nasilenie kradzie-
ży krzywek ruchomych.

Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” ekipy malarskie malują 

sufity po wykonanym remoncie oświe-
tlenia w klatkach schodowych przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Curie 49-59, 
jak również pod koniec stycznia nie-
wielkie prace malarskie, w następstwie 
pożaru w jednym z mieszkań, prowa-
dzono dodatkowo w klatce schodowej 
budynku przy ulicy Marii Skłodow-
skiej-Curie 47. Poza tymi robotami, 
konserwatorzy z kolei wymieniają pio-
ny zimnej wody, ciepłej oraz cyrkulacji 
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 9-15.

Nowe okna w klatce schodowej 
przy ul. Wł. Jagiełły 31A tuż, tuż.

ciąg dalszy na str.16
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Styczniowe remonty, zimowe ostrzeżenia

Nowe przyłącze i wymieniony odcinek instalacji kanalizacyjnej 
 winny zlikwidować awarie przy Władysława Jagiełły 29D.

Wymieniono piony wodne przy Wojciecha Korfantego 10B i 17C oraz Okrężnej 2.

W najbliższym czasie w osie-
dlu będą przeprowadzane badania 
drgań i wibracji pod kątem często-
tliwości hałasu dochodzącego z za-
kładu „Johnson Controls”, uciążliwe-
go dla lokatorów części osiedla. Ha-
łas ten szczególnie dokuczliwy jest 
nocą. Okres zimowy nie ma wpły-
wu na jakość badań. Przypomnijmy, 
że w tej sprawie dyskutowano mię-
dzy innymi podczas majowego ze-
brania osiedlowego członków SSM 
w 2011 roku.

Osiedle im. Juliana Tuwima
W styczniu zakończono malowanie 

klatek schodowych wraz z robotami 
towarzyszącymi w budynku przy uli-
cy Hermana Wróbla 9A, B, C, dokoń-
czono wymianę wodomierzy przewi-
dzianych w Planie Remontów na rok 
2011, a także wymieniono słup oświe-
tleniowy na nowy, w rejonie budyn-
ku przy ulicy Hermana Wróbla 17. 
W całym osiedlu trwają przeglądy 
wentylacji i próby szczelności gazu. 
Z prac, które realizowane będą wkrót-
ce, na uwagę na pewno zasługuje ma-

lowanie klatki schodowej przy ulicy  
Okrężnej 2.

9 stycznia br. po raz kolejny doko-
nano kradzieży krzywek ruchomych 
w dźwigach osobowych w niektórych 
budynkach osiedla. Windę tymczaso-
wo unieruchomiono przy ulicy Woj-
ciecha Korfantego 1C i 2B, a także 
przy ulicy Hermana Wróbla 6A i 7D. 
Po raz wtóry apelujemy o szczególną 
uwagę na obce osoby kręcące się po 
budynkach, np. niby-ekipy naprawiają-
ce czy konserwujące dźwigi osobowe. 
Pod koniec ub.m. wymieniano także 

ciąg dalszy ze str. 15
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instalację deszczową w budynku przy 
ul. Okrężnej 15, a w domach przy 
Wojciecha Korfantego 10B i 17C 
oraz przy ul. Okrężnej 2 wymieniono 
kolejne piony wodne.

Osiedle „Centrum”
Niewiele w tym okresie się dzieje. 

Kontynuowane są prace docieplenio-
we budynku przy ulicy Michałkowic-
kiej 17-23A, tyle że roboty przeniesio-
no do wewnątrz. Ponadto, wymienia-
ne są kolejne piony według potrzeb. 
Trwają przeglądy i ewentualne bieżą-
ce wymiany poziomów w piwnicach.

Pamiętajmy, by rozszczelnić okna 
w mieszkaniach dla prawidłowe-
go przepływu powietrza – działania 
wentylacji grawitacyjnej oraz wła-
snego bezpieczeństwa i zdrowia, 
unikając przy tym zagrożenia zatru-
cia się czy zawilgoceń, które dopro-
wadzają do powstania grzybów i ple-
śni na ścianach i sufitach. Sporo zgło-

szeń w administracji dotyczy właśnie 
tej sprawy.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” z ostatnio wy-

konywanych prac na uwagę zasługu-
je malowanie klatki schodowej przy 
Alei Młodych 12 i remont parteru przy 
ul. Jana Stęślickiego 1. Rozpoczęły 
się ponadto przeglądy wentylacji i pró-
by szczelności gazu przy Alei Mło-
dych 10-15.

Administracja zwraca uwagę, by 
domykać drzwi wejściowe do klatek 
schodowych. Zimą pod wpływem mro-
zów „pracują” one inaczej. Przy niedo-
mkniętych drzwiach ucieka ciepło z bu-
dynku! Warto o tym pamiętać i mieć na 
uwadze. I jeszcze jedno: Jeśli są za-
mknięte, trudniej jest dostać się zło-
dziejom do klatki schodowej, ma-
jąc tutaj na względzie kradzieże krzy-
wek ruchomych w windach, tudzież in-
ne dewastacje. Rafał Grzywocz

Stare i nowe zabezpieczenia przedlicznikowe.

Estetyzacja klatek schodowych Hermana Wróbla 9.

Prace malarskie w klatce 
schodowej budynku przy ul. Marii 

Skłodowskiej-Curie 47.

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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O utworzenie Sądu Rejonowego 
w Siemianowicach Śląskich władze 
miasta zabiegały długo i w styczniu 
2006 roku zabiegi te zakończone zosta-
ły powodzeniem. Sąd przy ul. Chorzow-
skiej otworzył swoje podwoje w budyn-

ku po zlikwidowanej Szkole Podstawo-
wej. Miasto z tego tytułu poniosło spore 
koszty, bo przyjęło na siebie ciężar za-
adaptowania obiektu na potrzeby wy-
miaru sprawiedliwości. Prace remonto-
we prowadzono dwuetapowo.

Nieco później, a dokładnie 21 kwiet-
nia 2006 r., aktem notarialnym działa-
jący w imieniu Gminy Miasta Siemia-
nowice Śląskie ówczesny Prezydent 
Zbigniew Szandar darował na rzecz 
Skarbu Państwa nieruchomość, na 
której znajduje się obecny budynek 
Sądu, dla funkcjonowania oraz rozbu-
dowy Sądu Rejonowego w Siemiano-
wicach Śląskich. Śmiało można więc 
przypuszczać, że nieruchomość prze-
kazano w jednym celu – na potrzeby 
funkcjonowania samodzielnego Sądu 
w Siemianowicach Śląskich a nie wy-
działów zamiejscowych innego Sądu 
Rejonowego.

