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To co dla jednych jest potężnym zmartwieniem... dla drugich to ogromna frajda. Wio „koniku”, wio!!!

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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UOKiK kontra Tauron Ciepło
Realizacja planów

Widziane zimową porą
 Bytkowskie Lawendy

„Akcja Zima” – odsłona pierwsza

Śmieci kolejny etap
O śmieciach dużo w ostatnim czasie. Dotychczas jednak zagadnienie opisywane w różnorakich materiałach 

zdawało się być odległe od nas, bo też wszystko, co odpadów i nas dotyczyło działo się niejako poza nami, 
a odległość terminu faktycznego, już bezpośrednio nas obejmującego, wejścia w życie nowych rozwiązań praw-
nych działała uspakajająco i usypiająco. Ot, wiadomo było, że coś się zmieni, ale gdzie tam jeszcze...

To gdzie tam jeszcze błyskawicznie się skurczyło i śmieciowe zmiany weszły pod nasze strzechy.
- czytaj str. 5 



2 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2013

Póki co się na to nie zanosi, tym bar-
dziej, że w rubryce o zniszczeniach 
nie podajemy wszystkiego. Mnóstwo 
zdemolowanych drobiazgów nie trafia 
na łamy, bo miesięcznik zamieniłby się 

w jeden wielki wykaz zniszczeń. Jed-
nak ilość tego, co trafia na strony jest 
i tak ogromna i porażająca.

Wszystkie te pozycje – rzecz jasna 
łącznie z niewymienionymi – to „li-
tania” wydatków. Za każdym z tych 
przedmiotów, upstrzoną ścianą, wy-
rwaną klamką, wybitą szybą i jakąś in-

ną „duperelą” kryją się niemałe pie-
niądze – nasze pieniądze wpłacane 
w opłatach za mieszkanie.

Wielokrotnie pisaliśmy, że z kropli 
powstaje rzeka, by przeobrazić się 

w morze, ocean. Podobnie jest z na-
szymi pieniędzmi. Z groszy składają 
się złotówki by przekształcić się w set-

ki, tysiące, setki tysięcy. Szkoda tyl-
ko, że te tysiące złotych wyrzucane są 
bezpowrotnie na likwidację zbędnych 
zniszczeń.

2000 złotych czeka
Przypominamy, że non stop aktualna 

jest oferta Zarządu nagradzania kwo-
tą 2000 złotych za skuteczne wskaza-
nie sprawców dewastacji. Skuteczne, 
to znaczy zakończone albo wyrokiem 
sądu, albo ugodą ze sprawcą, który 
zobowiąże się do naprawy zniszczeń 
i pokrycia wszelkich kosztów swego 
wybryku.

Zarząd SSM czeka na Państwa zgło-
szenia, bo nie zamierza odpuścić nisz-
czącym wspólne mienie. Warto zasta-
nowić się nad ofertą, 2 tysiące pie-

chotą nie chodzi. Jeżeli ktoś zamierza 
przekazać takie informacje to należy 
składać je pisemnie, bądź telefonicz-
ne w Dziale GZM, tel. 32 6091-405. 
Dyskrecja zapewniona.

Tak więc nagroda czeka, a my wróć-
my do szarej codzienności, bo minio-
ny miesiąc nie chciał być łaskawszy 
i przyniósł kolejne porcje zniszczeń, 
które dopisane zostaną do coraz to 
grubszej księgi zbędnych wydatków.

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1-7 
– różnymi farbami „ozdobiono” ogro-
dzenie śmietnika.

„CENTRUM”
- ul. Piaskowa 8 – skradziono rurę 

spustową.
„CHEMIK”

- ul. Walerego Wróblewskiego 51, 
53, 55, 55A, 57 – pseudograffiti poma-
lowano elewację budynku.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Kościelna 34B – zdewastowano 

zamek, skradziono klamkę w drzwiach 
wejściowych oraz zniszczono tablicę 
ogłoszeń,

- ul. Przyjaźni 8-22 – nie pierwszy 
raz „zniknęły” deski z płotu otaczające-
go plac zabaw.

„MŁODYCH”
- al. Młodych 4 – wybito szybkę 

w drzwiach wejściowych;
- ul. Franciszka Zubrzyckiego 3 

– napisami upstrzono ścianę szczyto-
wą budynku.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Hermana Wróbla 4A, 5A, 6A 

– wybito szyby w drzwiach wejściowych,
- ul. Hermana Wróbla 9B – ściana 

na parterze wytrzymała tylko rok i zna-
lazł się tuman, który musiał ją spasku-
dzić.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły – bohoma-

zami usmarowano garaże GPZ.
pes

2000 do wzięcia 
Nasza comiesięczna rubryka o dewastacjach ma się dobrze i nic nie 

 wskazuje, by miała zniknąć z łamów. Szkoda, bo chętnie byśmy ją 
odesłali do historii. Może kiedyś, gdy faktycznie zrozumiemy, że to moje 
pieniądze są bezpowrotnie niszczone...
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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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Od teraz na każdych obradach RN 
spodziewać się należy materiałów po-
święconych minionym dwunastu mie-
siącom 2012 r. Materiałów, które będą 
wnikliwie analizowane i przyjmowane 
do przedłożenia na Walnym Zgroma-
dzeniu SSM.

Na pierwszy ogień ubiegłorocznych 
rozliczeń poszły oceny realizacji:

- rzeczowego planu remontów za 
2012 rok,

- wykonania planu estetyzacji klatek 
schodowych w budynkach SSM na la-
ta 2012 – 2013,

- wykonania rzeczowego planu re-
montów elewacji na rok 2012 ze wzglę-
du na wady technologiczne budynków 
i ubytki ciepła.

Wszystkie materiały, niektóre liczą-
ce po kilkadziesiąt stron, były wcze-
śniej rozpatrywane na posiedzeniach 
komisji stałych RN SSM i na nich też 
szczegółowo omawiane oraz uzupeł-
niane dodatkowymi wyjaśnieniami, po 
pytaniach członków RN.

Rada stosownymi uchwałami przyję-
ła przedłożone dokumenty.

My zaznaczmy, że ubiegłoroczne re-
monty pochłonęły blisko 6 milionów 
700 tysięcy złotych.

Na łamach „MS” publikujemy wyko-
nanie planu remontów. 

 pes

Obradowała RN SSM

Podsumowania rozpoczęte
Pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady Nadzorczej Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się 28 stycznia i rozpoczęło czas 
podsumowań funkcjonowania Spółdzielni w niedawno zakończonym roku.

Według wyliczeń Działu Czynszów Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, na koniec 2012 roku, 

9.862 osoby (mieszkania) nie miały nawet niewielkich 
zaległości czynszowych. Tym samym zakwalifikowane 
zostały do „Wielkiego Konkursu”.

Teraz, na podstawie otrzymanych informacji, administra-
cje i osiedlowe Rady w drodze losowania wyłonią finalistów 

– po jednym z każdego osiedla i oni właśnie zostaną wyróż-
nieni nagrodami „Wielkiego Konkursu”. 

Oprócz tego, specjalnie do tego celu powołane komisje 
rozlosują osoby (po dwie z każdego osiedla), które zwol-
nione będą przez trzy miesiące z opłaty czynszowej w czę-
ści eksploatacja. 

Finał odbędzie się 18 lutego br. w siedzibie SSM przy uli-
cy Bohaterów Westerplatte 20. 

Liczba mieszkańców zakwalifikowanych do WK z po-
szczególnych osiedli:

- Osiedle „Centrum” – 1.267 (83,3% zamieszkałych)
- Osiedle im. Juliana Tuwima – 1.622 (82,3%)
- Osiedle „Młodych” – 1.546 (81,2%)

- Osiedle „Chemik” – 1.719 (80,5%)
- Osiedle „Michałkowice” – 1.429 (80,1%)
- Osiedle „Węzłowiec” –1.619 (78,5%) 
- Osiedle „Bańgów” – 660 (74,7%)
Najwięcej dłużników w stosunku do osób ogółem zamieszku-

jących wykazano w osiedlu „Bańgów”, najmniej w „Centrum”. rg

Nowa inwestycja przy ulicy Józefa Bema

Niebawem rozstrzygnięcie Wielkiego Konkursu

„Bytkowskie Lawendy III” 
– pod taką nazwą kryje się 
zespół domów szeregowych 
jedorodzinnych, jakie Sie-
mianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa planuje wy-
budować przy ulicy Józefa 
Bema w Bytkowie.

Przestronne domy z bal-
konem, garażem i ogrodem 
o łącznej powierzchni 147,82 
m2 usytuowane będą między 
ulicami Bytkowską i Jana 
Polaczka.

Znajdzie się w nich miejsce na 
salon, cztery pokoje, kuchnię, 
garderobę, dużą łazienkę i toa-
letę, a także użytkowe podda-
sze. Przed każdym budynkiem 
znajdować się ma podjazd dla 
samochodów wyłożony kostką.

Na początek wybudowane 
zostaną cztery podobne do-
my, a wraz z rosnącym za-
interesowaniem, będą po-
wstawały kolejne. Inwestycja 
ma ruszyć na przełomie I i II 
kwartału tego roku.     rg

Losowania w osiedlach: „Michałkowice” i im. Juliana Tuwima.

Jeszcze tu cicho i spokojnie. Za parę miesięcy staną 
tu nowe szeregowe domy.
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O śmieciach dużo w ostatnim czasie. Dotychczas jednak zagadnienie opisywane w różnorakich materiałach 
zdawało się być odległe od nas, bo też wszystko, co odpadów i nas dotyczyło działo się niejako poza nami, 

a odległość terminu faktycznego, już bezpośrednio nas obejmującego, wejścia w życie nowych rozwiązań praw-
nych działała uspakajająco i usypiająco. Ot, wiadomo było, że coś się zmieni, ale gdzie tam jeszcze...

To gdzie tam jeszcze błyskawicznie 
się skurczyło i śmieciowe zmiany we-
szły pod nasze strzechy.

Czas wydawał się bardzo odległy, 
gdyż nowe przepisy, o których mówi 
się już bez mała od roku za-
czną obowiązywać od 1 lip-
ca br.

Wejście pod strzechy, czy-
li do naszych mieszkań prze-
jawiło się drukiem oświad-
czenia, jakie otrzymaliśmy do 
wypełnienia w dwóch egzem-
plarzach. 

Oświadczenie w sprawie 
opłat za wywóz odpadów ko-
munalnych zgodnie z Re-
gulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie 
miasta Siemianowice Śląskie 
przyjętego Uchwałą NR 285/2012 Ra-
dy Miasta składa się z dwóch bardzo 
istotnych części. 

Pierwsza to stwierdzenie o ilości 
osób faktycznie zamieszkałych w da-
nym lokalu mieszkalnym.

Druga to określenie i zobowiązanie 
do nieselektywnej lub selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych.

Obydwie części mają 
ogromne znaczenie, gdyż na 
tej podstawie

zostaną naliczone stawki 
opłat,

jakie ponosić będziemy z ty-
tułu „produkcji” śmieci.

Wynoszą one:
- 16,00 zł/os./m-c za od-

pady niesegregowane,
- 11,30 zł/os./m-c za odpa-

dy zbierane selektywnie (se-
gregowane).

Zapewne wiele osób zdziwionych 
jest mocnym podkreśleniem odpowie-
dzialności karnej, ale też wiedzieć mu-
simy, że oświadczenie ma swój ciężar 
gatunkowy, ma swoją rangę i nie moż-
na traktować tego aktu woli jako mało 
znaczącego stwierdzenia.

Składane oświadczenie jest
wiążące i zobowiązuje do

określonych zachowań bądź
przestrzegania podanych

informacji.

Zobowiązuje tym bardziej, bo służyć 
będzie do obliczenia płatności. Dalecy 
jesteśmy od demonizowania, ale mo-
że się przecież okazać, że nagle stan 
zamieszkałych zmniejszy się o poło-

wę, bo tak podamy w oświadczeniu... 
ale nie będzie tego widać po śmietni-
kach, gdyż śmieci nie ubędzie. Prostą 
konsekwencja takiego stanu będzie al-
bo podwyżka opłaty za śmieci albo do-
kładna weryfikacja danych i wtedy bę-
dą sankcje. Podobnie będzie w przy-

padku samych śmieci, bo może się 
okazać, że wszyscy zadeklarowali se-
lekcjonowanie odpadów – wszak opła-
ta niższa za osobę – a w śmietnikach 
widać tego nie będzie, bo co tam bę-
dę się babrać w segregację – wyrzu-
cam jak leci.

Pewnym jest, że przyjęte nowe roz-
wiązania będą swoistą

próbą rzetelności
i postępowania zgodnego

z własnymi deklaracjami i wymagać 
będą tylko tego, a może aż tego, co 

sami zgłaszamy w oświadczeniu. Czas 
pokaże czy sprostamy tym wymaga-
niom. Oby tak, bo jeżeli nie to już wi-
dzimy tysiące interwencji i wzajemne-
go oskarżania się. Bądźmy jednak do-
brej myśli.

W otrzymanym druczku oświadcze-
nia, na jego drugiej stronie, znajdzie-

my wyjaśnienie, co należy 
rozumieć przez selektywną 
zbiórkę odpadów i co nale-
ży odkładać, a nie wrzucać 
do śmieci. Powiedzmy wprost 
wymagania są znaczne. Jed-
nak już teraz one obowiązują 
i wielu z nas zbiera baterie, 
odwozi sprzęt elektronicz-
ny do odpowiednich punk-
tów, zanosi przeterminowa-
ne lekarstwa do aptek itd. 
itp. Podkreślmy w tym miej-
scu, że zostaną stworzone 
warunki do segregacji. Je-

den punkt z pojemnikami do segrega-
cji przypadać będzie na 350 mieszkań-
ców, a niezależnie sami winniśmy zu-
żyte bądź zbędne przedmioty podle-
gające selekcjonowaniu dostarczać do 
np. Miejskiego Punktu Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych lub placówek han-

dlowych prowadzących takie 
zbiórki. 

Przed nami potężne wyzwa-
nie, by mu sprostać gmina 
zobowiązana jest do prowa-
dzenia szeroko rozumianych 
działań popularyzujących se-
gregację. Gmina, czyli na-
sze miasto a konkretnie jego 
władze muszą przygotować 
i przeprowadzić odpowiednią 
kampanię dotyczącą segre-
gacji lub jak kto woli selekcjo-
nowaniu śmieci. 

Śmieciowa rewolucja, bo 
tak nazywane są nadchodzące zmia-
ny zapewne nie raz jeszcze zago-
ści na łamach „MS”. Wiele, a właści-
wie wszystko zależy od nas i jesteśmy 
przekonani, że sprostamy nowemu 
wyzwaniu, którego celem ochrona na-
szego środowiska naturalnego.

Nasze dojrzałe i odpowiedzialne 
działania dzisiaj zostawią naszym 
dzieciom, wnukom ziemię, na któ-
rej my sami jesteśmy tylko przelot-
nymi gośćmi.

Piotr Sowisło

Oświadczenie w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych

Śmieci kolejny etap

Oświadczenie
w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych 

należy złożyć w Zarządzie SSM lub właściwej dla miej-
sca zamieszkania administracji w terminie do:

22. 02. 2013 r.
Każdą zmianę liczby osób zamieszkałych i zameldowa-

nych mieszkaniu zgłaszamy jw. do 14 dni od daty zmia-
ny stanu osobowego. 

W przypadku niedostarczenia oświadczenia do 22 lute-
go 2013 r. podstawą do naliczenia opłaty za wywóz od-
padów komunalnych będzie ilość osób wynikająca z ewi-
dencji SSM, a opłaty naliczane będą jak za nieselektyw-
ną zbiórkę odpadów.

Od kilku lat segregujemy szkło, plastik.  
Czas na kolejne odpady.
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Śmieci wątpliwości, niejasności,  
odpowiedź Urzędu Miasta

22 listopada ub.r. Rada Mia-
sta Siemianowice Śląskie 

uchwaliła nowe, znacznie wyższe 
niż dotychczas, stawki opłat za wy-
wóz odpadów komunalnych.

Praktycznie niezwłocznie po ich gdyż 
już 30 listopada Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa wraz z innymi 
siemianowickimi spółdzielniami wysto-

sowała do Urzędu Miasta pismo (pu-
blikowaliśmy je w „MS” 12/2012 str. 7) 
odnoszące się nie tylko do wysokości 
opłat – stwierdzono jednoznacznie, że 
są zbyt wysokie w porównaniu do do-
tychczasowych – lecz i do wcześniej 
przyjętych uchwał regulujących zasa-
dy gospodarki odpadami w naszym 
mieście.

