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

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

Nie warto było - 5
Tańsza ciepła woda dla Przyjaźni 8-10, 18-22, 34-36 - 6

Polecamy uwadze Urzędowi Miejskiemu - 8

Dołączamy te kwiaty
do życzeń

dla wszystkich Pań
tych małych i dorosłych,

aby wszystkie dni
były dla Was wesołe, 
i byście zawsze były  

uśmiechnięte,  
radosne i zdrowe

W i e l k i  K o n k u r s 
z a  n a m i czytaj  - str. 16

C h c i a ł o b y  s i ę 
w i ę c e jczytaj  - str. 32

życzą w Dniu Kobiet

Rada Nadzorcza, Zarząd, Rady Osiedli SSM

oraz Redakcja „MS”
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Osiedlowe pozimowe oględziny

W spadku po zimie
Pierwszym problemem rzucającym 

się w oczy po roztopieniu się śniegu są 
wszechotaczające nas odchody psów. 
Słusznym posunięciem było rozmiesz-

czenie tabliczek z informa-
cją o zakazie wyprowadzania 
zwierząt w danym miejscu, ale 
owo ostrzeżenie, szczególnie 
widać to po zimie, nie przyno-
si pożądanych skutków. Ilość 
psich odchodów zalegających 
na osiedlach jest przerażają-
ca. Gdzieniegdzie mamy ko-
sze, do których należy wy-
rzucać odchody zwierzaków. 
Pomysł świetny, czy jednak 
skuteczny? Patrząc na traw-
niki, dojść można do smutne-
go wniosku, iż ludzie jakby na 
przekór wszystkiemu łamali 
starannie wprowadzane zasady. Zasa-
dy ustanowione po to, by na osiedlach 
mieszkało się nam przyjemniej. Najbar-
dziej brak tabliczki z informacją o za-
kazie wyprowadzania psów rzucił się 
w oczy przy pomniku Skrzeka i Wójcika. 
 Być może ktoś sobie ją „pożyczył”. Na-

leży jednak jak najszybciej przywrócić 
ją na miejsce, gdyż wystarczyły trzy mi-
nuty, a zaobserwowaliśmy osobę wy-
prowadzającą swojego pupilka właśnie 
tam, w miejsce pamięci (foto 1). Inną, 
smutną kwestią jest to, że należy przy-
pominać, by psy, szczególnie w takich 
miejscach, nie hasały.

Odchodząca zima pozostawiła po 
sobie wiele uszkodzeń jezdni. Ucier-
piały też rynny i rury spustowe. Zmorą 
jest zalegający na chodnikach piasek 
przyklejający się do butów i na nich 
wnoszony do domów. Dzięki służbom 
sprzątającym oraz sprzyjającym wa-
runkom atmosferycznym, uciążliwość 
ta z czasem minie.

Ostrzegamy również, szczególnie 
młodszych mieszkańców, iż dodatnie 
temperatury to zagrożenie załama-
niem się lodu na Stawie Brysiowym. 

Darujmy sobie spacerki i ślizgawki po 
tym akwenie.

Zimowy czas to także pora na wyci-
nanie drzew. Takie prace zauważyli-
śmy przy budynku ul. Hermana Wró-
bla 6 (foto 2). Specjalistyczna firma 
usunęła tam 6 drzew.

Na rzecz kultury
Dobrym rozwiązaniem było posta-

wienie tablicy informacyjnej, poświę-
conej aktualnym wydarzeniom kultu-
ralnym w mieście. Zwrócić trzeba uwa-
gę, że owa tablica wbrew swojemu 
przeznaczeniu służy także do nakleja-
nia drobnych ogłoszeń, co niemiłosier-
nie ją oszpeca. Do tego przeznaczone 

są inne miejsca. Warto byłoby 
zwiększyć ilość tablic na osie-
dlach SSM.

Z przepisami na bakier
Kolejny problem zauważal-

ny gołym okiem to częste 
niestosowanie się do obowią-
zujących reguł, a szczególnie 
nieprzestrzeganie znaku: Za-
kaz zatrzymywania. Na osie-
dlu Węzłowiec zaobserwować 
to można np. przy ul. Wła-
dysława Jagiełły 25-27  
(foto 3). Sprawa mogłaby bu-
dzić mniejsze kontrowersje, 
gdyby nie było w pobliżu par-

kingu. Parking jednak jest, i to tuż 
obok. 

Utrapieniem dla budynków i garaży 
są graffiti. Niektórzy jednak mogą mó-
wić o „szczęściu”, gdy ich własność 
zostanie pomalowana przez kogoś, kto 
posiada szczyptę talentu. RG

Spacerując po osiedlach SSM, można dostrzec, oprócz pierwszych 
oznak wiosny, także problemy, z jakimi przyjdzie zmierzyć się w naj-

bliższych kilku tygodniach. Poza tym wystarczy krótka przechadzka, 
a można zaobserwować częste przypadki łamania przepisów. 
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22 lutego w siedzibie Zarządu Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej przy ul. Bohaterów Wester-
platte 20 odbyło się kolejne w br. 
posiedzenie Rady Nadzorczej SSM.