Pierwszy rok działalności Sądu to 
wpływ 19.040 spraw zaś na dzień 30 
listopada 2011 r. ogólny wpływ wy-
niósł 19.323 spraw. W latach 2008-
2010 przekroczył 22.000 spraw a w ro-
ku 2008 osiągnął niespełna 28.000 
spraw. Łącznie przez niecałych 6 lat 
funkcjonowania do Sądu Rejonowego 
w Siemianowicach Śląskich wpłynęło 
ponad 132.000 spraw. Można spokoj-
nie zauważyć, że wpływ spraw do Są-
du utrzymuje się na stałym poziomie, 
co wskazuje na konieczność dalsze-
go funkcjonowania Sądu. Skoro więc 
zasadnym było podjęcie czynności ce-
lem utworzenia Sądu, tym bardziej za-
sadnym jest, tak się wydaje, jego utrzy-
manie. Niejako na potwierdzenie za-
sadności funkcjonowania i potrzeb 25 
stycznia 2011 r. Sąd Okręgowy w Ka-
towicach  w wyniku przeprowadzone-
go postępowania zawarł umowę na 

wykonanie rozbudowy Sądu Rejono-
wego w Siemianowicach Śląskich. In-
westycja polega na rozbudowie o nowy 
budynek trzykondygnacyjny częściowo 
podpiwniczony, połączony łącznikiem 
z istniejącym budynkiem Sądu. Obiekt 

będzie miał 2471,00 m2 powierzchni 
użytkowej, a łączna kubatura wynie-
sie 11 394,84 m3. Wartość realizowa-
nej inwestycji wynosi 12.482.000 zł. 
Dodatkowo kolejne miliony poniesio-
ne zostaną na wyposażenie budynku. 
- Likwidacja jednostki w takich okolicz-
nościach, przy wcześniejszym dopusz-
czeniu do realizacji inwestycji i pono-
szeniu ogromnych nakładów, przy ak-
ceptacji i zatwierdzeniu ze strony Mini-
sterstwa Sprawiedliwości planu funk-
cjonalno-użytkowego wiąże się z bra-
kiem wizji, co do funkcjonowania jed-
nostek sądownictwa – napisała w pi-
śmie do Ministerstwa Sprawiedliwości 
Beata Bergier, prezes Sądu Rejono-
wego w Siemianowicach Śl.

O być czy nie być sądu decydo-
wać ma ilość etatów. Krytyczna gra-
nica to 14 sędziów i tylu aktualnie li-
czy nasz sąd. Jednak zaznaczmy, że 
na przestrzeni lat 2007 – 2010 liczba 
etatów sędziów oscylowała wokół 15-
16 etatów. Obecny stan to efekt awan-
su sędziego do Sądu Okręgowego 
i z dniem 29 listopada 2010 r. liczba 
etatów sędziowskich wynosi 14. Jed-
nak od tego czasu sukcesywnie po-
dejmowane podejmowane były stara-
nia mające na celu pozyskanie pięt-
nastego etatu, który jest niezbędny 
w Wydziale I Cywilnym. Nie uzyskano 
odpowiedzi o braku potrzeby etatu sę-
dziowskiego, ale o pilniejszych potrze-
bach innych jednostek. Dziwnym jest, 
że przymierzając się do reformy nie 
przyjęto kryterium dodatkowych jak 
np. skuteczność i ilość prowadzonych 
oraz osądzonych spraw, Wydawałoby 
się, że powinno mieć znaczenie jak ci 
sędziowie pracują, jakie są efekty tej 
pracy – o tym jednak rozporządzenie 
milczy i tego nie bierze się pod uwagę.

- Zarówno liczba mieszkańców, jak 
i dotychczasowa liczba rozpoznawa-
nych spraw wskazują, że Sąd Rejo-
nowy w Siemianowicach Śląskich nie 
jest jednostką niewielką. Z tego wzglę-
du korzystne jest, aby administra-
cja i nadzór nad jego strukturami wy-
konywane były bezpośrednio w Sie-
mianowicach Śląskich. Dodatkowe 
obciążenie tymi czynnościami innego 
Sądu (w tym przypadku SR w Cho-
rzowie) z pewnością odbije się nieko-
rzystnie na szybkim i sprawnym po-
dejmowaniu decyzji a także na ich ja-
kości. Dochodzą do tego problemy 
o charakterze logistycznym, z jakimi 

będzie wiązać się zarządzanie istot-
nymi strukturami na odległość – pisze 
Bergier. Trudno nie przyznać jej ra-
cji, tym bardziej, że w piśmie podnosi 
kwestię dojazdów mieszkańców do in-
nego miasta, a to przecież też koszty. 

Dla siemianowiczan likwidacja Sądu 
Rejonowego, według ministerialnego 
projektu, oznacza, że pozostaną trzy 
wydziały cywilny, karny, rodzinny. Nie 
będzie natomiast ksiąg wieczystych, 
bo projekt nie przewiduje wydziałów 
zamiejscowych ksiąg. Teraz, gdy co-
raz częściej udajemy się do ksiąg wie-
czystych będzie to poważny minus i to 
nie tylko komunikacyjny.

Nam w związku z tym przychodzi do 
głowy dziwna myśl: szukanie oszczęd-
ności przez Skarb Państwa spowo-
duje wzrost naszych indywidualnych 
wydatków i konieczność poświęcenia 
więcej czasu na załatwienie spraw 
w sądzie.

W utrzymanie Sądu włączyły się 
władze miasta, radni. Niedawno wice-
prezydent Henryk Ptasznik był w War-
szawie na spotkaniu samorządowców. 
Spotkanie zostało zdominowane przez 
starostów Podkarpacia. Kilka dni póź-
niej do stolicy na rozmowy z wicemi-
nistrem Grzegorzem Wałejko uda-
li się Andrzej Gościniak, przewodni-
czący Sejmiku Śląskiego i Jacek Gu-
zy, prezydent miasta. Podczas spo-
tkania przedłożono dokumenty zwią-
zane z przekazaniem nieruchomości 
przez Gminę, koszty jakie miasto po-
niosło oraz inne dane związane z na-
szym sądem oraz miastem. W trakcie 
rozmowy rozważano również wariant 
przywrócenia 15 etatu sędziowskie-
go. Jaki będzie efekt wszystkich sta-
rań czas pokaże. 

 Piotr Sowisło

Zapowiedziana w projekcie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  
 reorganizacja sądownictwa zmierza do likwidacji 122 Sądów Rejono-

wych w Polsce. Jednym z nich ma być Sąd Rejonowy w Siemianowicach 
Śląskich. Zamiar wywołuje zdziwienie, chociażby dlatego, gdyż praktycz-
nie każdy siemianowiczanin wie, że trwa tam potężna inwestycja. Projekt, 
jak donoszą wiewiórki, zakłada utworzenie w naszym mieście Wydziału Za-
miejscowego Sądu Rejonowego w Chorzowie. Jest to o tyle jest też dziw-
ne, że od lat, a konkretnie po likwidacji w 1975 roku z powodów lokalowych 
działającego w mieście Sądu Powiatowego, Siemianowice Śl. przyporząd-
kowane były sądom katowickim.