W siedmiu punktach zawarto uwa-
gi do całości zagadnienia gospodarki 
odpadami komunalnymi, uwypuklając 
problemy i niejasności, jakie niosą no-
we rozwiązania.

Drugiego stycznia br. UM odpowie-
dział – pismo do SSM wpłynęło 4. 01. 
– i zgodnie z redakcyjną grudniową 
deklaracją publikujemy jego treść. pes

Siemianowice Śląskie, dnia 02. 01. 2013 r.
Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Bohaterów Westerplatte 20
IR-GO.7000.6.2012 41-100 Siemianowice Śląskie

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr ZM/2413/2012 z dnia 30. 11. 
2012 r. (data wpływu: 04. 12. 2012 r.) informuję, iż przyjęta 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Siemianowice Śląskie definicja mieszkańca związa-
na jest z definicją odpadów komunalnych zawartą w usta-
wie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 ze zm.) przez którą rozu-
mie się „odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a tak-
że odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych po-
chodzące od innych wytwórców odpadów, które ze wzglę-
du na swój charakter lub skład są podobne do odpadów po-
wstających w gospodarstwach domowych”.

Wobec powyższego powstawanie odpadów komunalnych 
związane jest z bytowaniem człowieka, miejscem jego za-
mieszkania i fizycznego przebywania.

Ponadto zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 391 ze zm.) „Gminy są obowiązane do zor-
ganizowania odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.”

Ustawa jednak nie definiuje pojęcia” zamieszkiwania 
mieszkańca na nieruchomości.” Zgodnie z art. 25 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., 
nr 16, poz. 93 ze zm.) „miejscem zamieszkania osoby fizycz-
nej jest miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem 
stałego pobytu” oraz art. 28 tejże ustawy „można mieć tylko 
jedno miejsce zamieszkania”. Ponadto na podstawie prze-
pisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludno-
ści (Dz. U. z 2006 r., nr 139, poz. 993 ze zm.) w szczególno-
ści art. 6 ust. 1 „pobytem stałym jest miejsce zamieszkania 
w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z za-
miarem stałego przebywania”. Jednocześnie zgodnie z art. 
7 ust. 1 tejże ustawy „pobytem czasowym jest przebywanie 
bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejsco-
wości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejsco-
wości, lecz pod innyrri adresem.” Miejsce zamieszkania nie 
zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania, gdyż obo-
wiązku meldunkowego niedopełnia wielu mieszkańców, po-
nadto należy zaznaczyć, iż zostanie on zniesiony.

Wobec powyższego ustawa kodeks cywilny oraz usta-
wa o ewidencji ludności pod pojęciem zamieszkania rozu-
mie przebywanie z zamiarem stałego pobytu, czy jednak 

bytowanie na nieruchomości przez dłuższy okres czasu 
bez dopełnienia obowiązków meldunkowych nie powodu-
je powstawania odpadów komunalnych? Przyjęcie definicji 
miejsca zamieszkania zgodniej z kodeksem cywilnym oraz 
ustawą o ewidencji ludności prowadziłoby do uznania oso-
by fizycznej za mieszkańca tylko w przypadku, gdy prze-
bywa na nieruchomości dopełniając obowiązków meldun-
kowych, natomiast nie obowiązek meldunkowy determinu-
je wytwarzanie odpadów komunalnych tylko fizyczna obec-
ność i działalność człowieka.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych w budynkach wielorodzinnych in-
formuję, iż zgodnie z art. 4 ust. 1 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. 
a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) 
„Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie gminy (...),” „Regulamin 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych (...)”

Ponadto zgodnie z art. 6k ust. 3 ustawy „Rada gminy okre-
śli niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbieranie i odbie-
rane w sposób selektywny.”

Z powyższego wynika, iż Ustawodawca wskazał, że to 
na terenie nieruchomości należy dokonywać selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, jednocześnie nie wskazując 
definicji nieruchomości. Rozumienie nieruchomości w sen-
sie potocznym oznacza budynek wraz z określonym grun-
tem, natomiast zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze 
zm.) można wyznaczyć trzy rodzaje nieruchomości:

- nieruchomości gruntowe,
- nieruchomości budynkowe,
- nieruchomości lokalowe.

Siemianowice Śląskie. Jednocześnie dziękuję za deklara-
cje gotowości do współpracy w tym zakresie. Kompleksowy 
program w tym zakresie zostanie Państwu przedstawiony 
w najbliższym czasie.

W zakresie ustalonej usługi dodatkowej w postaci wypo-
sażenia nieruchomości w pojemniki do zbiórki odpadków 
komunalnych zmieszanych informuję, iż z usługi tej można 
skorzystać na zasadzie dobrowolności.

W podpisie: I zastępca Prezydenta Miasta
– mgr inż. Dariusz Bochenek
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W październikowym wydaniu 
„MS” informowaliśmy o nowej 

taryfie dla ciepła, jaką przesłał dostaw-
ca – Tauron Ciepło dawniej PEC.

Nowa taryfa oznaczająca znaczą-
cą podwyżkę spowodowała, że Ra-
da Nadzorcza, Zarząd SSM wysto-
sowały, miejscami bardzo ostre w to-
nie, pisma zarówno do wytwórców 
tj. EC Chorzów „ELCHO” sp. z o.o., 
Tauron Wytwarzanie S.A. którzy ce-
nę podnieśli miesiąc wcześniej jak 
i do Tauron Ciepło – dostawca. Nie-
zależnie od tych pism wystosowano 
prośby o wszczęcie kontroli i spraw-
dzenie zasadności zmian do: Urzę-
du Ochrony Konkurencji i Konsu-
menta (UOKiK) i Najwyższej Izby 
Kontroli – wszystkie pisma opubli-
kowaliśmy w „MS” 10/2012. Na listy 
te wspomniane firmy odpowiedziały. 
W otrzymanych odpowiedziach jedy-
nie NIK poinformował, że wykorzy-
sta materiał do swoich kontroli, resz-
ta indagowanych wyjaśniała, cza-
sem dość mętnie, że wszystko jest 
o.k. Jednak czas pokazał, że skar-
gi SSM nie były bezpodstawne. Tuż 
przed świętami Polska Agencja Pra-
sowa podała:

UOKiK: spółka Tauron Ciepło 
stosowała niedozwolone klauzule 

w umowach
Spółka Tauron Ciepło, będą-

ca głównym dostawcą ogrzewania 
w aglomeracji katowickiej, stosowa-
ła niedozwolone klauzule w umo-
wach z klientami – ustalił Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (UOKiK). Firma nie została uka-
rana, bo obiecała naprawić wszyst-
kie błędy. 

Rzecznik firmy Marek Sztuka po-
wiedział w czwartek PAP, że zastrze-
żenia UOKiK dotyczyły głównie umów 
zawieranych bezpośrednio z osoba-
mi fizycznymi, a tych spółka ma bar-
dzo niewiele. Jej głównymi partnera-
mi są odbiorcy instytucjonalni. Bar-
dziej szczegółowe stanowisko spółki 
w tej sprawie rzecznik zapowiedział na 
czwartkowe popołudnie. 

Postępowanie przeciwko spółce 
Tauron Ciepło zostało wszczęte w po-
łowie tego roku. Dotyczyło narusze-
nia zbiorowych interesów konsumen-
tów oraz nadużywania pozycji domi-
nującej. Jak podał w czwartek UOKiK, 
niezgodne z prawem okazało się aż 12 
klauzul używanych w umowach z kon-
sumentami oraz dwie w kontraktach 
zawieranych z odbiorcami instytucjo-
nalnymi.

Chodziło m.in. o sprzeczne z przepi-
sami zastrzeganie możliwości wstrzy-
mania dostaw ciepła oraz uchylanie 
się od odpowiedzialności za niedotrzy-
manie warunków umowy. 

Np. w umowach z odbiorcami indy-
widualnymi spółka zastrzegała, że do-
stawy ciepła mogą być wstrzymane 
w przypadku każdego naruszenia po-
stanowień umowy, którą konsument 
zawarł ze spółką. Tymczasem zgodnie 
z prawem ogrzewanie można odciąć 
tylko w ściśle określonych sytuacjach, 
np., gdy stan techniczny instalacji za-
graża bezpieczeństwu. 

Inną niedozwoloną praktyką było nie-
określenie wysokości bonifikat przy-
sługujących konsumentom, gdy nastą-
piło ograniczenie dostarczanej mocy 
cieplnej wobec wielkości wskazanych 
w umowie. Zgodnie z prawem, w ta-
kim przypadku należy określić mecha-
nizm obniżenia ceny, a Tauron Ciepło 
w ogóle nie określił wysokości bonifikat. 

W przypadku umów z przedsiębior-
cami zakwestionowane zostało m.in. 
uchylanie się przez spółkę od od-
powiedzialności za szkody powsta-
łe u odbiorcy, w wyniku wstrzymania 
dostaw ciepła z powodu awarii. Zgod-
nie z prawem przedsiębiorca nie od-
powiada za to jedynie w sytuacjach, 
które powstały bez jego winy. Treść 
umowy stosowanej przez Tauron Cie-
pło dopuszcza taką możliwość w każ-
dej sytuacji. 

„W trakcie postępowania spółka zo-
bowiązała się do zmiany zakwestio-
nowanych postanowień. Dlatego pre-
zes UOKiK odstąpiła od nałożenia 
kar finansowych i nałożyła na Tau-
ron Ciepło obowiązek wprowadzenia 
odpowiednich zmian w obowiązują-
cych wzorcach umownych oraz za-
warcia aneksów do obowiązujących 
już umów. Dotyczy to zarówno umów 
z konsumentami, jak i przedsiębiorca-
mi” – podał UOKiK w komunikacie. (...)

Spółka Tauron Ciepło należy do 
grupy energetycznej Tauron. Jej sie-
dziba mieści się w Katowicach. Fir-
ma zajmuje się m.in. dostarczaniem 
ciepła do odbiorców w 15 miastach 
Górnego Śląska, Zagłębia i Małopol-
ski. Ma kilkunastoprocentowy udział 

w lokalnym rynku ciepła. Jest drugim 
pod względem wielkości przedsiębior-
stwem ciepłowniczym w Polsce, u któ-
rego w ubiegłym roku odbiorcy zamó-
wili 1,6 tys. megawatów ciepła. 

Firma powstała z połączenia spółek 
PEC Katowice oraz PEC w Dąbrowie 
Górniczej. Eksploatuje ponad tysiąc ki-
lometrów sieci ciepłowniczych, którymi 
przesyła ciepło do ponad 3,8 tys. klien-
tów, głównie gmin, spółdzielni miesz-
kaniowych, obiektów użyteczności pu-
blicznej, galerii handlowych. Zaopatru-
je w ciepło ok. 10 tys. obiektów. 

Tyle PAP, a my mamy ciąg dalszy. 
23 stycznia br. Maciej Fragsztajn – 
dyrektor delegatury UOKiK w Kato-
wicach napisał do SSM m.in.:

W piśmie z dnia 27. 09. 2012 r. sygn. 
EB/165/2012 dotyczącym podejrze-
nia stosowania praktyk ograniczają-
cych konkurencję przez Tauron Cie-
pło SA wskazali Państwo, iż wątpliwo-
ści budzą nagminnie stosowane prak-
tyki (...) obciążania za rzekomo prze-
kroczoną moc zamówioną na podsta-
wie przeprowadzanych kontroli dotrzy-
mywania warunków umowy sprzeda-
ży ciepła z zatajeniem informacji do-
tyczących umownych parametrów do-
starczanego ciepła, pozwalających na 
stwierdzenie zgodności realizacji umo-
wy z zawartymi w niej warunkami. Po-
nieważ kwestie, o jakich mowa powyżej 
są przedmiotem prowadzonego obec-
nie przez tutejszą Delegaturę postępo-
wania wyjaśniającego, zwracamy się 
o przedstawienie szczegółowych wyja-
śnień wątku związanego z zatajaniem 
danych stanowiących podstawę do na-
liczenia opłat dodatkowych oraz przed-
stawienie wszelkich będących w Pań-
stwa posiadaniu dokumentów potwier-
dzających taką praktykę Tauron Ciepło.

Powyższe informacje i dokumenty 
niezbędne są w postępowaniu wyja-
śniającym mającym na celu ustalenie, 
czy w związku z działaniami Tauron 
Ciepło SA z siedzibą w Katowicach 
w zakresie dotyczącym dokonywania 
zmian tabel regulacyjnych obciąża-
nia odbiorców dodatkowymi opłatami 
z tytułu przekroczenia mocy zamówio-
nej oraz narzucania odbiorcom warun-
ków umownych odnośnie zwiększenia 
mocy zamówionej, nastąpiło narusze-
nie przepisów ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów uzasadniają-
ce wszczęcie postępowania antymo-
nopolowego.

Czekamy więc na dalszy przebieg 
zdarzeń. O wyniku poinformujemy.

 pes

UOKiK  
kontra 

Tauron Ciepło
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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 sięgającym paru miesięcy 

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

 Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

25. 02.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 25C-D;  
Walerego Wróblewskiego 43, 45; 

Kolejowa 1A-C, 2A-B, 3A-B

26. 02.
wtorek

Władysława Jagiełły 25A-B;  
Walerego Wróblewskiego 47, 49; 

Kolejowa 3C, 4, 5A-C, 6

27. 02.
środa

Władysława Jagiełły 27c-d; 
Niepodległości 60A-C;  

Jana Polaczka 2A-B, 4A-C

28. 02.
czwartek

Władysława Jagiełły 27A-B; 
Niepodległości 60D-F;  

Jana Polaczka 6A-B, 8A-D

1. 03.
piątek

Władysława Jagiełły 29 C-D;  
Władysława Łokietka 2

2. 03.
 sobota

Władysława Jagiełły 29A-B

13. 05.
poniedziałek

Karola Świerczewskiego 46A, B;  
Marii Dąbrowskiej 1; Obrońców 

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

14. 05.
wtorek

Karola Świerczewskiego 48A, B; 
Obrońców Warszawy 2, 2A, 9;  

Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29, 31, 33

15. 05. 
środa

Karola Świerczewskiego 50A, B; 
Walentego Fojkisa 3, 5;  

Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37, 39

16. 05.
 czwartek

Leona Kruczkowskiego 4, 6;  
Kościelna 36, 36A, B, C; Alfonsa 

Zgrzebnioka 41, 43, 45

Termin Budynek, adres

17. 05.
 piątek

Leona Kruczkowskiego 8, 
Władysława Sikorskiego 1A, B, C; 
Kościelna 36 d, e,f, Przyjaźni 8;  
Alfonsa Zgrzebnioka 47, 51A, B;

18. 05.
 sobota

Przyjaźni 8A, 10, 10A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 52A, B; 38A

20. 05. 
poniedziałek

Kościelna 34, 34A, B, C;  
Alfonsa Zgrzebnioka 38B, 40

21. 05. 
wtorek

Przyjaźni 18, 18A, B; 22, 22A-D, 24; 
Wojciecha Korfantego 3A, B

22. 05.
 środa

Przyjaźni 24A, B; 26, 26A, B; 34A, 36, 36A, B; 
 Wojciecha Korfantego 6A, B; 7A, B;

23. 05.
 czwartek

Przyjaźni 34, 38, 40, 40A-C, 42, 42A, B; 
Wojciecha Korfantego 14A, B; 15A, B;

24. 05.
 piątek

Przyjaźni 44, 46, 46A-C, 48, 48A, B; 50, 50A; 
Wojciecha Korfantego 17A-C

25. 05. 
sobota

Przyjaźni 52, 52A;  
Wojciecha Korfantego 10A-C

27. 05.
poniedziałek

Władysława Łokietka 16A, B; 
Grunwaldzka 18;  

Wojciecha Korfantego 16A, B

UWAGA!	 	UWAGA!	 UWAGA!
DNI	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH	Z	OSIEDLI	SSM:

ŚRODY:	„Chemik”,	„Młodych”,	„Węzłowiec”

CZWARTKI:	„Bańgów”,	„Centrum”,	„Michałkowice”,	 im.	J.	Tuwima
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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Wykonanie	rzeczowe	planu	remontów	za	2012	rok
w	Siemianowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej

Osiedle	„Chemik”
Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Niepodległości 61A, F
Remont pokrycia 
dachowego

542 m2

2
Niepodległości 58B, 
C, D, E - wykonano  
bez D, E

Remont pokrycia 
dachowego

402 m2

3
Walerego Wróblew-
skiego 55 - przełożono 
na 2013 r.

Remont pokrycia 
dachowego

410 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Walerego  
Wróblewskiego 39-41

Remont parterów 
(wyłożenie ścian 
i podłóg płytkami 
klinkierowymi)

11 kl.