W porządku obrad znalazły się:
- omówienie wyników ekonomiczno-

-gospodarczych Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2009 r.

- Analiza kosztów c.o. i c.w.u. w Sie-
mianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej za 2009 r. i styczeń 2010 r.

- Informacja o stanie zaległości czyn-
szowych Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej według stanu 
na 31. 12. 2009 r.

- Sprawozdanie z działalności spo-
łeczno-kulturalnej Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej za 2009 r. 
i przebiegu „akcji zima 2010 r”.

- Informacja o przebiegu prac Komi-
sji Statutowej Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej.

- Sprawy Członkowsko-Mieszkaniowe 
– rozpatrywanie wykluczeń z człon-
kostwa w Spółdzielni.
Odnosząc się do wyników ekono-

miczno-gospodarczych SSM szefowie 
wszystkich komisji mówili, że są one 
dobre i oparte o rzetelnie prowadzo-
ne dane, a zadania Spółdzielni reali-
zowano prawidłowo. W ubiegłym roku 
SSM oddała do użytku budynek wielo-
rodzinny z 9 garażami przy ul. Włady-
sława Łokietka i zespoły garażowe na 
os. „Węzłowiec” przy wymiennikow-
ni. Jednocześnie rozpoczęto budowę 
domu o 18 mieszkaniach przy ul. Her-
mana Wróbla i został tam wykona-
ny tzw. stan „0” RN przyjęła informa-
cję z zadowoleniem, tym bardziej, że 
na ten obraz składały się również ko-
lejne dokumenty, rozpatrzone już na 
Komisjach.

Analiza kosztów zużycia ciepła to kil-
ka, kilkunastostronicowych dokumen-
tów ze względu na zróżnicowanie obo-
wiązujących pozycji taryfowych i przy-
pisaniu kosztów do nieruchomości. In-
teresująco w tym zestawieniu przed-
stawia się średni miesięczny koszt za 
c.o. na metr kwadratowy powierzch-

ni – dane te publikujemy od str. 7, zaś 
na str. 18 prezentujemy średnioroczny 
koszt c.o. za lata 2007 do 2009.

Innym dokumentem z ciepłem zwią-
zanym jest opracowane w Spółdziel-
ni zestawienie kosztów stałych - przed-
stawimy je w kolejnym „MS”. Tu tak-
że występuje zróżnicowanie wynikają-
ce z wielości obowiązujących Taryf. Dla 
całej SSM zmiana kosztu dostawy ogó-
łem wynosi 1,22 porównując styczeń 
2009 do stycznia br. Zbigniew Lekston, 
prezes SSM zaznaczył jednak, że mi-
mo tak drobiazgowych danych nie są 
one miarodajne, gdyż największa zmia-
na cen ciepła miała miejsce w paź-
dzierniku ub.r. i jej wpływ na wszelkie 
wskaźniki i dane poznamy w przyszło-
rocznym porównaniu. Mówiąc o tych 
kosztach zauważano, że systematycz-
nie rośnie udział kosztu stałego i za ja-
kiś czas wpływ mieszkańca na oszczę-
dzanie ciepła – pozycja zmienna – sta-
nie się znikomy mimo np. rygorystycz-
nego oszczędzania ciepła. 

Bardzo dobrze przyjęto informację 
o stanie zaległości czynszowych – 
patrz tabela. Wynika z niej, że z ro-
ku na rok maleje wielkość zadłuże-
nia, a ogólny procent naliczeń 2,93 
jest wręcz bardzo dobry. Z kolei mó-
wiąc o strukturze ilości osób zadłu-

żonych w rozbiciu na miesięczne za-
ległości zaznaczono, że największa 
ilość występuje w zaległościach do 
1 miesiąca, co znaczy, że będą tam 
jakieś raczej drobne nieścisłości wy-
nikające z bieżących rozliczeń. Gdy-
by te zaległości zniknęły to sytuacja 
w SSM przedstawiałaby się wręcz re-
welacyjnie.

Przedstawiając dotychczasowe pra-
ce Komisji Statutowej podkreślono, 
że jej członkowie na razie wnikliwie 

przeanalizowali zmienione akty praw-
ne wyższego rzędu pod kątem wpro-
wadzenia zmian do Statutu. Jakie Ko-
misja zaproponuje zmiany to kwestia 
jeszcze otwarta.

RN rozpatrzyła Sprawozdanie z dzia-
łalności społeczno-kulturalnej SSM - 
przedstawimy je w kolejnym „MS”. Re-
ferujący je Zbigniew Krupski, dyrektor 
DK „Chemik” zobrazował sprawozda-
nie prezentacją multimedialną.

Ostatnim punktem obrad były roz-
mowy z zaproszonymi dłużnikami. Na 
spotkanie z Radą zaproszono 8 osób, 
których łączna kwota zaległości na 
dzień wezwania wynosiła 59 tysięcy 
517,38 złotych. Przed obliczem Rady 
stawiło się 5 osób.