C z y  z l i k w i d u j ą  S ą d ?
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XXXV Cross „Siemiona”

Niestraszne im było zimno i śnieg
W niedzielę, 15 stycznia odbyła się jubileuszowa, 35 edycja Crossu „Siemiona”, czyli imprezy mającej na celu 

popularyzację biegów przełajowych wśród mieszkańców Siemianowic Śląskich i nie tylko, w różnym wieku. 
Na starcie pojawiło się 173 uczestników z województw: śląskiego, opolskiego i małopolskiego, a rywalizowano 
ostatecznie w 11 kategoriach i na różnych dystansach – od 300 do 5000 metrów. W Parku Pszczelnik, gdzie wyty-
czono trasy crossu, atmosferę zawodów doświadczyć było można już na kilka godzin przed pierwszym biegiem.

Cross „Siemiona”, cieszący się nie 
słabnącym od lat zainteresowaniem 
miłośników biegania, po raz kolejny 
przyciągnął chętnych do  startu w bar-
dzo różnym wieku – od przedszkolne-
go do osób grubo po sześćdziesiątce. 
Wszak sport to zdrowie. 

Emocji na trasach nie brakowało. 
Niekiedy walka, nawet o dalsze lo-
katy, toczyła się do ostatnich metrów 
przed metą. Sędziowie mieli niekiedy 
twardy orzech do zgryzienia, jeśli cho-
dzi o ocenę sytuacji, jednak ostatecz-
nie wszystko udało się rozstrzygnąć. 
Oczywiście najszczęśliwsi na finiszu 
byli zwycięzcy, ale zadowoleni mniej 
lub bardziej, byli chyba wszy-
scy. Oto co powiedzieli nie-
którzy ze startujących: 

- Trenuję już od długiego 
czasu, to sprawia mi wiele 
radości. Poza systematycz-
nym treningiem, w nocy po-
przedzającej start, kładę się 
na łóżku i wyobrażam sobie 
bieg, układam go od startu 
do mety. Mówię sobie wtedy, 
że tak właśnie chcę pobiec. 
Moje możliwości dzisiaj oce-
niam na 3-4 miejsce – mówi-
ła 12-letnia  Zuzanna Liszak 
z SKS-u CHAMPION Lasowi-
ce, której, jak się później okazało, za-
brakło tylko 7 sekund do podium. 

- Dla mnie takie warunki, jak śnieg 
i zimno są najlepsze. Podobają mi się te 
zawody. Poszło mi lepiej niż w ubiegłym 
roku. Cieszę się bardzo – powiedział 
7-letni Jan Seger z osiedla „Centrum”.

- Chodzę do Szkoły Podstawowej 
nr 6. Tam 2 lata temu zapisałem się na 
SKS. Biegi to moje hobby. Gdy biegam 
lepiej się czuję. Rok temu podczas te-
go samego biegu zająłem 5 miejsce 
a dziś? Już pierwszy! To chyba mój 
największy sukces, bo wcześniej do-
bre wyniki miałem tylko w międzysz-
kolnych zawodach – stwierdził 12-let-
ni Olaf Korona z osiedla „Centrum”, 
tryumfator biegu chłopców w kategorii 
wiekowej 1999-2003.

- Organizatorzy przygotowali fajną 
trasę, dobrze oznakowaną, na której 
nie było szansy się zgubić. Co do wa-

runków atmosferycznych – im trud-
niejsze warunki podczas biegu, tym 
większa frajda i satysfakcja z końco-
wego wyniku. Biegam już w zasadzie 
od szkoły średniej. Wtedy też zaczę-
łam „wyciągać” mamę na trening, póź-
niej moją siostrę, wiadomo, biega się 
raźniej. Dzisiaj wszystkie trzy starto-

wałyśmy. Najbardziej dumna jestem 
właśnie ze startu mojej mamy, która 
była piąta. Pamiętam jak kiedyś mó-
wiła, że nigdy nie wystartuje w zawo-
dach, a teraz startuje w prawie każ-
dym Crossie… – zdradziła Sandra Mi-
kołajczyk z Michałkowic, druga w ka-
tegorii kobiet, rocznik 1994 i starsze. 

Na temat jubileuszowego Cros-
su „Siemiona” wypowiedział się rów-
nież Ryszard Seręga, przewodniczą-
cy miejskiego TKKF-u: Wszyscy, któ-
rzy włączyli się w to przedsięwzięcie, 
zasługują na słowa pochwały: Między 
innymi MOSiR za przygotowanie trasy, 
Liga Obrony Kraju za łączność podczas 

zawodów, a co za tym idzie 
bezpieczeństwo, Jan Pres, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogól-
nokształcących i Zawodowych 
wraz z nauczycielami za wzo-
rowe prowadzenie biura za-
wodów oraz młodzież Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólno-
kształcących „Meritum” za sta-
tystyki. Ten bieg jest specyficz-
ny. Odbywa się o takiej porze 
roku, a nie innej, dzięki cze-
mu możemy się spodziewać 
różnych niespodzianek, jeśli 
chodzi o warunki pogodowe. 
Tym razem, jak na zimową po-

rę, 173 zawodniczki i zawodnicy to do-
bra frekwencja. Lepiej nawet niż rok te-
mu, gdy było iście jesiennie. Chciałbym 
jednak i mam taką nadzieję, marzenie, 
by mieszkańców Siemianowic Śląskich 
przychodziło na takie zawody jeszcze 
więcej, bo sporą część rywalizujących 
stanowili przyjezdni.

Zwieńczeniem sportowej imprezy by-
ły dwie ceremonie – najpierw dla młod-
szych i później, po rozegraniu kolej-
nych biegów dla starszych – jakie mia-
ły miejsce w hali MOSiR. Najlepsze 
biegaczki i biegacze odbierali, z rąk 
między innymi Andrzeja Gościniaka 
– przewodniczącego Sejmiku Śląskie-
go, Jacka Rzepczyka – wiceprzewod-
niczącego Rady Miasta, Piotra Madei 
– sekretarza Miasta, Antoniego Ja-
zienickiego – wiceprezesa Zarządu 
Głównego TKKF, nagrody i zasłużone 
gratulacje. Rafał Grzywocz

Poszliii...

Przed biegiem rozgrzewka.

Na zaśnieżonej, leśnej trasie.

Najlepszy w kategorii 
chłopców, rocznik  

1999-2003, okazał się: 
Olaf Korona z SP nr 6  
w Siemianowicach Śl.
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- prosZę podsumować rok 2011, 
jeśli chodZi o beZpiecZeństwo 
w mieście, cZyli efekty pracy 
siemianowickich stróżów prawa. jak  
wypada on w porównaniu Z latami 
ubiegłymi?