2 Niepodległości 58, 60 j.w. 13 kl.

3 Niepodległości 64-66 Remont balkonów 120 szt.

4
Walerego  
Wróblewskiego 55A

j.w. 30 szt.

5
Alfonsa
Zgrzebnioka 38-40

j.w 39 szt.

6 Niepodległości 58
Wykonanie nowej 
zabudowy pod kon-
tenery

1 kpl.

7 Całość nieruchomości
Zwroty za wymianę 
podłoża

6 wnio-
sków

III ROBOTY MALARSKIE

1.
Walerego  
Wróblewskiego 39-41

Malowanie klatek 
schodowych

11 kl.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

2
W. Wróblewskiego 55, 
55A - przełożono  
na 2013 r.

Malowanie klatek 
schodowych

2 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Całość nieruchomości
Zwrot za wymianę 
okien

160 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1.
Walerego  
Wróblewskiego 45

Wymiana poziomu 
zimnej wody

1 kl.

2
Niepodległości 60D, 
F, 61C, 63, 57, 59B, C

Remont instalacji 
gazowej

21 
miesz-

kań
X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. 
Walerego Wróblew-
skiego 43-49, 55-59

Remont chodników
1205 
m2

2
Alfonsa Zgrzebnioka 
27-43A - przełożono na 
rok 2013

j.w. 485 m2

3
Walerego  
Wróblewskiego 67

Rewitalizacja terenu 
pomiędzy Wróblew-
skiego a Zgrzeb-
nioka

1211 
m2

XI DOMOFONY-REMONTY

1
Alfonsa
Zgrzebnioka 38-40

Wymiana kaset do-
mofonowych

3 szt

XII WENTYLACJA

1
W. Wróblewskiego 59
Niepodległości 63A

Roboty remontowe 
+ montaż nasad ko-
minowych

4 szt.

Osiedle	„Centrum”
Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1 Michałkowicka 17-23A Remont kominów 14 szt.

2 Michałkowicka 17-23A Remont balkonów 52 szt.

3 Michałkowicka 17-23A

Remont wejść do 
klatek schodowych 
i parterów oraz wy-
miana daszków nad 
wejściem

7 kl.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

4
K. Świerczewskiego 
46, 50

Remont balkonów 100 szt.

5
K. Świerczewskiego 
46, 50 - przełożono  
na rok 2013

Remont wejść do 
klatek schodowych 
i parterów

4 kl.

ciąg dalszy na str.10

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

Na kilku stronach bieżącego wy-
dania prezentujemy wykonanie 

planu remontów w SSM za 2012 r. 
Lakoniczne dane obrazują, co 

w ubiegłym roku w naszych zasobach 
wykonywano. A jest tych zadań setki.

Zastrzegamy, że nie są to wszystkie pra-
ce, których wielu z nas było świadkami. 
W zestawieniu nie ujęto zadań wynikają-
cych z innego planu, tj. planu estetyzacji 
klatek schodowych. To wykonanie przed-
stawimy w następnym wydaniu „MS”.

Uważny Czytelnik bez trudu też za-
uważy, że w wykazie prac w niektó-

rych osiedlach brakuje danych o robo-
tach np. ślusarskich, elektrycznych, re-
montach dźwigów, wentylacyjnych czy 

utrzymania zieleni i małej architektury. 
Brak ten nie jest spowodowany trakto-
waniem tych dziedzin po macoszemu. 
Wynika on chociażby z faktu, że w tych 
konkretnie działach w danym osiedlu 
nie wykonywano znaczących i kosztow-
nych prac, lecz były tam robione drobne 
remonty, których wykonuje się tysiące, 
a które ujmuje się często dwoma wyra-

zami: według potrzeb lub na bieżąco.
Jednak remonty w mających swoje la-

ta zasobach mają to do siebie, że ile by 
się ich nie wykonało, tak zawsze gdzieś 
będą jakieś potrzeby, mimo że prace po-
stępują sukcesywnie i są rytmicznie re-
alizowane. Tym samym, chociaż może-
my się cieszyć z tego, co zrobiono cze-
kamy na ciąg dalszy, który otwiera nowy 
rok, a z nim nowe zadania i wyzwania.

Czytając zestawienia pomyślmy też 
i o tym by przeciwdziałać wandalom, 
zniszczyć łatwo – zdecydowanie trud-
niej odtworzyć.  pes

Realizacja planów
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Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
IV ROBOTY STOLARSKIE

1 Michałkowicka 17-23A
Wymiana okien 
w klatkach schodo-
wych

54 szt.

2
K. Świerczewskiego 
46, 50

j.w. 88 szt.

IX C.O. REMONTY

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

1 Kolejowa 1-6
Wymiana zaworów 
podpionowych

130 szt.

XI DOMOFONY-REMONTY

1. Michałkowicka 17-23A
Wymiana kaset  
domofonowych

5 szt.

2.
K. Świerczewskiego 
46, 48

j.w. 4 szt.

Osiedle	„Michałkowice”
Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
I. ROBOTY DEKARSKIE

1. Przyjaźni 38
Remont kapitalny 
pokrycia dachowego 
i rynien

191 m2 

2. Przyjaźni 48B j.w. 191 m2 

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
1. Przyjaźni 24÷26 Remont balkonów 70 szt

2. Przyjaźni 18÷22
Zamurowanie okien 
piwnicznych  
– pustak szklany

60 szt

Osiedle	„Centrum”

Osiedle	 im.	Juliana	TUWIMA

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE
1. Okrężna 2 Remont dachu 271 m2

2.
Wojciecha  
Korfantego 16A, 17B,C

j.w. 493 m2

POZA PLANEM

1 Hermana Wróbla 2D Remont dachu 245 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1.
Hermana  
Wróbla 9 A, B, C

Remont parterów 3 kl.

2.
Hermana  
Wróbla 4A, B, 9 A, B

Remont wejść do 
budynków

4 kl.

3. Leśna 7, 7A, 7B j.w. 3 kl.

4

W. Korfantego 1A, B, 
C, - wykonano całość
2A,B,C - wykonano 
w 80%

Remont balkonów 180 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1. H. Wróbla 9A, B, C
Malowanie klatek 
schodowych

3 kl.

2. Okrężna 2 j.w. 1 kl.

3. Ks. Jana Kapicy 5 j.w. 1 kl.

4. Leśna 7, 7A, 7B j.w. 3 kl.

POZA PLANEM

1 Hermana Wróbla 3B
Malowanie klatki,  
po spaleniu windy

2 kon-
dygna-
cje

IV ROBOTY STOLARSKIE

1. Wg protokołów
Zwrot za wymianę 
okien PCV

116 szt.

POZA PLANEM

1 Hermana Wróbla 9
Wymiana okien 
w klatkach schodo-
wych

15 szt.

2 Leśna 7 j.w. 33 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

3 W. Korfantego 2 j.w. 61 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Hermana Wróbla 1- 9
Montaż słupów 
oświetleniowych 
(latarni) 

3 szt.

2
W. Korfantego 2B, H. 
Wróbla 3B, 7C

Odnowienie kabiny 
dźwigu 

3 szt.

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1.
W. Korfantego 3B,9 B, C, 
Okrężna 15, Leśna 13, 
H. Wróbla 6C

Wymiana pionów 
zimnej i ciepłej wody

34

IX C.O. REMONTY

1. Leśna 13, 15
Montaż zaworów 
podpionowych

36 szt.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE
1. W. Korfantego 3 Remont drogi c.d. 99 m2

2. Leśna 15
porządkowanie  
terenu

103 m2

POZA PLANEM

1 Hermana Wróbla 7 Remont parkingu 196 m2

2 H. Wróbla 5 Remont chodnika 62 m2

3 H. Wróbla 9A, B, C j.w. 45 m2

XI DOMOFONY

1. H. Wróbla 4A, B, 5A, B
Remont instalacji 
domofonowej wraz 
z wymianą kaset

4 szt.

2. Okrężna 2
Remont instalacji 
domofonowej 

1 szt.

3. Ks. Jana Kapicy 5
Remont instalacji 
domofonowej wraz 
z wymianą kasety

1szt

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1.
Dot. wszystkich nieru-
chomości

Nasadzanie drzew 
i krzewów.

14 szt.

ciąg dalszy 
ze str. 9

Wykonanie	rzeczowe	planu	remontów	za	2012	rok
w	Siemianowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej
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Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
3. Przyjaźni 38÷42 Remont parterów 8 klatek

4.
Wyzwolenia 6, 8 - 
w trakcie robót

j.w. 5 klatek

POZA PLANEM

1 Wyzwolenia 6-8 Remont hydroforni

III. ROBOTY MALARSKIE

1. Wyzwolenia 6
Malowanie klatek 
schodowych

2 klatki

2. Wyzwolenia 8 j.w. 3 klatki

IV. ROBOTY STOLARSKIE

1. Przyjaźni 18÷22
Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

40 szt

2. Dot. całego osiedla
Zwrot za wymianę 
okien lokatorskich

170 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
X. ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Przyjaźni 38÷42
Remont  
placu zabaw

2072m2

2. Przyjaźni 38÷42 Remont chodnika 551 m2

3. Obr. Warszawy 2 j.w. 20 m2

4. Wyzwolenia 6 Remont parkingu
1210 
m2

5. Wł. Sikorskiego 4G
Utwardzenie par-
kingu

75 m2

POZA PLANEM

1 Pocztowa 9, 10, 14 Remont chodnika 52 m2

2 Wyzwolenia 6-8 j.w. 18 m2

3 Walentego Fojkisa 3
Remont kanalizacji 
deszczowej

20 m

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA
Przyjaźni 38÷42 Remont placu zabaw 1 kpl.

Osiedle	„Młodych”

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość
I. ROBOTY DEKARSKIE

1 Jana Stęślickiego 1-6
Montaż blach  
nad wejściami  
do zsypów

6 kl.

POZA PLANEM

1
Pawilon  
ul. Boh. Westerplatte 2

Remont dachu, oraz 
wymiana obróbek 
blacharskich

537 m2

II. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1. Niepodległości 26-28
Remont balkonów 
wraz z wykonaniem 
wylewek

60 szt.

2. Niepodległości 22-24 j.w. 30 szt.

3. Al. Młodych 5-6-7 Remont parterów 3 kl.

4. ZHP 7 j.w. 1 kl.

III. ROBOTY MALARSKIE

1. Niepodległości 26-28
Malowanie pomię-
dzy balkonami 

471 m2

2. Niepodległości 22-24
Malowanie pomię-
dzy balkonami  
+ ściana kolankowa

472 m2

3.
Al. Młodych 12-13-14-
15 z 2011 roku

Malowanie klatek 
schodowych

4 klatki

IV. ROBOTY STOLARSKIE
1. Całe Osiedle Zwroty za okna 187 szt.

2.
Al. Młodych 10-15,  
Bohaterów  
Westerplatte 4-12

Wymiana okien 
w piwnicach,  
rozdzielaczach 

22 szt.

3. Niepodległości 26-28
Wymiana okien 
w piwnicach 
- poziom „0”

2 kl.

POZA PLANEM

1
Skrzeka i Wójcika 5B, 
Al. Młodych 1-2, ZHP 3,

Wymiana okien 7 szt. 

2 Niepodległości 26-28
Wymiana okien 
w klatkach schodo-
wych

21 szt. 

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

3 Al. Młodych 1
Wymiana okien 
w klatce schodowej

2 szt. 

4 W. Wróblewskiego 6-8
Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

44 szt. 

V. ROBOTY ŚLUSARSKIE

1.
ZHP 1-2 - przesunięto 
na 2013

Wymiana drzwi  
wewnętrznych

2 szt.

2.
ZHP 3-4-5 - przesunię-
to na 2013

j.w. 3 szt.

VI. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Al. Młodych 8-9
Remont instalacji 
elektrycznej klatek 
schodowych 

2 klatki

VIII. ROBOTY INSTALACYJNE

1.
J. Stęślickiego 1-2-3-
4-5-6

Wymiana  
wodomierzy

264 szt.

2. ZHP 1-2-3-4-5-6 j.w. 360 szt.

IX. C.O. KONSERWACJA I REMONTY

1
Boh. Westerplatte 
4-12,

Remont węzłów 
C.O i rozdzielaczy

2 szt.

2 Al. Młodych 1-2, 3-7 j.w. 3 szt.

3
Skrzeka i Wójcika 5, 6, 
7A, B

Montaż zaworów 
podpionowych

18 szt.

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1. Całe Osiedle

Uzupełnienie ubyt-
ków w drogach 
i chodnikach  
po zimie

175 m2

2 F. Zubrzyckiego Wykonanie parkingu 638 m2

XI DOMOFONY - REMONTY
1 Całe Osiedle Wymiana wkładek 59 szt.

XIII ZIELEŃ + MAŁA ARCHITEKTURA

1 ZHP 1-2
Wykonanie 
skalniaka

1 szt.

ciąg dalszy na str.12
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ciąg dalszy 
ze str. 11

Osiedle	„Węzłowiec”

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wł. Jagiełły 1A
Remont pokrycia 
dachowego

209 m2

2
Wł. Jagiełły 2A, 25D, 
33D,39C

Remonty daszków 
balkonowych nad 
ostatnią kondygnacją 

4 szt

3
W. Wróblewskiego 
26-32
Wł. Jagiełły 39, 37, 33

Uszczelnianie spoin 
płyt, mocowanie 
blach, kratek  
wentylacyjnych oraz 
montaż  
odstraszaczy przeciw 
gołębiom metodą 
alpinistyczną .

52 m

4 Garaże Wł. Jagiełły 15 
Remont kapitalny 
pokrycia dachowego

273 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
J. Polaczka 8D - prze-
sunięto na 2013 r.

Likwidacja naświetli 
klatki schodowej 
i zastąpienie ich 
murowana ścianą 
z oknami PCV 

1 kl.

2

Wł. Jagiełły 29A, B, 
C, D
Wł. Jagiełły 31A, B, 
C, D

Remont wejść  
i parterów, zabudo-
wa szachtów  
+ wymiana II drzwi 
wejściowych oraz 
drzwi do piwnic

4 kl.
4 kl.

3
Wł. Jagiełły 25A, B, 
C, D

Kapitalny remont 
balkonów 

4 kl.

4 Wł. Jagiełły 25A, B, C,
Remont komór  
zsypowych

3 szt 

III ROBOTY MALARSKIE

1
J. Polaczka 8D - prze-
sunięto na 2013

Malowanie klatki 
schodowej po re-
moncie naświetli 
oraz białkowanie 
piwnic 

1 kl.

2
Wł. Jagiełły 29A, B, 
C, D 

Malowanie klatek, 
piwnic i pomiesz-
czeń maszynowni 

4 kl.

3
Wł. Jagiełły 31A, B, 
C, D

j. w. 4 kl.

4
Kompleks Garażowo-
-Usługowy Jagiełły 15 

Malowanie ścian 
i sufitów wewnątrz 
garaży

1354 
m2

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Wg złożonych  
wniosków 

Wymiana okien 
w mieszkaniach  
okatorskich

240 szt.

2
Wł. Jagiełły 25A, B, 
C, D

Demontaż okien 
piwnicznych i zastą-
pienie ich luksferami

14 szt.

3
Wł. Jagiełły 7C, D,  
1 A, B, C, 29A, B, C, D, 
31A, B, C, D, 

Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

160 szt.

POZA PLANEM

1 Wł. Jagiełły 25
Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

52 szt

VIII ROBOTY INSTALACYJNE

1
Władysława Jagiełły
33 A, B, C, D, E

Wymiana poziomów 
ciepłej i zimnej 
wody oraz cyrkulacji 
w piwnicach całego 
budynku

5 klatek

2 Wł. Jagiełły 33E

Wymiana pionów 
ciepłej i zimnej wody 
wraz z wymianą wo-
domierzy

3 piony

3 Grunwaldzka 2A, B j.w.
6 pio-
nów

4
Grunwaldzka 2A, B, 
C, D

Wymiana poziomu 
zimnej wody

4 kl.