Cezary Garczarczyk: W zeszłym ro-
ku odnotowaliśmy ogółem 1890 prze-
stępstw. Dla porównania podam, iż 5 
lat temu było ich 2549. Tak więc na 
podstawie statystyk można powie-
dzieć, że przestępczość w mieście 
zmniejszyła się w ciągu kilku lat o 1/3. 
Warto wspomnieć tu o podstawowych 
kategoriach przestępstw, jakie bada-
my, a które to są społecznie najbar-
dziej dokuczliwe i jest ich na ogół naj-
więcej. Są to: kradzież cudzej rzeczy, 
kradzież z włamaniem, kradzież samo-
chodu, rozboje i wymuszenia rozbojo-
we, bójki i pobicia, uszczerbek na zdro-
wiu, a także działania w wyniku usta-
wy o narkomanii. Istotną informacją 
jest stopień wykrywalności. Na podsta-
wie prowadzonych przez nas statystyk, 
możemy dostrzec pozytywy, bowiem 
wykrywalność sprawców, w porówna-
niu do 2010 roku, wzrosła o 7,5%. Sie-
mianowice Śląskie są naprawdę coraz 
bezpieczniejszym miastem. Mieszkań-
cy mogą czuć się bezpiecznie.

- jak osiedla siemianowickiej spół-
dZielni miesZkaniowej wyglądają na 
tle miasta w omawianej kwestii beZpie-
cZeństwa? 

- Wyglądają dobrze. Składa się na 
taką ocenę wiele czynników. Spół-
dzielnia ze swojej strony dokłada sta-
rań: jest weryfikacja tych osób, któ-
re nie płacą czynszu, jest monitoring, 
informacja. Swoją drogą mentalność 
mieszkańców blokowisk jest inna. 
Oczywiście rola dzielnicowego i sze-
reg innych. Bezpieczeństwo w osie-
dlach jest na normalnym, zwykłym 
poziomie.

- we wrZeśniu ZesZłego roku roZpo-
cZęła się kampania „NIE REAGUJESZ 
– AKCEPTUJESZ”. panie komendan-
cie prosZę powiedZieć coś więcej na 
jej temat.

- Celem kampanii jest ograniczenie 
liczby przestępstw, przede wszyst-
kim poprzez zwiększenie świadomo-
ści obywatelskiej, a także wzmocnie-
nie reakcji mieszkańców na przypadki 
łamania prawa. Trzeba potrafić wziąć 
na siebie odpowiedzialność. Wszyst-
kie prowadzone przez nas programy 
polegają na współpracy. Policja nie 
jest gospodarzem programu „Razem 
bezpieczniej”. Policja jest partnerem, 
tak jak partnerem jest każdy obywatel 
Siemianowic Śląskich, Urząd Miasta 
czy inne instytucje. Wszyscy mają za 
to bezpieczeństwo odpowiadać. Bez 
współpracy ze społeczeństwem, my 
niejednokrotnie nie jesteśmy w sta-
nie nic zrobić. Musi być świadek zda-
rzenia, którego zeznania będą pod-
stawą do postawienia zarzutów kon-
kretnej osobie. To nie jest „kablowa-
nie” – to współpraca, by Tobie, są-
siadce, sąsiadowi i innym, mieszkało 
się bezpieczniej. Takie powinno być 
poczucie, że jeśli panu się coś dzieje, 
to sąsiad czy ktokolwiek inny dzwo-
ni i jest reakcja. Jednak najłatwiej jest 
stać z boku i krytykować.

- stały problem – dewastacje. 
ostatnio kradZieże krZywek rucho-
mych w dźwigach osobowych…

- Powiem tak: jak coś trzaśnie na 
klatce schodowej, trzeba wyjrzeć, zo-

baczyć co się stało. Jak sprawcy wie-
dzą, że nie ma reakcji na ich działa-
nia, to dalej łamią prawo. Pamiętać 
trzeba o domykaniu drzwi do klatek 
schodowych, obce osoby pytać do 
kogo idą. To wszystko składa się na 
postawę obywatelską. 

- ważnym tematem podcZas każdej Zi-
my, jest skutecZna ochrona prZed jej 
ewentualnymi skutkami. dawno nie no-
towano takich mroZów, jak w tym ro-
ku. w ciągu kilku ostatnich dni stycZ-
nia Z powodu wychłodZenia Zmarło 
w polsce łącZnie 20 osób.

- Trzeba uważać na siebie, to raz, 
ale zwracać należy też uwagę na in-
nych. Szczególnie chodzi tu o oso-
by bezdomne, starsze – samotne czy 
osoby pod wpływem alkoholu. Jeśli wi-
dzimy przykładowo, że ktoś przysiadł 
na ławce i zasnął, musi być natychmia-
stowa reakcja. Apelujemy, by dzwonić 
na 997 czy 112. Na każdej odprawie 
policjanci uczulani są właśnie na takie 
przypadki. Na każdy sygnał, że komuś 
może stać się krzywda, reagujemy. 

- dZiękuję Za roZmowę.
Rafał Grzywocz

Dla siebie, sąsiada 
i innych

O bezpieczeństwie w naszym mieście i dlaczego war-
to współpracować z Policją, a także między innymi 

o tym, jak można uratować komuś życie w obliczu siarczy-
stych mrozów, które nawiedziły w ostatnim czasie Polskę 
z Cezarym Garczarczykiem, komendantem Komendy Miej-
skiej Policji w Siemianowicach Śląskich rozmawia Rafał 
Grzywocz.



22 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2012

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

Często jednak podejmowane są de-
cyzje o odłożeniu płatności za miesz-
kanie. Odłożenie jej wydaje się naj-
prostsze i traktowane jest jako zacią-
gnięcie kredytu, którego otrzymanie 
wolne jest od załatwiania jakichkol-
wiek formalności.

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

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują na-
leżności, bo ich problemy się skończą. 
Dobrze, jeżeli tak się dzieje, gorzej, 
gdy sytuacja nie zmienia się, zaległo-
ści narastają i niewielki dług z miesią-
ca na miesiąc staje się coraz większy. 
Problemy jednak nie znikają jak za do-
tknięciem czarodziejskiej różdżki i sta-
rajmy się najszybciej jak to możliwe 
pomóc sobie, występując na przykład 
o przysługujący nam dodatek miesz-
kaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

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

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

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

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

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

- osoby mieszkające w lokalach 

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

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

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. 
nr 71 poz. 734 z póź. zm.) w art. 31 
ust. 1 określa dochód, który daje pod-
stawę przyznania dodatku mieszka-
niowego. Dodatek przysługuje oso-
bom, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedzają-
cych datę złożenia wniosku o przyzna-
nie świadczenia nie przekracza 175% 
kwoty najniższej emerytury (od  
1. 03. 2010 r. – 728,18 zł) i wynosi:

- 1.274,32 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym,

- 910,23 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

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

kwota bez składki:
- emerytalnej, rentowej, chorobowej.
Dodatek przyznawany jest na norma-

tywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m2 

dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, - 45 m2 

dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 m2 

dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Do podstawy obliczenia dodatku 

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

- czynsz,
- opłaty za świadczenia związane 

z eksploatacją lokalu mieszkalnego,
- opłaty eksploatacyjne w spółdzielni 

mieszkaniowej.
Kryteriów określających szczegó-

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

Odpowiedzialni za rozpatrywa-
nie wniosków o przyznanie dodat-

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

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

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

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

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

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

WAŻNE!!! Jeżeli okaże się, że doda-
tek przyznano na podstawie niepraw-
dziwych danych, to osoba go pobiera-
jąca będzie musiała zwrócić pobrane 
kwoty w podwójnej wysokości.

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

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione 
wnioski.

1.274,32 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 910,23 zł w gospodarstwie wieloosobowym

S k o r z y s t a j  z  p o m o c y !
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Gdzie się zgubiło 
malowanie?

W ostatnim numerze „MS” 1/2012 
zamieszczono plan remontów. A co 
z remontami, które nie zostały wyko-
nane? W załączniku plan zamieszczo-

ny w nr 12 z 2010 r.-na 2011 r. Wy-
mieniono tam plan malowania klatek 
schodowych, m.in. w bloku 73 przy ul. 
Wróblewskiego. Miało to być wykona-
ne w III/IV kw. 2011 r., a nie zostało. 
Zadaję więc pytanie – co z tymi zale-
głymi pracami?

Maria Gutowska
ZARZąD SSM: Zgodnie z wy-

jaśnieniami uzyskanymi w ADM 
„Chemik” powodem przesunięcia 
malowania budynku był brak wy-
starczającej ilości środków finan-
sowych, gdyż inne zaplanowane ro-
boty przekroczyły koszt. W związku 
z powyższym realizacja niewykona-
nego zadania przewidywana jest na 
przełomie roku 2012-2013 z możli-
wością płatności w 2013. W imieniu 

administracji osiedla za nieprzewi-
dziane perturbacje przepraszamy.

Naziemna telewizja 
cyfrowa

Szanowna redakcjo!
W „MS” 5/2011 zapowiedzie-

li Państwo przedstawienie wy-
ników rozmów z UPC w spra-
wie udostępnienia kanałów na-
ziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) 
w AZARCIE. Czy są już konkretne 
ustalenia w tej sprawie? AZART za-
stępuje antenę zbiorczą, więc chy-
ba nie ma przesady w oczekiwaniu, 
że będzie działał przynajmniej tak do-
brze jak zwykła antena na dachu bu-
dynku? Tymczasem taka antena po-
zwala odbierać 17 kanałów w cyfro-
wej jakości obrazu, a AZART około 10 
w jakości analogowej, która na ówcze-
snych telewizorach wygląda po pro-
stu brzydko.

Bardzo liczę na jak najszybsze roz-
wiązanie tego problemu.

Dziękuję za zajęcie się sprawą  
i pozdrawiam, J. T.

ZARZąD SSM: Prowadzimy aktu-
alnie rozmowy z UPC w sprawie do-
starczenia za pośrednictwem tzw. 
AZART programów TV w technolo-

gii cyfrowej. Według uzyskanych in-
formacji obecnie firma ta przygoto-
wuje się do tego zadania, a z chwilą 
uzyskania bardziej wyczerpujących 
wiadomości mieszkańców powia-
domimy. Dla przypomnienia poda-
jemy, że właściciel budynku zobo-
wiązany jest do zapewnienia pod-
stawowych programów TV publicz-
nej, tj. 1, 2, 3.

Pawilon i teren to...
Pani Maria B., ul. W. Wróblewskie-

go 63A – dane do wiadomości redak-
cji, patrzy na pawilon i chodnik umiej-
scowiony poniżej placu Bytkowskie-
go i pyta: kiedy będzie odnowiona ele-
wacja tych pomieszczeń oraz chodnik 
z dziurami przy tym obiekcie, bo ca-
łość to obraz nędzy i rozpaczy.

ZARZąD SSM: Nie podzielamy 
wyrażonego przez Pani skrajne-
go poglądu jakoby wspomniany pa-
wilon i jego obręb od strony pół-
nocnej był obrazem „nędzy i roz-
paczy”. Zgodzilibyśmy się ewen-
tualnie z uwagą, że teren ten w po-
równaniu z jego południową stro-
na wymaga estetyzacji. Korzystając 
z okazji z przyjemnością informuje-

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

mi personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmo-
wać się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedsta-
wiamy się nieznajomym podczas pierwszego spotka-
nia, co należy do dobrego tonu, tak na-
leży przedstawić się, pisząc czy też te-
lefonując do nas. Prosimy też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzialność za słowo, któ-
re nie będzie naruszało czyjegoś dobrego imienia i nie bę-
dzie odebrane jako pomówienie. Maksyma, jaką należy się 
kierować, jest jedna: słowo wróblem wyleci, a wołem wra-
ca, słowo... może zabić.

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

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

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

Przypominamy również, by w przypad-
kach, gdy niezbędne jest przekazanie da-
nych osobowych w celu wyjaśnienia indy-
widualnej sprawy, obowiązkowo podawać 

cały adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnie-
nie swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Szanowni Państwo,
coraz częściej nadsyłacie nam zdjęcia z terenów osiedli. 

To cieszy. Informujemy jednak, że zdjęcia te nie zawsze, ze 
względu na ich techniczną jakość, nadają się do publikacji. 
Wymagania druku są bezwzględne i zdjęcie musi być 
prawidłowo naświetlone, nieporuszone i ostre. Dodat-
kowo musi być wykonane w odpowiedniej rozdzielczości. 
Większość fotografujących nie zwraca uwagi na rozdziel-
czość lub świadomie wybiera najmniejszą, bo takie zdjęcie 
zajmuje najmniej miejsca na karcie pamięci. Tym samym 
taka fotografia, by była dobrej jakości w druku, często mia-
łaby wymiar znaczka pocztowego. Prosimy mieć te uwa-
gi na względzie i ustawić odpowiednie parametry w swoim 
aparacie lub nie liczyć na publikację.

Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 26

Słowo 
wróblem...
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ciąg dalszy ze str. 24
my, że modernizacja i estetyzacja 
tego obszaru łącznie z elewacją jest 
zaplanowana do wykonania jeszcze 
w bieżącym roku. Przy tych pracach 
w inne miejsce zostanie także prze-
niesiony śmietnik. Zapraszamy do 
zapoznania się z koncepcja zago-
spodarowania, która jest do wglądu 
w ADM osiedla „Chemik”