5 Wł. Jagiełły 9A, B, C j.w. 3 kl.

POZA PLANEM

Władysława  
Jagiełły 11A

Wymiana pionów 
ciepłej i zimnej wody 

3 piony

X ROBOTY INŻYNIERYJNE

1 Wł .Jagiełły 7 i 9
Remont kapitalny 
drogi osiedlowej 

955 m2

2 Wł. Jagiełły 35B, C, D

Przebudowa oraz 
utwardzenie kost-
ką brukową zatoki 
parkingowej wzdłuż 
drogi osiedlowej

325 m2

3
W. Wróblewskiego 30B  
W. Wróblewskiego 32

Remont kapitalny 
fragmentu chodnika 
wraz z regulacją 
studzienek

95 m2

Wykonanie	rzeczowe	planu	remontów	za	2012	rok
w	Siemianowickiej	Spółdzielni	Mieszkaniowej
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Osiedle	„Bańgów”

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

I ROBOTY DEKARSKIE

1 Wł. Reymonta 4
Całkowita wymiana 
pokrycia dachu 

181 m2

2 

Wł. Reymonta 36, K. 
Szymanowskiego 7, 
M. Skłodowskiej- 
-Curie 11-13, 47

Częściowa wymiana 
pokrycia dachu  
+ wymiana  
kominków  
wentylacyjnych  
na dachu

93 m2

3
M. Skłodowskiej- 
-Curie 63, 67, 83, 85

Częściowa naprawa 
pokrycia dachów

87 m2

II ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

1
Wł. Reymonta 46 -48, 
M. Skłodowskiej- 
-Curie 7 - 15

Remont wejść – wy-
łożenie płytkami 

7 kl..

2
Wł. Reymonta 2-8,  
M. Skłodowskiej- 
-Curie 1-3

Remont balkonów 70 szt..

3
M. Skłodowskiej- 
-Curie 87A, B, 89

Remont wejść do 
klatek schodowych

3 kl.

4
M. Skłodowskiej- 
-Curie 47/8/10

Częściowy remont 
balkonów

2 szt.

III ROBOTY MALARSKIE

1
Wł. Reymonta 46-48, 
M. Skłodowskiej- 
-Curie 7-15

Malowanie wejść do 
budynków

7 kl.

2
M. Skłodowskiej- 
-Curie 87A, B, 89

Malowanie klatek 
schodowych, piwnic

3 kl.

POZA PLANEM

M. Skłodowskiej- 
-Curie 61-67

Malowanie klatek 
schodowych, piwnic

4 kl.

IV ROBOTY STOLARSKIE

1
Wł. Reymonta 2-8,  
M. Skłodowskiej- 
-Curie 1-3

Wymiana okien 
w klatkach schodo-
wych i w piwnicach 

68 szt.

2 Całość osiedla wg listy
Zwrot za wymianę 
okien 

148 szt.

POZA PLANEM

Wł. Reymonta 10-12
Wymiana okien 
w klatkach  
schodowych

10 szt.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

V ROBOTY ŚLUSARSKIE

1
Wł. Reymonta 2-8,  
M. Skłodowskiej- 
-Curie 1-3

Remont balustrad 
balkonowych 

11 szt.

POZA PLANEM

Wł. Reymonta 4
Wymiana drzwi  
wejściowych

1 szt.

VI ROBOTY ELEKTRYCZNE

1 Całość osiedla 
Wykonanie pomia-
rów skuteczności 
zerowania

887 
miesz-

kań 

VII ROBOTY INSTALACYJNE

1
M. Skłodowskiej-
-Curie 7-15

Wymiana poziomu 
zimnej, ciepłej wody 
i cyrkulacji

5 po-
ziomów

VIII C.O. REMONTY

1
K. Szymanowskiego 6-8, 
Wł. Reymonta 50

Wymiana zaworów, 
manometrów,  
termometrów

30 szt.

IX ROBOTY INŻYNIERYJNE

1
M. Skłodowskiej- 
-Curie 17-23, 31,  
Wł. Reymonta 46-48, 20

Remont chodników, 
naprawa nawierzch-
ni asfaltowej

128 m2

2
M. Skłodowskiej- 
-Curie 61-89 i 73

Remont schodów 
terenowych

5 szt.

POZA PLANEM

1
M. Skłodowskiej- 
-Curie 47

Rejon boiska wy-
konanie 15 miejsc 
postojowych

190 m2

2
M. Skłodowskiej- 
-Curie 47

Rejon boiska wyko-
nanie dojść chod-
ników

140 m2

X DOMOFONY-REMONTY

1 
M. Skłodowskiej- 
-Curie 87A, B, 89, 7-15,  
Wł. Reymonta 46, 48

Wymiana kaset itp. 10 szt.

XI ZIELEŃ + MAŁA ARCHTEKTURA

1 Całość osiedla Nasady drzew 5 szt.

M. Skłodowskiej- 
-Curie 77

Remont urządzeń 
zabawowych

1 kpl.

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

4 Jana Polaczka 8A
Wykonanie zada-
szonego boksu na 
odpady komunalne 

1 boks 

5 Wł. Jagiełły 25-27
Remont kapitalny 
schodów na skarpie

27 
stopni

6
Wł. Jagiełły 27A, B - 
przesunięto na 2013

Wykonanie I Etapu 
remontu boiska 
dwufunkcyjnego 

230 m2

7 Wg potrzeb
Cząstkowy remont 
dróg osiedlowych

598 m2

Lp. Lokalizacja robót Zakres robót Ilość

POZA PLANEM

1 Wł. Jagiełły 29D
Wymiana przyłącza 
kanalizacji  
zewnętrznej

25 m

2 Wł. Jagiełły 39E j.w. 25m

3 Grunwaldzka 2-4 Wykonanie parkingu 108 m2

4 Grunwaldzka 2C, D
Wykonanie  
chodnika 

26 m2

XI DOMOFONY

1
Wł. Jagiełły 29A, B, C, 
D, 31A, B, C, D

Remonty  
domofonów

8 kl.
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Od 11 lutego br., przez prawie 
dwa tygodnie, najmłodsi 

będą mieli okazję po raz kolejny ak-
tywnie spędzić czas, bowiem tak jak 
od kilkudziesięciu lat, tak i w tym 
roku Dom Kultury „Chemik” organi-
zuje dla nich bezpłatne ferie z całą 
masą niespodzianek. Jakich? 

Niektóre już teraz zdradza nam Zbi-
gniew Krupski – kierownik DK „Chemik”:

- Spodziewamy się w każdym tygo-
dniu około 50 dzieciaków w wieku od 8 
do 13 lat – takie bowiem ramy wiekowe 
przyjęliśmy. Przygotowaliśmy dla nich 
szereg atrakcji. Zdecydowana więk-
szość to już sprawdzone formy roz-
rywki, które zawsze cieszą się wzię-
ciem wśród naszych podopiecznych. 

Tak więc na pewno dwa razy w tygo-
dniu wybierzemy się na kryty basen 
do Zespołu Szkół Sportowych, poje-
dziemy na dwie wycieczki autokarowe 
w Beskidy – oczywiście pobawić się 

w śniegu, na górkach, ale także co nie-
co zobaczyć. Z pewnością skorzysta-
my z osiedlowych placów zabaw i te-
go, co zaproponuje Miasto w ramach 
swojej akcji. Chcemy, aby dzieciaki 
jak najwięcej wyniosły z pobytu tutaj, 
być może czegoś nowego się nauczy-
ły, zawarły wiele nowych znajomości.  

Wypady na zewnątrz to jedno, ale 
z pewnością najmłodsi odnajdą coś 
dla siebie w samym ośrodku... Nad re-
alizacją programu i bezpieczeństwem 
z kolei, czuwać będzie trójka wykwa-
lifikowanych, doświadczonych już wy-
chowawców. Co ciekawe, ferie w „Che-
miku” nie będą kończyć się o umownej 
15.00. – po tej godzinie dzieci i mło-
dzież także będą mogli przyjść i sko-

rzystać z „wszelkich dobroci”, jakie za-
oferuje ta placówka. 

My ze swojej strony zapytamy 
w swoim czasie najmłodszych, na ile 
podobały im się atrakcje, jakie specjal-
nie dla nich przygotowano i przekaże-
my Wam P.T. Czytelnicy. 

rg

Ferie 
w „Chemiku” 

tuż, tuż

A w „RENOMIE”?
Zimą mało komu chce się gdziekolwiek wychodzić. Często bywa tak, że 

zrobimy, co musimy, co konieczne i na tym kończy się nasza codzien-
na aktywność poza domem, a w mieszkaniu też bywa z tym różnie. Śnieg, 
mróz, szybko ciemno, więc pozostaje tylko TV albo komputer. Tymczasem 
jest jeszcze szereg innych rozrywek, z jakich można skorzystać i fajnie się 
przy tym bawić. Przykład? Kręgle w „RENOMIE”.

Strefa Rozrywki „RENOMA” istnie-
je już dobrych kilka lat i jest to jedyna 
działająca kręgielnia w mieście. Głów-
ną jej atrakcją jest właśnie wspomnia-
na możliwość gry w bowling, ale to 

jeszcze nie wszystko. Do dyspozycji 
odwiedzających są również piłkarzyki, 
lotki, bilard czy drink-bar. 

W „RENOMIE” przyjęło się już na sta-
łe, że zawsze podczas ferii zimowych 

i wakacji letnich dzieci i młodzież mają 
zniżkę 20% za godzinę gry – za oka-
zaniem ważnej legitymacji szkolnej – 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
11.00-17.00. Tak więc tym bardziej war-
to skorzystać z nadchodzących dwóch 
tygodni i wybrać się właśnie tutaj. 

„RENOMA” mieści się w osiedlu 

„Chemik” przy ulicy Walerego Wró-
blewskiego 37. Czynna jest od nie-
dzieli do czwartku w godzinach od 
11.00 do 23.00 oraz w piątek i sobotę 
od 11.00 do 1.00.  rg

fo
to

: 
ar

ch
iw

u
m

fo
to

: 
ar

ch
iw

u
m



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2013

ciąg dalszy na str.16

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

Odnawiają klatki, wymieniają piony i poziomy wodne

Osiedle „Centrum”
Niebawem zakończy się malowanie 

klatki schodowej wraz z moderniza-
cją parteru budynku przy Kolejowej 2. 
Powoli roboty przenoszą się na klatkę 
dalej, pod „trójkę”. Oprócz tego, osie-
dlowi konserwatorzy wymienili w ostat-

nich tygodniach odcinki pionów wod-
nych w budynkach przy Jana Pawła II 
21 oraz Komuny Paryskiej 5.

W lutym, administracja przewidu-
je między innymi wymianę głównych 

styczników prądu przy ulicy Karola 
Świerczewskiego 46A oraz 50B.

Osiedle „Bańgów”
Największe prowadzone obecnie 

w osiedlu roboty dotyczą budynku przy 
ulicy Władysława Reymonta 10-12. 
Od dłuższego czasu stoją tam rusz-
towania, a ściany budynku stopniowo 
zostają odnawiane. W tej chwili robot-
nicy, wykorzystując niezłe warunki at-
mosferyczne, pracują na ścianie bal-

konowej oraz szczytowej wschodniej. 
Konserwatorzy z kolei dużo czasu 

poświęcają instalacjom wodnym we-
wnątrz budynków. W ciągu kilkunastu 
dni wymienione zostały piony wodne 
– zimnej, ciepłej wody, cyrkulacji oraz 
kanalizacji przy Wł. Reymonta 30, 

poziom wodny w piwnicy domu przy 
Władysława Reymonta 14-16, a tak-
że pojedyncze odcinki pionów zimnej 
i ciepłej wody między innymi przy Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 33 i 89.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” odnawiane są 

kolejne klatki schodowe. Tym razem 
pora na Walerego Wróblewskiego 55 
i 55A. Prace obejmują malowanie kla-
tek, modernizację parterów, uporząd-
kowanie sieci teletechnicznej, a do-
datkowo przy „55A” usunięte zostaną 
jeszcze naświetla ze wszystkich kon-
dygnacji budynku (w klatce przy „55” 
sprawa ta jest już załatwiona). 

Z innych robót można wspomnieć 
jeszcze o wymianie poziomu wodne-
go w piwnicy w budynku przy Walere-
go Wróblewskiego 51C i D.

Osiedle „Węzłowiec”
Trwa aktualnie modernizacja trzech 

z pięciu klatek schodowych przy ulicy 
Władysława Jagiełły 33. Po przeglą-
dzie dokonanym przez komisję spraw-
dzającą stan techniczny urządzeń w roz-
dzielaczach centralnego ogrzewania, 
a także porządki w piwnicach, przystą-
piono do odświeżenia wspomnianych 

pomieszczeń – na razie przy Jana Po-
laczka we wszystkich budynkach, Grun-
waldzkiej 2, 4, 6 oraz Władysława Ja-
giełły 41. Docelowo na przestrzeni kilku-
nastu miesięcy uporządkowanych zosta-

nie ich blisko setka. Tymczasem w sku-
tek interwencji lokatorów przeprowadzo-
no doraźne prace związane z odnowie-
niem suszarni oraz parteru budynku przy 
Jana Polaczka 8B. Kompleksowy re-
mont tej klatki schodowej przewidziany 
jest w 2014 roku. W zakres remontu kla-
tek schodowych przy Polaczka wchodzi 
demontaż stalowych naświetli na półpię-
trach i zastąpienie ich murowaną ścianą 

Już od początku roku administracje, nie zwlekając z pracą, ruszyły dość 
intensywnie z realizacją zatwierdzonego kilka tygodni wcześniej Planu 

Remontowego na 2013 rok. Jako, że temperatury nierzadko spadały poni-
żej zera, większość robót toczyła i toczy się nadal wewnątrz budynków. Naj-
więcej zleceń ukierunkowana jest wciąż na malowanie klatek schodowych, 
modernizację parterów oraz wymianę pionów i poziomów wodnych.

os. „Węzłowiec” – Klatki schodowe przy Jana Polaczka zmieniają oblicze.

os. „Tuwima” – Okrężna 13, awaria gazu usunięta.
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ciąg dalszy ze str. 15

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

Odnawiają klatki, wymieniają piony i poziomy wodne

wraz z oknami z PCV. Docieplenie ścia-
ny od zewnątrz, tynkowanie ściany od 
wewnątrz i pomalowanie. 

Z godnych uwagi robót, jakie podjęto 
w ostatnich czasie, należy wspomnieć 
o wymianie okien na PCV w klatkach 
schodowych przy ulicy Władysława 

Jagiełły 7C i D (pierwsze tygodnie 
stycznia br.) oraz estetyzację klatek 
w budynku przy Wł. Jagiełły 33, jak 
również usunięcie dwóch topól strze-
listych rosnących przy skarpie w re-
jonie budynku przy Walerego Wró-
blewskiego 26C. Drzewa zagrażały 
bezpieczeństwu przechodniów i prze-
jeżdżających samochodów. Topole 
usunięto w oparciu o decyzję wyda-
ną przez Prezydenta miasta Piekary 
Śl. Pielęgnacji poddano także wierzby 
płaczące rosnące między budynkami 
przy Władysława Jagiełły 3-5.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Zgodnie z planem remontów na 2013 

rok dokonano remontu klatki schodo-
wej przy ulicy Okrężnej 6. W zakres 
robót wchodziło malowanie ścian klatki 
wraz z piwnicą, uporządkowanie sie-
ci teletechnicznej oraz remont domo-

fonu. Identyczne prace trwają obecnie 
przy Wojciecha Korfantego 15.

Przy okazji dużych robót w budynku 
przy ulicy W. Korfantego 2 wymienio-

no zwykłe okienka piwniczne na tzw. 
luksfery. Wkrótce pojawią się one także 
przy Wojciecha Korfantego 1. Admini-
stracja ponadto sukcesywnie, w ramach 

prac konserwatorskich, dokonuje napra-
wy bądź wymiany uszkodzonych drzwi 
do węzłów rozdzielaczy C.O. i zsypów.

W styczniu konserwatorzy admini-
stracji wymienienilio dwa piony cie-
płej i zimnej wody w budynku przy uli-
cy Hermana Wróbla 1.

Awarie zdarzają się wszędzie. Tym 
razem rozszczelniły się rury gazowe 
przy Okrężnej 13. Górnośląska Spółka 
Gazownictwa usunęła nieszczelność 
i gaz ponownie popłynął do mieszkań.

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” zakończył się 

remont czterech parterów przy ulicy 
Jana Stęślickiego 3, 4, 5 i 6. Od razu 
przyjemniej się mieszka. Sporo pracy 
w ostatnim czasie mieli też osiedlowi 
konserwatorzy. I tak zamontowali oni 
między innymi nowe drzwi wahadło-
we (wewnętrzne) w budynku przy Alei 

Młodych 9 i do zsypu pod wejściem 
do klatki schodowej przy Alei Mło-
dych 6. Oprócz tego, uzupełnili w ca-
łym osiedlu we wszystkich budynkach, 

gdzie była taka potrzeba kratki na mię-
dzystropiu (takie roboty można wy-
konywać jedynie zimą) oraz wymieni-
li poziom zimnej wody w budynku przy 
ulicy Jana Stęślickiego 1.

Podobnie jak w innych osiedlach, 
tak i tu odnawiana jest aktualnie ja-
kaś klatka schodowa – konkretnie eki-
pa remontowa pracuje przy ZHP 9. Po-
nadto, zajęto się między innymi wy-
cinką zakwalifikowanych do usunię-
cia drzew.

Osiedle „Michałkowice”
W „Michałkowicach” trwa nieprze-

rwanie estetyzacja klatek schodowych 
w zakresie malowania ścian i wykła-
dania płytkami klinkierowymi parte-
rów budynku przy ulicy Wyzwolenia 
8. Klatka „A” praktycznie jest gotowa, 
obecnie malowane są ściany w „B” 
i „C”. W ramach robót towarzyszących 
wymieniono już okna w pomieszcze-
niach gospodarczych oraz suszar-
niach na ostatniej kondygnacji budyn-
ku (Wyzwolenia 8A, B). Równocze-
śnie w drugiej połowie stycznia rozpo-
częto malowanie klatek schodowych 
domu przy ulicy Przyjaźni 24-26. 

Trwają przeglądy instalacji gazowej, 
wentylacyjnej i spalinowej między in-
nymi w budynkach przy ulicach: Ko-
ścielnej 12, Pocztowej 14, Leona 
Kruczkowskiego 4, 6, 8. Kończą się 
za to roboty na elewacjach budynków 
przy ulicy Przyjaźni 8-10 oraz 22.

Osiedlowi konserwatorzy wymieni-
li w styczniu piony wodne w klatkach 
schodowych przy Emilii Plater 21B 
oraz Przyjaźni 26A.

Rafał Grzywocz

os. „Michałkowice” – 9 stycznia br. konserwatorzy 
wymienili jeden z pionów wodnych przy Emilii Plater 21B.

os. „Węzłowiec” – A wiosną będzie ślicznie – wierzby płaczące przy 
Władysława Jagiełły 3-5.

os. „Młodych” – Te gałęzie przy dużym wietrze na 
głowę już nikomu nie spadną.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 7C, D okna wymienione. Wykonawca 
przed odbiorem robót pomaluje ościeża oraz podokienne cokoliki.

os. „Michałkowice” – Przyjaźni 24, 
by pomalować, najpierw trzeba 

ścianę odpowiednio przygotować.

os. „Bańgów” – Władysława Reymonta 10-12,  
remont elewacji ściany balkonowej.

os. „Młodych” – Jedna z odnowionych ścian parteru 
klatki przy ulicy Jana Stęślickiego 6

os. „Tuwima” – Okrężna 6: ładnie prawda?

os. „Węzłowiec” – Władysława Jagiełły 33: nie tylko w tym przypadku, by było ładnie najpierw musi być...
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

„Akcja Zima” – odsłona pierwsza
We wszystkich osiedlach, poza realizacją kolejnych zadań remon-

towych wynikających z planu wytyczonego na 2013 rok, działal-
ność administracji i podległych jej służb, a także firm zewnętrznych, sku-
piona jest na usuwaniu skutków zimy. 

Za nami dość mroźny miesiąc. Naj-
pierw spadł śnieg, później przez kilka-

naście dni mróz nie pozwolił stopić te-
go co napadało oraz zalegającej frag-
mentami warstwy lodu, a w ostatnich 
dniach stycznia przyszła prawdziwa 
odwilż, kiedy temperatury sięgały na-
wet +7 stopni C, wówczas zrobiła się 

najzwyczajniejsza w świecie „ciapa”.
Zima pokazała więc „pazur” po raz 

pierwszy w tym sezonie, na co nie-
zwłocznie musiały zareagować służby 
administracji oraz zakontraktowane fir-
my zewnętrzne. Od wczesnych godzin 
rannych dozorcy starali się odśnieżać 
przede wszystkim chodniki i dojścia do 

klatek, w miarę możliwości „do czar-
nego” – co wcale nie jest tak proste, 
jak może się wydawać – a także scho-
dy terenowe i do klatek oraz inne new-
ralgiczne punkty, słowem – miejsca, 
gdzie łatwo o kontuzje. W Spółdziel-

ni funkcjonuje zasada – sypiemy pia-
skiem, nie solą! 

Konserwatorzy z kolei mają za zada-
nie między innymi zrzucać sople i na-
wisy śnieżne – takowe w ostatnim cza-
sie pojawiły się na przykład na balko-

Pojemniki na piasek napełniane są regularnie.

Zrzucanie sopli z okien budynku przy Walerego Wróblewskiego 71.

Z pomocą ciężkiego sprzętu dużo łatwiej.

Walka ze śniegiem i lodem  
w osiedlu im. J. Tuwima.
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”
nach i oknach budynków przy ulicy 
Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73, 
Niepodległości 59A w osiedlu „Che-
mik” oraz przy Pocztowej 8 i 9 w „Mi-
chałkowicach”. 

Tymczasem firmy zewnętrzne ma-
ją obowiązek przy pomocy ciężkiego 
sprzętu odśnieżać na bieżąco, zgod-

nie z ustaloną kolejnością, drogi osie-
dlowe, podjazdy (m. in. Wojciecha 
Korfantego, Władysława Jagiełły, 
Alfonsa Zgrzebnioka), parkingi oraz 
niektóre chodniki. To także niemała 
odpowiedzialność i łatwo podpaść, co 
najczęściej kończy się skargą lokato-

ra w administracji. Takowe też się zda-
rzały. W ich gestii leży też usuwanie 
pokrywy śnieżnej z dachów pawilonów 
usługowo-handlowych (np. przy Ko-
muny Paryskiej, W. Wróblewskiego, 
Niepodległości, A. Zgrzebnioka).

Awarie i szkody
Póki co nie zanotowano na żad-

nym z osiedli jakikolwiek wielkich awa-
rii albo usterek. I dobrze. I oby tak da-
lej. Ciepło dociera do domów bez pro-
blemu, ale i inne instalacje też so-
bie radzą, poza pojedynczymi wyjąt-
kami. Otóż powodem oblodzenia ru-
ry spustowej budynku przy ulicy Wa-

lerego Wróblewskiego 61B (druga 
połowa stycznia br.) było przecięcie 
przez niezidentyfikowanych wanda-
li kabli grzewczych. Podobną w skut-
kach awarię, już bez ingerencji... za-
notowano w osiedlu im. Juliana Tuwi-
ma na wymiennikowni ciepła przy ulicy 
Wojciecha Korfantego. Wymontować 

uszkodzone i założyć nowe czujniki 
w rurach spustowych należało jeszcze 
przy adresach Niepodległości 64C 
i 66G w osiedlu „Chemik”.

Mimo drobnych usterek śmiało moż-
na stwierdzić, że instalacje grzewcze 
w rurach spustowych na budynkach 

sprawdzają się – nie dochodzi już do 
sytuacji, kiedy cała rura jest zamarz-
nięta do tego stopnia, iż trzeba nieźle 
się nagimnastykować, by skuć war-
stwę lodu wewnątrz i z zewnątrz. Zdję-
cia z takich akcji mamy w naszym ar-
chiwum i oby tylko tyle...

Niestety, jak każdego roku notuje się 
przypadki przecieków z dachów czy 
pojedynczych awarii w rurach spusto-
wych. W styczniu najwięcej zgłoszeń 
od lokatorów lub właścicieli lokali użyt-
kowych związanych ze skutkami zi-
my dotyczyło przecieków z dachów, 
rynien budynków oraz sufitów i ścian 

balkonów. W sumie kilkanaście inter-
wencji. Administracje przyjęły zgłosze-
nia z adresów:

- „Centrum”: Krucza 1, 2, Karola 
Świerczewskiego 50B, Powstańców 
54B i C, Komuny Paryskiej 1, 3.

- „Młodych”: ZHP 6 i Szarych Sze-
regów 3.

- „Chemik”: Walerego Wróblewskie-
go 53E, 61B, 63B, 69, 71, Niepodle-
głości 59A, Alfonsa Zgrzebnioka 33.

- „Węzłowiec”: Grunwaldzka 2B, C, 
D, Władysława Jagiełły 2C, 33E.

- os. im. Juliana Tuwima: Hermana 
Wróbla 6B i 12 (lokal użytkowy).

Interweniowali również właściciele 
lokali użytkowych przy Władysława 
Jagiełły 15. Tam bowiem w budynku 
wielopoziomowym pojawiły się prze-
cieki na sufitach z posadzek garaży 
znajdujących się nad lokalami. Miej-
sca doraźnie zabezpieczono, wiosną 
zaś przeprowadzone zostaną tam po-
ważniejsze prace związane z wykona-
niem izolacji.

Administracje przy okazji przypo-
minają o odśnieżaniu balkonów, by 
oszczędzić sąsiadom z dołu kłopotu 
i nerwów. 

Rafał Grzywocz

Czyste schody to jeden z priorytetów – Kościelna 36 i Jana Polaczka.

Drogi muszą być przejezdne i bezpieczne – W. Korfantego oraz ulica Niepodległości w kierunku DK „Chemik” .
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„Akcja Zima” – odsłona pierwsza

Do skucia lodu nieraz potrzeba 
wiele wytrwałości i sporo sił  

– „Michałkowice

Efekt  awarii lub dewastacji.
Skrobanie lodu z szyb,  

odśnieżanie auta. 
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25 lat osiedla „Bańgów”

Ćwierć wieku osiedla „Bańgów”  
– apel do mieszkańców

W tym roku osiedle „Bańgów” 
obchodzi Jubileusz 25-lecia. 

Stąd też Rada Osiedla i administra-
cja już teraz zwracają się z prośbą do 
mieszkańców, by sięgnęli do domo-
wych archiwów i zechcieli udostępnić 
zdjęcia i inne pamiątki z minionych lat. 

Materiały można przynosić do osie-
dlowej administracji. Będą one skano-
wane lub kserowane i oddawane wła-
ścicielom. 

Jubileusz świętować będziemy pod-
czas czerwcowego „Pikniku Osiedlo-
wego”. rg

Wpadający w jakieś tarapaty finan-
sowe sądzą, że wkrótce uregulują 
należności, bo ich problemy się 
skończą. Dobrze, jeżeli tak się dzie-
je, gorzej, gdy sytuacja nie zmienia 
się, zaległości narastają i niewielki dług 
z miesiąca na miesiąc staje się coraz 
większy. Problemy jednak nie znikają 
jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki i starajmy się najszybciej jak to 
możliwe pomóc sobie, występując na 
przykład o przysługujący nam dodatek 
mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy 
przysługuje:

1) osobom mieszkającym w lokalach, 
do których mają tytuł prawny,  2) oso-
bom zajmującym lokal mieszkalny 
bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny albo 
socjalny.

W przypadku pierwszej grupy osób, 
zgodnie z art. 2.1. ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych, z dodatku mo-
gą skorzystać: - najemcy oraz podna-
jemcy lokali mieszkalnych (dot. loka-
li komunalnych, mieszkań zakładowych, 
mieszkań w domu prywatnym czynszo-
wym, mieszkań wynajmowanych na 
wolnym rynku), - członkowie spółdziel-
ni mieszkaniowych zamieszkujący na 
podstawie spółdzielczego prawa do 
lokalu, - osoby mieszkające w loka-
lach mieszkalnych znajdujących się 
w budynkach stanowiących ich wła-
sność i właściciele samodzielnych lo-
kali mieszkalnych, - inne osoby mają-
ce tytuł prawny do zajmowanego lo-
kalu mieszkalnego i ponoszące wy-
datki związane z jego zajmowaniem 
(np. na skutek umowy 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. 2012 r. – 799,18 zł) i wynosi:

- 1398,56 zł w gospodarstwie jedno-
osobowym,

- 998,97 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury
Przypominamy, że kwota brutto to 

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

tywną powierzchnię wynoszącą: - 35 m2 

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

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

dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.
Kryteriów określających szczegó-

łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

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 przy-
znawany jest od 1. dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w któ-
rym złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli 
wniosek złożymy np. do końca lutego, 
to po jego rozpatrzeniu przyznany do-
datek 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 do-
datek przyznano na podstawie nie-
prawdziwych danych, to oso-
ba go pobierająca będzie musiała 
zwrócić pobrane kwoty w podwójnej 
wysokości.

Szczegółowe informacje o wsze-
lkich kryteriach przyznawania do-
datku, związane z indywidualnymi 
sytuacjami życiowymi, zaintereso-
wani uzyskają w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych UM 

w Siemianowicach Śl.,  
ul. Michałkowicka 105.

Tam także składamy wypełnione wnioski.

1398,56 zł  w gospodarstwie jednoosobowym i 998,97 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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Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic
Chodzimy nimi co dnia. Nazewnictwo wielu z nich jest zrozumiałe, bądź dorozumiane automatycznie i nie stwarza proble-

mu udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy wiesz kto jest patronem ulicy, przy której mieszkasz? W wielu przypadkach odpo-
wiedź nie byłaby już tak szybka i prosta. Jest także wiele ulic, o których nazwie nie potrafilibyśmy powiedzieć nic. Wystarczy 
wykonać małą sondę i popytać wśród znajomych: Jak ma na imię patron tej ulicy i... już byłby problem, bo na co dzień posił-
kujemy się wersją skróconą do nazwiska. Ba, na mapach wielu miast też nie znajdziemy pełnej nazwy. Do naszych dokumen-
tów nazwy ulic też nie są wpisywane w pełnym brzmieniu. A przecież każdy człowiek ma imię i każdy tym imieniem się posłu-
guje. „MS” od dobrych kilkudziesięciu miesięcy publikuje pełne nazwy ulic – niewiele tytułów tak czyni. Teraz postanowiliśmy 
przypomnieć, co za postacie, jakie zdarzenia historyczne dały nazwę naszym ulicom. Niekiedy będziemy mocno zmuszeni do 
ograniczenia objętości publikacji, bo materiałów będzie aż nadto. Innym razem, przeciwnie, usilnie szukać będziemy informacji.

Karol Szymanowski – kompozytor XX wieku
Karola Szymanowskiego wymie-

nia się jednym tchem w gronie 
największych polskich kom-
pozytorów, a nawet stawia się 
go zaraz za niedoścignionym 
Fryderykiem Chopinem. Pia-
nista, pedagog i wychowaw-
ca muzyczny, którego muzy-
ka znana jest daleko poza gra-
nicami naszego kraju. Karol 
Szymanowski ma w Siemiano-
wicach Śląskich swoją ulicę 
– w osiedlu „Bańgów”, obok 
innych wybitnych Polaków – 
Marii Skłodowskiej-Curie oraz 
Władysława Reymonta.

Nasz bohater przyszedł na 
świat w niewielkiej wsi Tymo-
szówka na Kresach, w obsza-
rze dzisiejszej Ukrainy, 3 paź-
dziernika 1882 roku, w czasach, 
kiedy Polski nie było na mapie 
Europy. Wywodził się z domu – 
swoistej oazy kultury - gdzie odbywa-
ły się dyskusje inteligencji, gdzie dekla-
mowano poezję, tworzyły się amator-
skie przedstawienia operowe, a niemal 
każdego dnia ktoś grał i śpiewał. Tak 
więc od najmłodszych lat był osłucha-
ny z muzyką poważną i w tym też kie-
runku podążył.

Jako siedmioletni chłopak uczy się 
muzyki, najpierw pod okiem 
swojego ojca – Stanisława 
Korwin-Szymanowskiego, 
następnie pod kierunkiem 
Gustawa Neuhausa, ucząc 
się gry na fortepianie. Już 
w wieku trzynastu lat próbu-
je komponować swoje pierw-
sze utwory.

Na Kresach spędził niemal 
20 lat, po czym przeprowa-
dził się do Warszawy, by tam 
rozwijać swoją pasję, podej-
mując studia muzyczne. Pobiera lek-
cje u Marka Zawirskiego i Zygmunta 
Noskowskiego.