II drzwi przy Wróbla 9b
Witamy,

W związku z ogłoszeniem Admini-
stracji „Tuwim” SSM Siemianowice 
odnośnie remontu klatki schodowej 
przy ul. Wróbla 9b oraz przeprowadzo-
ną w dniu dzisiejszym (4. 01. 2012 r.) 
na zlecenie Administracji Tuwim an-
kiety dotyczącej likwidacji / nie likwida-
cji drugich drzwi wejściowych w klat-
ce podczas remontu i wynikiem an-
kiety (w klatce Wróbla 9b) negatyw-
nym, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
o wymianę na nowe drugich drzwi wej-
ściowych podczas remontu. Ankieta 
była tak sformułowana, iż nie pozwa-

la na wyrażenie argumentów za i prze-
ciw, stąd tą drogą również formalną 
zwracamy się z niniejszym wnioskiem. 
Otóż w dbałości o jak najlepszą este-

tykę poprzez przeprowadzany remont 
oraz w trosce o komfort i jak najdłuż-
sze utrzymanie dobrego stanu pore-
montowego drugie drzwi zdecydowa-
nie poprawią bezpieczeństwo, kom-
fort, stabilizację cieplną i tym samym 
estetykę – prosimy o ich zachowanie 
przy jednoczesnej wymianie, aby wraz 
z remontem utrzymały kompleksową 
estetykę z pozostałą częścią wyre-
montowaną. Oczywiście mamy rów-
nież na względzie sprawy budżetowe, 
jednak takie remonty są przeprowa-
dzane na tyle rzadko, że jeżeli obec-
nie drzwi nie zostaną wymienione to 
dopiero za kilkanaście lat, co przy-
niesienie negatywny skutek w postaci 
utrzymania stanu poremontowego na 

jak najdłużej, a wydatek w skali glo-
balnej Administracji i całej SSM zde-
cydowanie na pewno nie przekłada 
się współmiernie do utrzymania para-
metrów murów, konstrukcji oraz klatki 
budynku przy ul. Wróbla 9b na kilka, 
jak nie kilkanaście lat.

W oczekiwaniu na pozytywne zała-
twienie sprawy

Pozdrawiamy  
lokatorzy ul. Wróbla 9b

ZARZąD SSM: Przy okazji prac es-
tetyzacji klatki schodowej ADM os. 
„Tuwima” na życzenie zamieszka-
łych przeprowadziła ankietę, która 
miała odpowiedzieć na pytanie czy 
drugie drzwi mają pozostać, czy też 
mają być zlikwidowane. Większość 
zamieszkałych opowiedziała się za 
pozostawieniem drugich drzwi i pod-
jęto decyzję o ich nielikwidowaniu. 
W związku z powyższym dokonano 
kompleksowego remontu tych drzwi, 
łącznie z wymianą szyb. Po tej reno-
wacji nie budzą żadnych zastrzeżeń, 
co do estetyki i tym samym nie ma 
konieczności wprawiania nowych.

MERITUM więcej niż szkoła.
Meritum to:
III Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 2
W Liceum możesz rozwijać wiedzę w klasach: dziennikar-

sko-menadżerskiej i informatyczno-przyrodniczej.
W Technikum możesz zdobyć zawód informatyka, me-

chanika, mechatronika, ekonomisty i wszystkie kwalifikacje 
w ramach wymienionych zawodów.

Szkoła osiąga najwyższe wyniki egzaminów maturalnych 
i zawodowych w mieście potwierdzone EWD tzw. Eduka-
cyjną Wartością Dodaną opublikowaną przez OKE w Ja-
worznie 

Meritum oferuje:
•  naukę języków obcych: angielskiego, francuskiego, hisz-

pańskiego, niemieckiego, rosyjskiego do wyboru na 
wszystkich poziomach zaawansowania

•  zajęcia dodatkowe przygotowujące do matury dla wszyst-
kich uczniów także na poziomie rozszerzonym

•  kółka zainteresowań: naukowe, językowe, muzyczne, te-
atralne, sportowo-rekreacyjne

•  wyjazdy zagraniczne w tym coroczna wymiana młodzie-
ży z partnerską szkoła w Mohaczu na Węgrzech oraz cy-

kliczne warsztaty językowe w Anglii i Hiszpanii
•  zajęcia naukowe: anatomiczne na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim, program „Partnerzy w nauce” z Uniwersyte-
tem Śląskim, zajęcia laboratoryjne i warsztatowe na Poli-
technice Śląskiej, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości, 
Wyższej Szkole Mechatroniki, warsztaty dziennikarskie 
w radiu i telewizji, warsztaty ekologiczne w Solówce, co-
roczne Forum Nauki i inne

•  wyjazdy rekreacyjne; rajd szkolny, górskie obozy wę-
drowne, aktywny wypoczynek nad morzem, narciarski i 
snowboardowy w górach

•  udział w różnych charytatywnych akcjach wolontariac-
kich, w tym podejmowanych przez Szkolny Klub Wolon-
tariusza „Merit” 

•  oraz wiele świetnych innych imprez przez cały rok szkolny
Program pracy Meritum  

oparty jest na autorskich programach  
i innowacjach pedagogicznych. 

Jest wiele dróg, u nas znajdziesz swoją! Jesteśmy po to, by:
•  zapewnić Ci najlepsze wykształcenie, zadbać o Twoje 

zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój, pomóc znaleźć swo-
je miejsce w świecie

M E R I T U M  –  L U B I Ę  T O
Zespół Szkól Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich, to szkoła z ogromnymi tradycja-

mi. Ambicją jej pedagogów jest, by siemianowicka młodzież kontynuowała naukę w swym rodzinnym mieście. Jeśli chcesz: 
zrealizować swoje marzenia, odkryć swoje talenty (nawet te, o których jeszcze nie wiesz), zdobyć dobry zawód

Przejdź do MERITUM - tu jesteś kimś!

Odwiedź nas na stronie:  www.zst iomeri tum.edu.pl

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Os. „Tuwima” – Nowe chodniki wykonano  
przy ul. Wojciecha Korfantego 6, 7 i 10.

Zadba j  o  swo j e  be zp i e c zeńs two
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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W naszej kuchni, naleśniki to da-
nie serwowane na słodko z se-

rem bądź z dżemem lub marmola-
dą. Ta szybka do przygotowania po-
trawa może być jednak wdzięcznym 

polem do wszelakich kulinarnych 
eksperymentów szczególnie w czę-
ści drugiej, tzn. farszu. 

Ciasto naleśnikowe – 30 dag mą-
ki, 2-3 jajka, 2 szklanki mleka, sól, ok. 
1 szklanki wody, słonina do smażenia. 
Wszystkie składniki zmiksować, uzu-
pełniając mlekiem lub mąką tak, by cia-
sto uzyskało konsystencję śmietany. 
Nalewać porcję łyżką wazową na roz-

grzaną, wysmarowaną patelnię. Sma-
żyć z obu stron cienkie naleśniki, prze-
kładać nadzieniem, zwijać w rulon lub 
składać w chusteczkę. Gotowe przekła-
dać na drugą patelnię lub do żaroodpor-
nego naczynia, trzymać w cieple aż do 
usmażenia pozostałych. Można je za-
piec w piekarniku, podawać z sosami, 
z ketchupem, z dodatkiem surówek...

Farsz z:
- jaj – 4-6 jajek ugotowanych na 

twardo, kilka łyżeczek drobno posie-
kanego szczypiorku, zielonej cebulki, 
rzeżuchy, pietruszki itp., łyżka masła, 
1,5 łyżki mąki, sól, pieprz do smaku, 
mleko. Jajka drobno posiekać. Mąkę 
podgrzać na suchej patelni, dodać ma-
sło, a gdy się roztopi, stopniowo dole-
wać mleko, ciągle mieszając, aż do po-
wstania zawiesistego sosu. Po zdjęciu 
z ognia dodać jajka przyprawy zieleni-
nę, dokładnie wymieszać.