 Bez wątpienia jednym z przełomo-
wych momentów w karierze Karola 

odegrał w tamtym okresie mecenas 
sztuki - książe Władysław Lubomir-

ski. To dzięki jego wsparciu finanso-
wemu mogła powstać Spółka Nakła-
dowa Młodych Kompozytorów, któ-
rą tworzyła grupa utalentowanej mło-
dzieży z Karolem Szymanowskim, 
Grzegorzem Fitelbergiem, Ludomi-
rem Różyckim i Apolinarym Szelu-
tą na czele, zwana później „Młodą Pol-
ską w muzyce”. Spółka rozwijała się – 

organizowano koncerty kompozytor-
skie, promowano muzykę poważną, 
drukowano nuty. Sam Karol komponu-
je w tym czasie wiele utworów forte-
pianowych oraz uwerturę koncertową 

E-dur op.12 na orkiestrę symfoniczną. 
To właśnie Spółka otwarła mu okno 

na świat. Zaczyna podróżować 
do Wiednia, Berlina, Lipska czy 
do Włoch. 

Na przełomie 1911/12 ro-
ku Karol Szymanowski osiedla 
się we Wiedniu. Kompozytoro-
wi udaje się podpisać kontrakt 
z wiedeńską firmą wydawniczą 
Universal Edition, należącą do 
czołówki w ówczesnej Europie. 
Był to kolejny przełom w karie-
rze. Dostrzeżono jego wielki po-
tencjał. Szymanowski przestaje 
być tylko „jednym z bardzo wie-
lu” – otrzymuje zaproszenia na 
koncerty, zachwyca się muzyką 
Straussa, Debussy’ego i Stra-
wińskiego, bywa wśród „śmie-
tanki wiedeńskiej”, często po-
dróżuje, np. do Włoch czy Afry-
ki, by tam czerpać swoje kolej-

ne muzyczne inspiracje. Jednocześnie 
komponuje I i II Symfonię, II Sonatę 
fortepianową, operę „Hagith” i „Pieśni 
miłosne Hafiza”.

Latem 1914 roku podczas pobytu 
w Londynie, w Sarajewie zastrzelony 
zostaje arcyksiążę austriacki Franci-
szek Ferdynand. W następstwie Au-
stro-Węgry wypowiedziały wojnę Ser-

bii, a to wywołało „efekt do-
mina” i ostatecznie dopro-
wadziło do wybuchu I woj-
ny światowej. Muzyk pragnie 
jak najszybciej wrócić do ro-
dzinnej Tymoszówki i to mu 
się w końcu udaje. W pierw-
szej fazie konfliktu zbrojne-
go, gdy działania wojenne 
nie objęły powiatu czehryń-
skiego, tworzy kolejne swoje 
dzieła – III symfonię, kanta-
tę opartą na poemacie „Pieśń 

o nocy”, „Mity” na skrzypce i fortepian, 
„I koncert skrzypcowy”, „Pieśń majo-
wą”. Względny spokój nie trwał jednak 
długo. W 1917 roku bolszewicka rewo-
lucja dosięgła i Tymoszówkę. W efek-

Julian Tuwim
Słowisień

W białodrzewiu jaśnie dzni słoneczko, 
Miodzie złoci białopałem żyśnie, 
Drzewia pełni pszczelą i pasieczną, 
A przez liście kraśnie pęk słowiśnie. 

A gdy sierpiec na nabłoczu łyście, 
W cieniem ciemnie jeno niedośpiewy: 
W białodrzewiu ćwirnie i srebliście 
Słodzik słowi słowisieńskie ciewy.

Karol Szymanowski
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cie dworek rodzinny Szymanowskich 
został spalony, a sam kompozytor mu-
siał uciekać do Elizawetgradu – obec-
nie Kirowohrad.

Na wieść o odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, udał się czym prę-
dzej do Warszawy. A tu, po działa-
niach wojennych, kultura musiała od-
rodzić się na nowo. Powstawały ogni-
ska wysokiej artystycznej kultury – mu-
zyczne, teatralne. Sam Szymanowski 
był już szanowaną w tym czasie posta-
cią. Otrzymywał stypendia rządowe, 
prywatne zasiłki mecenasów kultury. 
Jak pisał Jerzy Waldorff w swej książ-
ce opisującej życie kompozytora: Szy-
manowski rozumiał, że muzykę polską 
należy odrodzić w taki sposób, aby za-
chowała rozpoznawalne własne naro-
dowe oblicze, poprzez dalsze czerpa-
nie z tych samych źródeł natchnień lu-
dowych, które inspirowały Chopina (...) 
Muzyka powinna być „polska w treści, 
międzynarodowa w formie”. I tym wła-
śnie kierował się w kolejnych latach 
swojego życia Szymanowski, stąd na 
przykład pieśni do cyklu wierszy Ju-
liana Tuwima „Słowisień” – przypomi-
namy nieco zapomniany wierszyk i za-
znaczamy, że 2013 rok jest rokiem Tu-
wimowskim, „Święty Franciszek”, „Ka-
linowe dwory”, „Wanda”, także nawią-
zanie do tradycji chopinowskich cy-
klem 20 mazurków fortepianowych po-
wstałych w latach 1924-26 czy też jed-
no z najsłynniejszych dzieł artysty – 
balet „Harnasie”. Największe jednak 
swoje dzieło Szymanowski skompo-
nował w 1925 roku. W tymże roku, 
warszawski finansista i patron sztuki 
Bronisław Krystall złożył propozycje 
kompozytorowi, by ten napisał utwór 
religijny dla uczczenia pamięci przed-
wcześnie zmarłej żony. Tak powstał 
„Stabat Mater”.

Karol Szymanowski w swojej twór-
czości szukał czegoś nowego, 
a w pewnym momencie swojego życia 
zdecydował, że podejmie się również 
działalności społecznej: „Reformato-
ra muzyki ojczystej”. Zostaje pedago-
giem. Jednak jak się później okazało, 
nie był to łatwy do zrealizowania cel.

Jeszcze w Paryżu podczas jedne-
go ze zjazdów czołowych twórców 
muzycznych i plastycznych z całego 
świata, przyczynił się do stworzenia at-
mosfery tolerancji i szacunku dla róż-
nych kultur narodowych i chęci zrozu-
mienia ich walorów. W Europie wów-
czas panowała ogólna fascynacja mu-
zyką niemiecką, uważano, że wszyst-
ko co najlepsze w muzyce pochodzi ze 

strefy germańskiej: Bach, Beethoven, 
Brahms, Wagner, Strauss. Stąd po-
waga wypowiedzianych słów. 

Na przełomie 1926/27 powsta-
ło w Paryżu Stowarzyszenie Młodych 
Muzyków Polskich, na czele którego 
stał Piotr Perkowski. Rozwijało się 
szybko. Inicjatywę wspierały zamoż-
ne rodziny Radziwiłłów, Lubomir-

skich, Zamoyskich. Prestiżu nada-
ło mu stworzenie Komitetu Honorowe-
go, w skład którego weszli między in-
nymi: Maurice Ravel, Arthur Honne-
ger, Albert Roussel i właśnie Karol 
Szymanowski. Honorowym prezesem 
był zaś Ignacy Paderewski.

W 1927 roku zaproponowano kom-
pozytorowi stanowisko dyrektora Kon-
serwatorium Muzycznego w Warsza-
wie. Jak pisze Jerzy Waldorff: Admini-
stratorem jednak, dobrym nie był. Miał 
wielu krytyków. Niestety, krótko po 
objęciu funkcji nastąpił u Szymanow-
skiego gwałtowny atak gruźlicy. Wziął 
urlop zdrowotny i wyjechał za grani-
cę, najpierw do Edlach w Austrii, póź-
niej Davos w Szwajcarii, na kosztow-
ne kuracje. 

W maju 1930 wraca do Warszawy 
i otrzymuje propozycje przekształce-
nia Konserwatorium Warszawskiego 
na pierwszą w Polsce wyższą uczelnię 
w tej dziedzinie – Akademię Muzycz-
ną. Nie wahał się i ową propozycję 
zaakceptował. Wdrażał równocześnie 
swoją koncepcję nowoczesnego spoj-
rzenia na muzykę. W tym celu skupił 
wokół siebie podobnie myślących pe-
dagogów. Jeszcze w tym samym ro-
ku Szymanowski otrzymał tytuł doktora 
honoris causa Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie, jako drugi po Igna-
cym Paderewskim muzyk, a później 
i inne znaczące odznaczenia.

Niestety dla kompozytora, jego kon-
cepcja reformy nie przyniosła mu wów-
czas chwały. Miała wielu przeciwni-
ków, a on sam mocno był krytykowa-
ny w prasie. Właściwie zaszczuty 30 
kwietnia 1932 roku złożył dymisję z pia-
stowanej funkcji, a Akademia Muzycz-
na po dwóch latach praktycznie prze-
stała istnieć i znów wrócono do Konser-

watorium. Po latach jednak wiadomo, 
że trud tego wybitnego artysty nie po-
szedł na marne, są kontynuatorzy jego 
myśli, a w Polsce mamy Akademie Mu-
zyczne, jak chociażby w Katowicach, 
imienia... Karola Szymanowskiego. 

Kompozytor w ostatnich latach swo-
jego życia przebywał w Zakopanem 
w wynajmowanej willi „Atma” (stojąc 
jeszcze na czele AM), nie był to jed-
nak jego ostatni przystanek. Tu odna-
lazł spokój od nagonki i czyste powie-
trze, tak bardzo mu potrzebne w obli-
czu ciężkiej choroby. Często wyjeżdżał 
na kolejne kuracje do Szwajcarii. Było 
z nim jednak coraz gorzej. W ostatnich 
miesiącach życia mówił już tylko szep-
tem, gdyż gruźlica poważnie zaatako-
wała jego gardło. Zmarł we śnie w kli-
nice w Lozannie 29 marca 1937 ro-
ku. Spoczął w Krypcie Zasłużonych na 
Skałce w Krakowie. Pośmiertnie, pre-
zydent Ignacy Mościcki odznaczył go 
Orderem Odrodzenia Polski.

Dzisiaj w wielu miastach Polski są 
ulice Jego imieniem. W „Bańgowie” 
przy tej rozwidlonej ulicy znajduje się 
między innymi Zespół Szkół nr 1, dwa-
naście budynków mieszkalnych, ciąg 
pawilonów usługowo-handlowych oraz 
parkingi.

W materiale  posiłkowano się książką Je-

rzego Waldorffa „Serce w  płomieniach – sło-

wo o Szymanowskim”, wydaną w 1998 roku.

Rafał Grzywocz

 Bańgów – ulica Karola Szymanowskiego



24 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2013

Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny! Nie bądź obojętny

Widzisz bezdomnego  
– dzwoń bezpłatnie na: 800 100 022

Zima jest piękna i groźna zarazem. Oprócz malown-
iczego ozdabiania śnieżnym puchem drzew, krzewów 
i umożliwienia amatorom białego szaleństwa oddaniu 
się swemu hobby, niestety, zbiera okrutne żniwo.

Dotychczas już kilkadziesiąt osób w naszym kraju zmarło 
z wychłodzenia, czyli mówiąc brutalniej zamarzło na śmierć. 
Ta pora roku przynosi też zwiększoną ilość pożarów oraz 
zaczadzeń i kolejne śmiertelne ofiary. Ryzyko zatrucia tlenkiem 
węgla znacznie bowiem wzrasta podczas sezonu jesienno-zi-
mowego. W tym okresie uszczelniamy nasze mieszkania, 
zatykamy wszystkie możliwe szpary, przez które mogłoby 
przedostać się zimno, a to pierwszy krok do nieszczęścia.

Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. Jeżeli 
chcemy komuś takiemu pomóc w zapewnieniu noclegu, 

wyżywienia, to pamiętajmy, że od 1 listopada do 31 marca 
działa całodobowy bezpłatny numer z telefonów stacjona-
rnych dla osób potrzebujących zapewnienia schronienia:

 800 100 022.
Pomocy dla bezdomnych możemy też szukać 

telefonując pod następujące numery:
- 997 - Policja,

- 986 - Straż Miejska,
- 112 - Służby Ratownicze

Niezależnie też zwracajmy uwagę na przypadkowo napot-
kane osoby, które mogą stać się ofiarą niskich temperatur. 
Nie bądźmy obojętni na widok osób leżących bądź zbyt le-
kko ubranych w stosunku do panujących warunków atmos-
ferycznych mróz, śnieżyca.

Zwracajmy szczególną uwagę przede wszystkim na dzieci, osoby starsze. O każdej niepokojącej sytuacji 
trzeba koniecznie, najlepiej natychmiast, poinformować służby ratownicze. Od naszej wrażliwości i chęci 

niesienia pomocy zależy ich życie.

Ku równowadze ciała, umysłu, ducha
- Dokucza nam zmęczenie fizyczne i psychiczne, mamy mało ruchu, wyrę-

czając się samochodem, komputerem, nieodpowiednio odżywiamy się, a le-
czymy zwalczając skutki chorób, a nie ich przyczyny – wylicza Henryk Ter-
lecki, instruktor Tai Chi w Domu Kultury „Chemik” i dodaje: Może czas spró-
bować coś zmienić?

Może właśnie pora sięgnąć do 
bardziej niekonwencjonalnych me-
tod, czerpiących z głębokich trady-
cji chińskich i spróbować ćwiczeń 
Tai Chi?

Tai Chi – pod tą dziwnie dla nas 
brzmiącą nazwą kryje się system, 
opracowanych wiele wieków wstecz 
w Chinach, powolnych ruchów mają-
cych przynieść człowiekowi wiele ko-
rzyści. To swoiste połączenie ćwiczeń 
fizycznych i doskonalenia ducha – te 
sfery zgodnie z tradycją nigdy nie były 
traktowane oddzielnie. – Przed wieka-
mi w chińskich, co bardziej zamożnych 
rodzinach zatrudniano lekarza. Był on 
przy rodzinie blisko cały czas. Ciąży-
ła na nim odpowiedzialność dbania 
o zdrowie domowników. Gdy przytra-
fiła się jednak choroba, wtedy nie miał 
płacone, bo nie wywiązał się z zada-
nia – opowiada Terlecki. Filozofia Tai 
Chi ukierunkowana jest między innymi 
na oczyszczenie organizmu. Dąży się 
do zachowania równowagi ciała, umy-
słu, ducha. 

Jak wyglądają więc owe ćwiczenia? 
- Mogą mieć one dwie formy: krótką 
i długą. Na pierwszą składają się 24 
ruchy, z kolei na tę drugą – 106. Ćwi-
czenia wykonuje się spokojnie, zacho-

wując pełną koncentrację i skupiając 
uwagę wyłącznie na poszczególnych 
elementach ciała. Każdy ruch oddzia-
łuje na inną część naszego organizmu. 
„Biały żuraw rozkładający skrzydła” – 
wpływa na poprawną pracę kręgosłu-
pa i na odśrodkowy układ nerwowy, 
inny przykład – „Odepchnięcie małpy” 
– pobudza nam limfę do oczyszczenia 
organizmu z toksyn. W tej filozofii liczy 
się każdy ruch. Wyciszyć umysł i uak-
tywnić obiegi energetyczne w ciele – 
wyjaśnia precyzyjnie instruktor. 

Systematyczne ćwiczenia Tai Chi 
mogą wpłynąć na poprawę zdrowia, 
optymalizują funkcjonowanie całego 
ciała, w tym przeciwdziałają przecią-
żeniom, nadciśnieniu, niedotlenieniu 
organizmu, redukują napięcia, popra-
wiają krążenie, harmonizują wagę na-
szego ciała czy wreszcie wzmacniają 
ogólną kondycję psychofizyczną.

Podczas zajęć prowadzący Henryk 
Terlecki, dyskutuje także na temat od-
powiedniego odżywiania się, ziół, ra-
dzi również, by w domu też próbować 
ćwiczyć. 

- Po takich ćwiczeniach człowiek 
czuje się młodszy. Podoba mi się ta 
forma zajęć – gimnastyka i rozmo-
wa. W domu też w miarę możliwości 

staram się ćwiczyć, na pewno wpły-
wa to na dobre krążenie – oceniła Ma-
ria Witczak, jedna z uczestniczek za-
jęć. W pozytywnym tonie wypowie-
działa się również pani Teresa: Ćwi-
czę już trzeci rok. Pomaga to, na-
prawdę. Trzeba się ruszać, to w zasa-
dzie jest gimnastyka. Interesujące tu 
są również pogadanki o tym, jak naj-
lepiej zadbać o swoje zdrowie, orga-
nizm, tryb życia. Tu wiek nie odgry-
wa roli. Są osoby starsze i każdy so-
bie radzi. Z kolei Dorota Jagieła po-
wiedziała nam, że Tai Chi zajmuje się 
już pięć lat, a ćwiczy nie tylko na za-
jęciach w Domu Kultury Chemik”, ale 
też w domowym zaciszu. Podkreśla-
ła, iż ćwiczenia te są doskonałe dla 
każdego, szczególnie dla osób +50, 
jak i tych młodszych. Wpływają bo-
wiem na samopoczucie, dają energię 
do życia.

Do poznania Tai Chi zachęca Hen-
ryk Terlecki, który siedzi w tej ma-
terii już przeszło 15 lat: - Poznajmy 
możliwości swojego organizmu. Moż-
na przyjść na ćwiczenia i spróbować 
raz, drugi. Oczywiście w pierwszym 
momencie niektórzy mogą poczuć pe-
wien dyskomfort – źle się poczuć, ale 
to stan przejściowy. Wiek nie ma tu 
znaczenia.

Zajęcia Tai Chi, nad którymi patronat 
objęło Towarzystwo Krzewienia Kul-
tury Fizycznej, odbywają się w Domu 
Kultury „Chemik” przy ulicy Niepodle-
głości 51, w każdą środę, od 17.30.

Rafał Grzywocz
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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

Odśnieżanie	
–	zimowy	problem

Dzień Dobry.
Corocznie muszę interweniować 

w sprawie odśnieżania alejek pomię-
dzy blokami osiedla Węzłowiec.

Zwały śniegu naniesione przez wiatr 
i pozostawione na drodze wewnętrz-
nej, biegnącej od bloku przy ul. Jagieł-
ły 33 do bloków przy ul. Jagiełły 37 i 39 
nie pozwalają na swobodny przejazd 
samochodom, a także przejść pieszo 
mieszkańcom.

W tym sezonie zimowym – o ile się 
nie mylę, to odśnieżano bodajże dwu-
krotnie.

Czy tak zawsze musi być?
Każdego roku pytam Państwa o je-

den i ten sam problem – odśnieżanie, 
po czym otrzymuję zapewnienie ze 
strony SSM o usprawnienu organiza-
cji w zakresie właściwego utrzymania 
dróg wewnętrznych Spółdzielni.

Osobnym problemem jest szero-
kość alejek pomiędzy blokami. Z tru-
dem udaje się na tych alejkach wy-
minąć w normalnych warunkach po-
godowych, a co dopiero w okresie zi-
mowym. Czy projektant tejże infra-
struktury pomyślał o możliwości po-
ruszania się samochodów o znacznie 

szerszych gabarytach, niż FIAT 126p? 
Wielokrotnie zdarza się też taka sy-
tuacja, że samochody muszą doko-

nywać karkołomych manewrów, aby 
wzajemnie się wyminąć.

Zatem, stawiam kolejne pytania wo-
bec SSM i nie oczekuję raczej w tej 
konkretnej sprawie odpowiedzi. 

Proszę potraktować te pismo jako 
mój kaprys, bowiem gdy dopada mnie 
wściekłość w jakiejś konkretnej spra-
wie, siadam przy komputerze i piszę 
do przysłowiowego „kosza”.

Proszę wybaczyć także mój sar-
kazm, ale inaczej tego nie widzę.

Pozdrawiam
Józef Durlak, ul. Jagiełły 37a

Witam
Piszę z prośbą o regularne odśnie-

żanie chodników i schodów na ulicy 
Grunwaldzkiej 3d. 

Z przykrością stwierdzam, że pra-
cownicy Spółdzielni odpowiedzialni 
za utrzymanie chodników w bezpiecz-
nym stanie nie wywiązują się ze swo-

ich obowiązków. Tegoroczna zima za-
sypała nas dużą ilością śniegu i od kil-
ku tygodni musimy sobie z tym radzić 
sami, gdyż chodniki pozostają pokryte 
śniegiem, a pod nim grubą warstwą lo-
du. Zauważyłam, że kiedy temperatu-
ra się podniosła, jeden z pracowników 
próbował oczyścić schody, ale szybko 
się poddał, pozostawiając je pokryte 
lodem. Wysypanie 10 cm ścieżki z pia-
sku środkiem chodnika nie wystarczy. 
Dlaczego chodniki nie są odśnieżane 
do betonu, a jedynie byle jak odgar-
niane? Czy mamy czekać do roztopów 
na usunięcie śniegu? Jak widać dopó-
ki jest mróz nie mamy co liczyć na po-
rządek i bezpieczne przejście chodni-
kami na Grunwaldzkiej.

Może warto by zatrudnić na pełny 
etat kogoś, kto mając pod opieką kil-
ka budynków codziennie troszczył-
by się o porządek na podlegającym 
mu terenie? Ten system doskonale 
sprawdza się na innych osiedlach np. 
Os. Tysiąclecia, gdzie gospodarze do-
mów odśnieżają chodniki codziennie, 
do betonu.

Proszę o interwencję w tej sprawie.
Z góry dziękuję.

Lokatorka
ciąg dalszy na str. 28

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”

Słowo 
wróblem...
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Zarząd SSM: Jak co roku przy in-
tensywnych opadach śniegu poja-
wia się duży problem z natychmia-
stowym usuwaniem śniegu – natu-
ra okazuje się silniejsza. Szczegól-
nie problem dotyczy takich miejsc, 
jak II etap os. „Węzłowiec” (Włady-
sława Jagiełły 25 do 41) gdzie sto-
sunkowo wysokie usytuowanie bu-
dynków i niekorzystna róża wia-
trów powoduje zawiewanie pada-
jącego śniegu i powstawanie zasp. 
Ilość sprzętu, jakim dysponuje 
SSM nie pozwala na jednoczesne 
odśnieżanie wszystkich rejonów 
w tym samym czasie, co może po-
wodować trudności, za które prze-
praszamy. Osobnym problemem 
jest szerokość dróg oraz parkujące 
samochody, które w wielu przypad-
kach wręcz uniemożliwiają wpro-
wadzenie cięższego sprzętu do od-
śnieżania dróg i parkingów.

Spółdzielnia czyni ogromne wysił-
ki, ponosząc przy tym znaczne wy-
datki, na maksymalne w czasie zi-
my udrożnienie dróg i chodników 
i nie zgadzamy się z opinią, że stan 
ich zimowego utrzymania pozosta-
wia wiele do życzenia. Może ktoś 
stwierdzić, że zbędne to tłumacze-
nie, ale w przypadku dużych opa-
dów śniegu kraje znacznie bogatsze 
od nas lub bardziej przystosowane 
do warunków zimowych też często 
nie potrafią uporać się z nadmiarem 
śniegu, którego z nieba spadają set-
ki ton. Często też w takich krajach 
śniegu się nie usuwa do czarnego 
i obowiązuję tam tzw. białe utrzyma-
nie dróg, chodników.

Odrębną sprawą jest wykonywa-
nie obowiązków przez dozorców. 
Mamy wiele przypadków, że wyko-
nują oni swe obowiązki sumiennie 
i rzetelnie, a mimo to przegrywa-
ją ze śniegiem. Warto w tym miej-
scu zaznaczyć, że często efekt pra-
cy dozorcy jest bezceremonialnie 
niweczony, bo osoba odśnieżają-
ca swój samochód zwala śnieg na 
wyczyszczone miejsce i nie odgar-
nia go na pobocze. Zdarzają się też 
– na szczęście sporadycznie – sy-
tuacje, gdy z różnych powodów np. 
choroba, obowiązki te nie są wyko-
nywane należycie. Każdy taki przy-
padek jest analizowany i w razie 
uzasadnionej konieczności podej-

mujemy stosowne konsekwencje – 
do rozwiązania umowy włącznie.

Na niezbyt pozytywna opinię nie-
których mieszkańców wpływa rów-
nież fakt, że część dróg i chod-
ników w osiedlach nie należy do 
SSM, lecz do miasta, a ich kolej-

ność odśnieżania nie jest pierw-
szoplanowa.

Podając te wyjaśnienia apeluje-
my o wyrozumiałość i zapewniamy, 
że dokładamy wszelkich starań by 
problem minimalizować.

Od redakcji: Każdy list Czytelnika 
traktujemy bardzo poważnie. Do ko-
sza kwalifikujemy jedynie anonimo-
we informacje czy e-mailowe, czy też 
zgłaszane na redakcyjnym dyżurze.

Niemili		
i	niechciani	„goście”

Szanowni Państwo.
Od ponad 3 miesięcy słyszałam 

różne podejrzane odgłosy w kuchni 
siedząc przy komputerze w pokoju. 
Wchodząc do kuchni słyszałam poty-
kające się drobne przedmioty (rekla-
mówki, kosz z ziemniakami, pokryw-
ki w koszku pod szafką kuchenną, ja-
kieś zwierzątka uciekające przez dziu-
ry przy rurach c.o lub do szachtu. Roz-
kładałam trutkę, zapiankowałam wokół 
rur c.o. w kuchni. Po zapiankowaniu 
przy pionie kuchennym, nocne skro-
bania przeniosły się do ubikacji i po-
koi. No i jakie zdziwienie i szok był 
9 osób będących u mnie o godzi-
nie 18 w Dniu Babci, kiedy szczur 
wyszedł z otworu przy pionie c.o. 
w pokoju i pobiegł do kuchni, aby 
wygryzioną - jak się potem okaza-
ło - dziurą schować się w szach-
cie. Skrupulatnie znowu opianko-
waliśmy całe wyjście z szachtu, ale 
dziś szczur wygryzł dziurę przy ru-
rze odpływowej w ubikacji. Proszę 
o skuteczne rozłożenie trutek w ca-
łej piwnicy i zamurowania, zatynkowa-
nia jakichkolwiek dziur od strony piw-
nic do mojego mieszkania. Szczury 
chodzą i w szachcie, a więc pójdą i na 
dalsze piętra.

I jeszcze jedno. Dylatacja pomiędzy 
segmentem „d” i „c” od strony wejścia 
do salonu fryzjerskiego, a dawniej do 

sklepu. Proszę o zamknięcie tej dylata-
cji, ponieważ stanowi ona siedlisko bru-
du i niesamowite niebezpieczeństwo 
dla dzieci, bawiące się przed zakładem 
fryzjerskim w oczekiwaniu na mamę.

Szanowni Państwo. Płacę czynsz za 
utrzymanie klatki schodowej, oświetle-
nie itp. Nie mam piwnicy, ani nie ko-
rzystam z klatki. Sama zamiatam, od-
śnieżam itd. Nie mam o to pretensji, 
ale proszę wytępić te szczury i zaspo-
inować strop po obwodzie w piwnicy, 
zamknąć szacht w piwnicy i uszczel-
nić przy wejściu instalacji c.o., wod., 
kan. i gazu w stropy. To chyba nie jest 
za wiele. Myszy??? Nie boję się, ale 
spać w jednym pokoju ze szczurami to 
za duże poświęcenie dla SSM.

A tak przy okazji. W moim miesz-
kaniu nigdy nie było urządzeń gazo-
wych, ani też nie było w projekcie ada-
ptacji na mieszkanie, więc dlaczego 
płacę za gaz??? Należałoby zwrócić 
pobraną opłatę za czas zamieszkiwa-
nia, lub zaliczyć na poczet czynszu.

Z wyrazami szacunku
Hanna Gąsior, ul. Jagiełły 37d

Zarząd SSM: Bezpośrednio po 
otrzymani tej informacji admini-
stracja podjęła energiczne działa-
nia, których celem jest zlikwidowa-
nie problemu gryzoni. Zaangażowa-
no specjalistyczna firmę i przepro-
wadzono deratyzację a niezależnie 
uszczelniono miejsca, przez które 
gryzonie mogły się przedostawać.

Prosimy Panią o bezpośred-
ni kontakt z ADM os. „Węzłowiec” 
w celu wykonania ewentualnych 
prac uszczelniających mieszkanie.

W kwestii opłat za gaz podej-
miemy odpowiednie działania po 
przedstawieniu przez ADM stosow-
nego protokołu.

Kto widział, kto wie?
Tel. 606 416 161, 501 936 563

Skatowano	szczeniaka
Na początku stycznia, w budynku 

przy ul. W. Wróblewskiego 69 – in-
formowała nas Pani B. B. – w dol-
nej części zsypu znaleziono szcze-
nię. Jak stwierdził lekarz weterynarii 
piesek doznał wielu złamań i obrażeń 
wewnętrznych. Niestety, w cierpieniu 
zdechł. Bestialskie zachowanie – czło-
wiek bez sumienia – podsumowała.

Pani B. prosi osoby, które mają ja-
kąkolwiek informację o ludziach na 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 30

ciąg dalszy ze str. 26
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osiedlu i posiadających szczeniaka 
na przełomie grudnia i stycznia o kon-
takt, tel. 606 416 161, 501 936 563 
lub za pośrednictwem e-maila do re-
dakcji: ssm@poczta.fm

Od redakcji: Pismo pozostawiamy 
bez komentarza, bo zbędne są słowa. 
Czekamy jednak na państwa informa-
cje – najlepiej telefoniczne na podane 
wyżej numery.

Śmietnik	 i	płyta
Nasza Czytelniczka zamieszka-

ła przy ul. Stawowej 11, w imieniu 
własnym i sąsiadów z 11 i 11A, pro-
si SSM o zlikwidowanie płyty betono-
wej przy śmietniku, róg ul. Stawowej 
i Wyzwolenia, ponieważ składane są 
tam różne zniszczone przedmioty (ob-

raz jak z wysypiska), wysypywane są 
resztki jedzenia, które ściągają gołę-
bie, a wieczorami szczury. W ramach 
poprawienia estetyki na osiedlu po-
winno się też postawić murek przy po-

jemnikach na śmieci – płyta i pojem-
niki na śmieci znajdują się przy placu 
zabaw dla dzieci. Mieszkańcy proszą 
również o postawienie tabliczek o za-
kazie karmienia gołębi na trawnikach 
przy budynkach (adres jak wyżej). Po-
nadto, stoi tam pojemnik na ubrania 
– stary, zniszczony, który można by 
zlikwidować, ponieważ naprzeciwko 

przy ul. Wyzwolenia postawiono no-
wy pojemnik.

Zarząd SSM: Administracja po-
twierdza, że stan obecny opisane-
go miejsca do składowania odpa-
dów nie jest zbyt estetyczny. Jed-
nakże wyjaśniamy, że teren ten nie 
jest własnością Spółdzielni i dlate-
go rozebranie płyty czy wykonanie 
ogrodzenia nie jest możliwe.

Administracja os. „Michałkowi-
ce” rozważy możliwość wybudo-
wania nowego śmietnika na tere-
nach SSM, co powinno zlikwido-
wać obecne niedogodności. Wio-
sną br., po rozmrożeniu gruntu, 
SSM ustawi tabliczkę o zakazie do-
karmiania ptaków. Niezwłocznie 
natomiast usuniemy stary pojem-
nik na ubrania.

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

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

ciąg dalszy ze str. 28

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Bohaterów Westerplatte 20, 41-106 Siemianowice Śl.

OGŁASZA

KONKURS OFERT
Na	następujące	roboty	remontowo–budowlane:

•  DOCIEPLENIA W SYSTEMIE LEKKO -MOKRYM
•  ROBOTY DEKARSKIE
•  ROBOTY DROGOWE I CHODNIKOWE
•  ROBOTY MALARSKIE
•  ROBOTY ŚLUSARSKIE
•  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
•  ROBOTY ELEKTRYCZNE:

– REMONTY OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO
– POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ,
– DROBNE ROBOTY REMONTOWO-KONSERWACYJNE,
– KONSERWACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

•  ROBOTY INSTALACYJNE (WOD.-KAN.-GAZ, C.O.)
•  KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH
•  KONSERWACJA DOMOFONÓW
•  ROBOTY ALPINISTYCZNE

Specyfikacje istotnych warunków, jakie powinny zawierać oferty 
na poszczególne roboty można odebrać

W dziale technicznym pokój nr 3 i 5, tel. 32 609-14-05, 32 609-14-20

Termin złożenia ofert: do 28. 02. 2013 R.  Do godz. 15 00
Ogłoszenie wyników: 11. 03. 2013 R.

Zarząd SSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.
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- ananasa
Puszka ananasa, puszka kukurydzy, 

kawałek żółtego sera, ząbek czosnku, 
łyżka majonezu, s ól, pieprz do smaku. 
Krążki ananasa pokroić, dodać kuku-
rydzę, zmiażdżony czosnek i przypra-
wy. Całość wymieszać z majonezem.