- pieczarek – 1/2 kg pieczarek, 2 cebu-
le,3 łyżki masła, 2 jajka na twardo, 3 łyż-
ki gęstej śmietany, 4 łyżki tartej bułki, 
sól, przyprawy. Utarte na tarce o dużych 
otworach pieczarki i cebulę dusić przez 
ok. 10 min. na maśle. Dodać posiekane 
jajka, tartą bułkę, przyprawy i śmietanę. 
Wymieszać na jednolitą masę.

- jabłek – 1/2 kg jabłek, 3 łyżki cukru, 
5 dag rodzynków, cynamon do sma-
ku. Obrane i potarte na tarce o dużych 
oczkach jabłka podsmażyć z cukrem, 
rodzynkami i cynamonem.

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

Pod znakiem Barana 
zazwyczaj rodzą się 
ludzie lubiący sporty 
ostre, takie jak: boks, 
zapasy, piłka nożna. 

Wielu Baranów czynnie uprawia różne 
dziedziny sportu, osiągając dobre wyni-
ki. Jeśli Baran nie jest czynnym sportow-
cem, to jest zagorzałym kibicem.

Byk posiada wro-
dzone umiejętno-
ści do „robienia” pie-
niędzy. Wielu ludzi 

spod tego znaku dzięki tym predyspo-
zycjom dochodzi do majątku lub przy-
najmniej do znacznych kwot na kon-
cie. Dlatego też wymarzonym zawo-
dem dla Byka jest profesja finansisty.

Bliźnięta posiadają 
wiele różnorodnych 
uzdolnień szczegól-
nie w zakresie litera-

tury czy innych dziedzin kultury. W to-
warzystwie zadziwiają swoją wiedzą 
i elokwencją. Niestety ze swych uzdol-
nień nie odnoszą zazwyczaj praktycz-
nych korzyści. 

Wśród innych zna-
ków Raka wyróżnia 
zamiłowanie do po-
ezji i malarstwa. By-

wa, że sam pisze wiersze, chociaż nie 
zawsze się do tego przyznaje, czę-
ściej ogranicza się tylko do czytania 
poezji i rozkoszowania się zwłaszcza 
poezją klasyczną.

Lew to urodzony 
przywódca. Dobrze 
czuje się, gdy może 
kierować zespołem lu-

dzi, przekazywać im swoją wiedzę. 
Trzeba przyznać, że robi to z talen-
tem, chociaż trochę natarczywie na-
rzuca swoje zdanie pracownikom. In-
teresuje się również polityką.

Panie urodzone 
pod tym znakiem są 
bardzo dobrymi żo-
nami i gospodyniami 

domowymi. Świetnie gotują, co spo-
tyka się z zachwytem gości. Lubią też 
ład i porządek wokół siebie. Panowie 
natomiast są majsterkowiczami.

Spod znaku Wa-
gi pochodzą lu-
dzie o wszechstron-
nych uzdolnieniach, 

zwłaszcza artystycznych. Wyróżniają 
się świetną pamięcią, łatwo się uczą, 
dzięki czemu osiągają bez większego 
trudu, to co sobie postanowili.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Skorpio-
na i zamierzasz zwią-
zać się z wojskiem czy 
policją, to będzie bar-

dzo dobry wybór. Każdy Skorpion, jak 
twierdzą astrolodzy, jest urodzonym 
wojownikiem, traktującym życie jak 
pole bitwy.

Ludzi spod znaku 
Strzelca cechuje to, 
że nie potrafią dłu-
go usiedzieć na jed-

nym miejscu. Na pewno nie zrealizują 
się wybierając karierę urzędnika, który 
większość czasu spędza przy biurku. 
Wyjazdy, podróże, to ich żywioł.

Upór, umiejętność 
osiągania celu, kon-
sekwencja we wszyst-
kich poczynaniach, 

oto co wyróżnia Koziorożca wśród in-
nych znaków Zodiaku. Mniej ważne 
jest, jaką dziedzinę działania wybierze, 
bardziej to, że będzie konsekwentny.

Ryby dość trudno 
jest określić. Nie mają 
konkretnych predys-
pozycji i sprawdzają 

się w różnych zawodach. Lubią pra-
cować fizycznie i nawet jeśli posiada-
ją stopień naukowy, to chętnie po pra-
cy w domu majsterkują.

Pod znakiem Wod-
nika rodzi się wielu lu-
dzi z predyspozycja-
mi do pracy nauko-

wej. Interesuje ich wszystko, co nowe, 
dziedziny w których mogą się wykazać, 
wnieść swój wkład. Pod tym znakiem 
urodził się m.in. Thomas Alva Edison.

Jakie masz 
predyspozycje?

Naleśniki
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Siemion ze stalo-

wymi kulami; 8. Chroniona bogatka; 
9. Joachim, dyrygent Siemianowic-
kiej Orkiestry Rozrywkowej; 10. Kole-
ga spawacza; 11. Kaniewski, miesz-
kaniec osiedla „Centrum”, populary-
zator rodzimej turystyki o którym pi-
sała „Moja Spółdzielnia”; 12. Zorga-
nizowane działanie; 13. Fiasko, kla-
pa; 14. Smukłe drzewo; 16. Trwałe 
włókno, manila; 19. Budynek osiedlo-
wy; 20. Zwierciadło duszy; 21. Kwa-
śna przyprawa; 22. Gorąca w krate-
rze; 23. Bieluń, roślina z psiankowa-
tych; 28. Wojsko; 31. Jest to już 221-
szy ... „Mojej Spółdzielni” leżący przed 
Tobą; 32. Był przeprowadzony w ha-
li na „Pszczelniku”; 33. Pokrywa na 
zawiasach; 34. Szal z futra; 35. Daw-
ny żaglowiec; 36. Zeszyt na zapiski; 
37. Zakwita tylko raz.

PIONOWO: 1. Na grzbiecie wierz-
chowca; 2. Staw z rzepką: 3. Mi-
łosna schadzka; 4. Soda rodzima; 
5. Omasta; 6. Gruba ryba; 7. Okres 
ośmiu dni; 14. Brukowiec, bulwarów-
ka; 15. „Dom z filarami”, realizowany 
przez MOPS w Siemianowicach Ślą-
skich; 17. Kurczę tuczone; 18. Meta-
lowe elementy wind, które kradną zło-
dzieje w naszych budynkach; 24. Za-
łącznik; 25. Wydobyty węgiel; 26. Ta-
lerz na dachu; 27. Starogreckie na-
czynie na wino; 28. Tajniki, sekrety; 
29. Po prostu Siemianowice Śląskie; 
30. Zaloty pradziadka.

Litery z pól dodatkowo ponumerowa-
nych od 1 do 18 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 
20. II. 2012 r. na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – Krzyżówka 
nr 2/2012. Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 1/2012 z hasłem – Z nowym 
rokiem, prężnym krokiem, otrzymują: 
Jolanta STASIOK, ul. K. Świerczew-

skiego 50A; Jan HADULA, ul. Kolejo-
wa 5; Krystyna STASIAK, ul. Komu-
ny Paryskiej 1. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Nagro-
da główna – niespodzianka – ufundowa-
na przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa.