- morszczuka lub dorsza
20 dag filetów, pół pęczka włoszczy-

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

Filety ugotować w wywarze z jarzyn, de-
likatnie wyjąć, ostudzić, pokroić w kostkę 
razem ze wszystkimi składnikami. Całość 
przyprawić, wymieszać z majonezem, po-
sypać posiekaną natką pietruszki.

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

marańcze, opakowanie serka homo-
genizowanego, ćwierć szklanki jogurtu 
lub kefiru, łyżeczka posiekanej zielonej 
pietruszki, sól, mielona, słodka papry-
ka do smaku.

Umyte jabłka pokroić na plasterki, 
skropić sokiem z cytryny. Pomarańcze 
obrać ze skórki i również pokroić na 
plasterki. Owoce ułożyć na talerzu na 
przemian warstwami w kształcie wień-
ca. W środek wlać serek wymiesza-
ny z jogurtem i przyprawami. Posypać 
zieloną pietruszką.

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

1 łyżka stołowa oleju, sok z 1 cytryny, 
sól, pieprz do smaku.

Oczyścić trzony pieczarek, a z kape-
luszy zdjąć błonkę. Umyte grzyby za-
lać gorącą wodą, dodać soku z cytryny 
i ugotować. Ugotowane pieczarki i ce-
bulę pokroić na półplasterki, po czym 
przyprawić olejem, solą i pieprzem. 
Przygotowaną masę ułożyć kopiasto 
na salaterce i przybrać kawałkami jaj.

- kurczaka
2 średniej wielkości wędzone udka kur-

czaka, 6 jajek, cebula, 1 ząbek czosnku, 
2 czubate łyżki musztardy, majeranek, 
zioła prowansalskie, przyprawa do kur-
czaka, ostra papryka w proszku, zioła do 
drobiu, pieprz ziołowy, sól morska.

Udka oczyścić z kości, skóry, tłusz-
czu. Jajka ugotować na twardo, ostu-
dzić. Mięso, jajka i cebulę pokroić 
w kostkę. Czosnek obrać i zmiażdżyć. 
Dodać podane przyprawy i wszystko 
razem dokładnie wymieszać. Włożyć 
do lodówki na około 30 minut.  

Lubisz gwar, ruch, 
zabawę, wesołe mę-
skie towarzystwo, 
gdzie można sobie 
pozwolić na niewy-

bredne dowcipy. Satysfakcję daje Ci 
również praca, ale pod warunkiem, że 
to co robisz Cię interesuje i łączy się 
z możliwością awansu. 

Najlepiej czujesz 
się w domu, któ-
ry starasz się tak 
urządzić, abyś mógł 

w nim przyjemnie odpoczywać. Nie do-
brze Ci wróży związek z kobietą spod 
znaku Barana, która jest Twoim przeci-
wieństwem. Kiedy dasz się gdzieś wy-
ciągnąć, to nie daje Ci to przyjemności. 

Bliźniak jest w swo-
im żywiole, gdy mo-
że imponować in-
nym. Jeśli jest kobie-

tą, chwali się swoimi sukcesami, biżu-
terią, modnym strojem. Panowie uwy-
puklają zasób wiedzy, pozycję, warun-
ki materialne, jakie udało się im stwo-
rzyć swojej rodzinie.

Rak, podobnie jak 
Byk najlepiej czuje 
się w domu, ale z in-
nej przyczyny. Będąc 

u siebie może bez skrępowania robić 
to, co lubi, czytać czy gotować. Źle się 
natomiast czuje w dużym granie ludzi, 
bo nie lubi zwracać na siebie uwagi.

Lew nie znosi prze-
siadywania w domu, 
do czego niekiedy 
zmusza go życie. Je-

śli tak się zdarzy np. choroba, czu-
je się samotny i odtrącony. Towarzy-
stwo odpowiada mu jednak wyłącznie 
takie, gdzie on gra główną rolę i może 
się popisywać.

Ludzie, którzy uro-
dzili się pod znakiem 
Panny, bardzo lubią 
gotować, jeśli są męż-

czyznami – majsterkować, w ogóle zaj-
mować się domem. Dobrze jest mieć 
Pannę w rodzinie, bo wtedy zawsze 
możesz liczyć na nią w razie potrzeby.

Ludzie spod tego 
znaku, szczególnie 
panie, bardzo lubią 
się ładnie ubrać, ota-

czać pięknymi przedmiotami, mieć gu-
stownie urządzone mieszkanie. Pano-
wie lubią też towarzystwo i debaty na 
różne, ciekawe tematy.

Ze wszystkich zna-
ków Zodiaku Skorpion 
jest najbardziej seksu-
alny i ta sfera życia in-
tymnego jest dla niego 

bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza. 
Nie toleruje zdrady, a w małżeństwie 
bardzo ceni sobie wierność.

Pan Strzelec bar-
dzo lubi swój dom, 
kiedy… wraca do 
niego po długiej nie-

obecności. Naprawdę fascynują go 
podróże, zwiedzanie dalekich krajów, 
poznawanie nowych obiektów, cieka-
wych ludzi i ich obyczajów. 

Może to wydawać 
się dziwne, ale reali-
styczni ludzie spod 
tego znaku bardzo 

lubią sobie pomarzyć. Oczywiście ma-
rzenia są zawsze konkretne i znajdu-
jące się w zasięgu możliwości. Często 
je potem realizuje.

Wszystkie, a już na 
pewno prawie wszyst-
kie Ryby bardzo lubią 
małe dzieci i po pracy 

zabawa z maluchami daje im przyjem-
ność i odprężenie. W ogóle Ryby są 
bardzo dobrymi rodzicami i wzorowy-
mi nauczycielami.

Większość Wodni-
ków czerpie przyjem-
ność i satysfakcję, 
głównie z osiągnięć 

w dziedzinie, w której pracują. Potra-
fią być bardzo cierpliwi, wytrwali i że-
by osiągnąć wymarzony sukces, po-
nosi duże ofiary.

Zodiakowi sprawiają 

przyjemność.

Sałatka z:

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Stopień pisma; 

8. Słynne Maurycego Ravela; 9. Słusz-
ność; 10. Pan Granica posiadający le-
gitymację nr 1 SSM; 11. Faza Księ-
życa; 12. Ma swoją cenę; 13. Dar 
Trzech Króli; 14. Jest to 12.500 eg-
zemplarzy miesięcznika „Moja Spół-
dzielnia”; 16. Przypisek; 19. Kończy 
rundę na ringu; 20. Krewniak brzozy; 
21. Wymuszona opłata; 22. Na pięcio-
linii; 23. Zniesmaczenie; 28. Spis osób; 
31. Ekipa wioślarska; 32. Pielnik, na-
rzędzie ogrodnicze; 33. Deski z wią-
zaniami; 34. Gwara środowiskowa; 
35. Pies obronny; 36. Antyczny motyw 
dekoracyjny; 37. Zbiornik wodny.

PIONOWO: 1. Emalia, szkliwo; 
2. „Płynie” z Wieży Mariackiej; 3. Ro-
wer lub auto; 4. Z ciepłą herbatą; 
5. Traszka; 6. Rękojeść, rączka; 7. Pre-
zent od malucha; 14. „Symbol 2012” 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej; 15. Pierwszy to Wielki a dru-
gi Zielony organizowany przez Sie-
mianowicką Spółdzielnię Mieszkanio-
wą”; 17. Harmonijka ustna; 18. Zgra-
na czwórka; 24. Taras w wieżowcu; 
25. Wklęsły lub wypukły na powierzch-
ni cieczy; 26. Gruba portiera; 27. Dziel-
nica Siemianowic Śląskich; 28. Kowal-
ny metal ze skandowców; 29. Celny w 
dziesiątkę; 30. Orszak, świta.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiązanie 
krzyżówki, które prosimy przesyłać do 

19. II. 2013 r. na adres SSM, ul. Boh. 
Westerplatte 20 z dopiskiem Redak-
cja „Moja Spółdzielnia” – Krzyżów-
ka nr 2/2013. Nagrody za rozwiąza-
ną krzyżówkę nr 1/2013 z hasłem – 
Jaka zima takie lato, otrzymują: Ania 
OSOWSKA, ul. Kolejowa 3C; Joan-
na LEMPA, ul. Władysława Reymon-
ta 24; Irena BAKALARZ, ul. ZHP 11. 

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagroda głów-
na – niespodzianka – ufundowana zo-
stała przez Sukces s.c., Siemianowice 
Śl., ul. Walerego Wróblewskiego 67. 
Fundatorem pozostałych nagród jest 
Siemianowicka Spółdzielnia Miesz-
kaniowa.

Mówi blondynka do koleżanki:
- Mój pies chyba się na mnie obraził.
- A skąd wiesz?
- Nie odzywa się do mnie...

J K L

Sekretarka mówi do zapracowanego 
biznesmena:

- Panie prezesie, zima przyszła!
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej 

żeby przyszła jutro! A najlepiej niech 

wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 
konkretną godzinę.

J K L

Zimowe popołudnie. Piękna dama wy-
chodzi na spacer w futrze i spotyka na 
ulicy członków organizacji ekologicznej.

- Jak pani nie wstyd nosić futro zdarte 
z żywych norek?

- To nie norki, to poliestry.
- A czy Pani wie, ile poliestrów musia-

ło oddać życie, żeby Pani miała futro?
J K L

W zimowy wieczór gajowy złapał 
w lesie złodzieja, który kradł ścięte 
drzewo.

- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbieram pa-

szę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu, że kró-

liki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to napa-

lę nim w piecu...
J K L

Grupa turystów zwiedza ru-
iny średniowiecznego zamku. Mały 
chłopiec przygląda się tym resztkom 
muru i pyta:

- Tatusiu, to tutaj mama uczyła się 
jeździć naszym samochodem?

J K L



34 MOJA SPÓŁDZIELNIA 2/2013

Widziane zimową porą
W ostatnich tygodniach – począwszy od Świąt Bożego Narodzenia 

a skończywszy na ostatnich dniach stycznia – w naszych osiedlach 
dominował świąteczny wystrój i często natknąć się można było na jakże spe-
cyficzne obrazki, czy zachowania charakterystyczne dla zimowej pory roku.

Warto było wybrać się późnym popołu-
dniem lub wieczorem, choć na krótki spa-
cer tylko po to, by pooglądać, jak pięknie 
migotają lampki, podświetlone łańcuchy, 
mikołajki, renifery czy gwiazdki. Mało któ-
ry budynek nie miał, choć jednego mniej 
lub bardziej ozdobionego świątecznie 
balkonu. Niektórzy do ostatnich dni stycz-
nia zwlekali ze ściągnięciem z okien, bal-
konów świątecznych ozdób czy rozebra-
niem choinek – chociaż właściwie nie ma 
się czemu dziwić, nadają one wesołości 
i wprowadzają w lepszy nastrój, samo-
poczucie. Co ładniej wystrojone balko-
ny i okna można było zobaczyć na przy-
kład: przy Niepodległości 61G, Alfon-
sa Zgrzebnioka 51A, Jana Pawła II 17/
Tadeusza Kościuszki 10,  Władysława 
Jagiełły 27, 29, 33, Hermana Wróbla 7, 
Alei Młodych 10, Stawowej 11 czy Wła-
dysława Sikorskiego 2.

Zima jednocześnie nie rozpieszcza-
ła kierowców. Każdy robił co mógł, by 
oszczędzić sobie roboty. Do nierzad-
kich obrazków należały postawione 
wycieraczkiczy zasłonięte, w zależno-
ści od pomysłu czymś, szyby przed-
nie samochodów. Jednak zdecydowa-
na większość kierowców nieposiada-
jących garaży musiała oddawać się 

wątpliwej przyjemności skrobania ich 
z lodu i śniegu – nie mówiąc już o sy-
tuacjach, gdy auto odmawiało posłu-
szeństwa i nie chciało ruszyć... 

Mieliśmy dni, kiedy intensywnie wia-
ło i padało – bywało, że chodzenie czy 
jazda autem sprawiała wiele trudności.

Wracając do przyjemniejszych akcen-
tów z ostatnich tygodni – na pewno 
zaliczają się nich zabawy dzieciaków 
w śniegu. Choć wyraźnie widać, że jest 
ich tak jakoś mniej, jak choćby kilka lat 
temu. Trudno o tłumy na górkach czy 
bałwanki przy każdym bloku. Gdzie te 
czasy, gdy prowadzono regularne „bi-
twy” na śnieżki a przy domach pojawiały 
się śnieżne fortece... o ślizgawkach pie-
czołowicie i z mozołem robionych przez 
dzieciaki nie wspominając, a miały czę-
sto po kilkadziesiąt metrów długości.

Nam udało się uwiecznić bałwana, ja-
ki swego czasu stał obok domu przy uli-
cy Wojciecha Korfantego 9 oraz praw-
dopodobnie jego twórców. Sfotografo-
waliśmy też tatę ze swoimi pociechami 
– patrz foto str. 1, wracających późnym 
popołudniem z zimowej zabawy w osie-
dlu „Chemik” oraz „odpoczywającego” 
w śniegu między budynkami ulicy ZHP.

Rafał Grzywocz, pes

Mija 55 lat istnienia TKKF
W związku z przypadającą w tym roku 55 rocznicą powstania w Polsce 

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, 29 stycznia br. w Domu 
Kultury „Chemik” odbyła się uroczystość poświęcona temu wydarzeniu.

Podczas imprezy podsumowano do-
tychczasową działalność tego środowi-
ska, sięgano pamięcią także do począt-
ków Towarzystwa w naszym mieście, 
konkretnie lat 70. Przy okazji wyróżnio-
no okolicznościowymi odznakami wie-
loletnich i zasłużonych działaczy z Sie-
mianowic Śląskich – te wręczali An-
toni Jazienicki - wiceprezes Zarządu 
Głównego TKKF, a jednocześnie Pre-
zes Śląskiego Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej oraz Ryszard Seręga 
– wiceprzewodniczący Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Przewodniczący Miejskie-
go TKKF w Siemianowicach Śląskich.

- Przez tych kilkadziesiąt lat wiele się 
wydarzyło. Właściwie jesteśmy spad-
kobiercami myśli i założeń przedwojen-
nego Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”. Staraliśmy się być inicjatora-
mi masowej kultury fizycznej na terenie 

miasta. Chcielibyśmy, aby sport i rekre-
acja szły w jak najlepszym kierunku. Do 
tego będziemy dążyć w kolejnych la-
tach funkcjonowania Towarzystwa – 
podsumował Ryszard Seręga. 

Za sprawą Miejskiego TKKF, w Sie-
mianowicach Śląskich na przestrzeni 
kilkudziesięciu lat zorganizowano wie-
le imprez mających na celu populary-
zację różnych dyscyplin, pod jego pa-
tronatem rozwinęło się ponadto kilka 
sekcji sportowych i rekreacyjnych.

Uzupełnienie
Niejako przy okazji uzupełniamy mate-

riał o jubileuszu 55-lecia SSM i informuje-
my, że w wykazie przedstawicieli instytu-
cji uczestniczących w urodzinowych ob-
chodach zabrakło TKKF, w którego imie-
niu gratulacje składał Ryszard Seręga.

Wszystkich zainteresowanych 
przepraszamy. Rafał Grzywocz 
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Zimy czar...

Niepodległości 61G – osiedle „Chemik”

Bałwanek z Wojciecha Korfantego 9.

Alfonsa Zgrzebnioka 51A – os. „Chemik”

Władysława Sikorskiego 2 – os. „Michałkowice”
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INFORMUJEMY, że składanie ogłoszeń 
drobnych i dokonywanie zapłaty za pośred-
nictwem internetu nie jest możliwe.

W przypadku zamieszczania ogłoszeń wy-
łącznie drobnych można zgłaszać się we 
właściwej dla miejsca zamieszkania admi-
nistracji lub w Dziale GZM SSM w siedzibie 
Zarządu. Ewentualności tej nie ma jednak 
w przypadku ogłoszeń modułowych. W tym 
przypadku treść ogłoszenia, włącznie z ewen-
tualnymi ilustracjami i elementami graficznymi, 
można przesyłać przez internet, jednak wy-
łącznie po spełnieniu określonych (niezbęd-
nych do zachowania jakości) wymogów poli-
graficznych oraz wpłaceniu pieniędzy w kasie 
PKO w siedzibie Spółdzielni. Informacje moż-
na uzyskać pod nr tel. 501 936 563