J K L
Funkcjonariusz drogówki przychodzi 

do szefa:
- Szefie, syn mi się urodził!
- To gratuluje!
- Szefie, Syn mi się urodził!
- OK, dostaniesz podwyżkę.
- Szefie, Pan nie rozumie, syn mi się 

urodził!
- OK, masz tu znak ograniczenie pręd-

kości do 40 i stawiaj gdzie chcesz...

J K L

- Kochanie, wyrzuć śmieci!
- No wiesz co, dopiero co usiadłem!
- A co do tej pory robiłeś?
- Leżałem.

J K L

Blondynka stoi w korku dwie godzi-
ny. Nagle jakiś pan mówi do niej:

- Nie ma Pani w przednim kole po-
wietrza.

Blondynka wychyla głowę ze swoje-
go kabrioletu i mówi:

- Nic nie szkodzi. To tylko na dole.

J K L

 Policjant złapał pirata drogowego 
i prosi go, aby przyszedł do radiowo-
zu. Po dłuższej rozmowie o ogranicze-
niu prędkości, glina mówi:

- Ale przednia szyba jest do wymiany
- Czemu? Ja tylko przekroczyłem 

prędkość...
- Wiem, ale przednią szybę trzeba 

wymienić, bo Pan znaków drogowych 
nie widzisz...

J K L

- Co się stanie jak się zadzwoni 
na 799?

- Policja przyjedzie na wstecznym!
J K L
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Chciałbym być orłem, bo jest w godle Polski
Dzieci, które nigdzie nie wyjechały w przerwie od nauki na przełomie stycznia i lutego, nie miały czego żałować. 

 Kierownictwo Domu Kultury „Chemik” po raz kolejny udowodniło, że kosztem stosunkowo niewielkich pie-
niędzy, można zorganizować fajne zajęcia, które pozwoliły najmłodszym na tych kilka godzin dziennie oderwać 
się od komputera i telewizora. Program byłby pewnie jeszcze bogatszy, gdyby nie bardzo niskie temperatury na 
zewnątrz. Na nie natomiast, nikt nie ma wpływu.

- Program, jak zwykle, pełen jest 
gier, zabaw, wycieczek czy edukacyj-
nych spotkań. Mamy w planach mię-
dzy innymi wyjścia na basen do Ze-
społu Szkół Sportowych w Siemia-
nowicach Śląskich, Muzeum Miej-
skiego, Parku Kultury i Wypoczynku, 
kręgielnię, projekcje bajek, spotka-
nia muzyczne z Bogdanem Wantu-
łą czy z przedstawicielami Ochotni-
czego Hufca Pracy. Tym razem nasze 
dzieci będą pod opieką nowych wy-
chowawczyń Kasi i natalii, od ponie-
działku do piątku od 900 do 1500 – za-
powiadał jeszcze przed rozpoczęciem 
ferii Zbigniew Krupski, kierownik Do-
mu Kultury „Chemik”. Właśnie spotka-
nie z paniami z OHP/filia Siemianowi-
ce Śląskie było jednym z ciekawszych 
punktów tegorocznego programu. 

W środę, w pierwszym tygodniu fe-
rii w „Chemiku”, przed zaplanowanym 
wypadem na basen, odbyły się zajęcia 
pod tytułem „My kosmici z planety Ga-
ila”, przeznaczone dla najmłodszych 
uczestników. - Na nie złożyły się – wy-
licza Edyta Monasterska, lider Klubu 
Pracy i prowadząca – takie elemen-
ty, jak: ćwiczenia plastycz-
ne, kalambury, zasady komu-
nikowania w grupie, umiejęt-
ność prezentacji czy zdolność 
radzenia sobie z trudnościa-
mi. Dzieciaki wykonywały za-
dania uaktywniające kreatyw-
ne i twórcze myślenie. To nie 
pierwsza wizyta przedstawi-
cieli Ochotniczego Hufca Pra-
cy: Już od kilku lat współpra-
cujemy z „Chemikiem”. Stara-
my się co roku zmieniać te-
matykę i program, mając na 
uwadze fakt, że część dzie-
ci przychodzi tutaj wielokrot-
nie – mówi Wanda Karwel, pośrednik 
pracy z OHP. 

Dzieciaki entuzjastycznie podeszły 
do zajęć. Nie trzeba było nikogo zmu-
szać do zaangażowania, wręcz od-
wrotnie – już od pierwszej części z ra-

dością i satysfakcją udzielały głosu, 
jak w przypadku pytania: Gdyby była 

taka możliwość, to jakim chciałabyś/
chciałbyś być zwierzątkiem? Lwem, 
bo ma fajną grzy  wę – powiedział je-
den z chłopców – kotkiem, bo jest mi-
lusi – stwierdziła obok siedząca kole-
żanka. Ktoś inny powiedział, że chciał-
by być chomikiem, bo można uciec 
z klatki. Mówiono też o koniu: Bo moż-
na biegać gdzie się chce i ładnie być 

czesanym. Jeden z chłopaków stwier-
dził, że: Chciałby być orłem, bo jest 
w godle Polski. Daniel z kolei odparł, 
że: Chce być delfinem – można so-
bie pływać i pływać. Paweł: Chcę być 
Królikiem Bugsem! Mógłbym być szyb-

ki i startować w wyścigach samocho-
dowych. Dominik stwierdził, że spo-

kojnie mógłby być labradorem, a Ku-
ba, że... Pudlem, bo się często bawi. 
Wiem jak to jest. Moja babcia ma ta-
kiego pudla.

Po tej części była garść kolejnych 
ćwiczeń, między innymi zadanie po-
legające na narysowaniu kwiatka, 
następnie „przerobieniu” go w zwie-
rzę, a na końcu w pojazd. Wyobraź-

nia pracowała, oj pracowa-
ła. Pięć najlepszych prac zo-
stało wyróżnionych. W kolej-
nym ćwiczeniu dzieci, podzie-
lone na grupy, musiały kolej-
ny raz wykazać się swoimi 
umiejętnościami – malować 
planetę Gaila, jej mieszkań-
ców i czynności, jakie jej lud 
będzie wykonywać. Na koń-
cu zebrano wszystko w kupę 
i tak powstała nowa planeta. 
W kształcie gwiazdy, koloro-
wa, z pomysłami. Z wróżką, 
dobrym i „czarnym” charakte-
rem wśród jej mieszkańców. 

Nic tak nie cieszy dzieci, jak moż-
liwość wyszalenia się i to w towarzy-
stwie rówieśników. Było ku temu oka-
zji, co nie miara. Do tego dochodzi 
garść wspomnień i znajomości, może 
nawet na lata.  Rafał Grzywocz

Planeta Gaila.

Wspólna pamiątka na lata.      
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