W odniesieniu do 4 zaproszonych 
Członków podjęto uchwały o wykre-
śleniu z Rejestru Członków, natomiast 
w przypadku kolejnych 2 osób Ra-
da Nadzorcza podjęła uchwałę o wy-
gaśnięciu lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego po zmarłym mę-
żu i ojcu ze względu na nie załatwie-
nie spraw spadkowych oraz zaległo-
ści w opłatach. Dwom dłużnikom, po 
złożeniu zobowiązań o terminie spła-
ty, dano szansę.

Obrady prowadził Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący RN. pes

M a l e j e 
z a d ł u ż e n i e

ZESTAWIENIE ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH w ZASOBACH SSM DO 31. 12. 2009 r.

Wyszczególnienie
Osiedla

Dane na 31. 12. 2007 r. Dane na 31. 12. 2008 r. Dane na 31. 12. 2009 r.
Zaległości % naliczeń Zaległości % naliczeń Zaległości % naliczeń

„Chemik” – lokale mieszkalne 270 783 zł 3,56 243 623 zł 2,89% 167 176 zł 1,91%
„Centrum” – lokale mieszkalne 215 686 zł 3,86 197 770 zł 3,18% 183 991 zł 2,74%

im. Juliana Tuwima – lokale mieszkalne 318 942 zł 3,68 260 002 zł 2,80% 237 540 zł 2,44%
„Michałkowice” – lokale mieszkalne 330 522 zł 4,18 295 316 zł 3,30% 300 472 zł 3,16%

„Młodych” – lokale mieszkalne 371 096 zł 4,26 291 350 zł 3,04% 253 126 zł 2,68%
„Węzłowiec” – lokale mieszkalne 362 961 zł 3,39 467 040 zł 3,96% 317 781 zł 2,66%

„Bańgów” – lokale mieszkalne 163 342 zł 3,61 199 321 zł 4,03% 187 767 zł 3,64%
Ogółem lokale mieszkalne 2 033 332 zł 3,79 1 954 421 zł 3,30% 1 647 854 zł 2,69%

Lokale użytkowe 367 980 zł 8,52 277 123 zł 6,51% 271 548 zł 6,28%
Razem 2 401 312 zł 4,14 2 231 544 zł 3,52% 1 919 402 zł 2,93%

Ilość lokali z zadłużeniem na 31. 12. 07 r. – 3 164

Ilość lokali z zadłużeniem na 31. 12. 08 r. – 3 158

Ilość lokali z zadłużeniem na 31. 12. 09 r. – 2 623



5MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2010

Dwa lata temu na osiedlu „Bańgów” 
bardzo często, w różnych miejscach po-
jawiały się pseudomalowidła. Apogeum 
tej bezmyślności miało miejsce tuż przed 
festynem z okazji 20-lecia osiedla. W od-
powiedzi na apel Zarządu Spółdziel-
ni, wsparty finansową zachętą, po pu-
blikacjach w „MS” zgłosiły się dwie oso-
by, które stwierdziły, że mają już dość 
patrzenia, jak ich domy są oszpeca-
ne. W udowodnienie sprawcy popełnie-
nia czynu bardzo mocno włączyli się 
funkcjonariusze siemianowickiej Policji. 
Ta sprawa wskazuje, że można dopro-
wadzić do ujęcia sprawcy i jego skaza-
nia, że można przeciwdziałać takim zja-
wiskom po to, byśmy żyli w budynkach 
o schludnych ścianach, zarówno na klat-
kach schodowych, jak i na zewnątrz. To 
„można” zależne jest wyłącznie od nas, 
o czym dziesiątki razy pisaliśmy.

Teraz mamy kolejną odsłonę zda-
rzenia.

Artur T. nie kwapił się
z uregulowaniem nałożonego na nie-

go pokrycia kosztów, więc SSM wy-
stąpiła do sądu o wydanie nakazu za-
płaty – patrz reprodukcja dokumentu. 
Wydanie nakazu poskutkowało przy-
byciem do Spółdzielni jego siostry, 
bo on sam wyjechał. Siostra poprosiła 
o rozłożenie płatności na raty. Zarząd 
SSM wyraził zgodę i zasądzoną kwotę 
7.880,37 zł plus koszty postanowił roz-
łożyć na 5 rat. 

Podziękowania mieszkańcom
i Policji

Władze Spółdzielni jeszcze raz skła-
dają podziękowania osobom, które za-
reagowały na apel i przyczyniły się 
do wskazania i skazania grafficiarza. 
Jednocześnie za naszym pośrednic-
twem władze SSM kierują słowa po-
dziękowania do Komendanta Miej-
skiego Policji w Siemianowicach Śl. 
młodszego inspektora mgr. Cezarego 

Garczarczyka, za jego osobiste zaan-
gażowanie się, a za jego pośrednictwem 
przekazują słowa uznania i podzięko-
wania dla wszystkich funkcjonariuszy 
uczestniczących w działaniach operacyj-
nych i dochodzeniowych za ich wytrwa-
łość zmierzającą do ujęcia sprawcy.

Kosztowna nauczka
Ogólna kwota, jaką będzie musiał 

pokryć sprawca, to ponad 10 tysięcy 
złotych. Apelujemy do wszystkich mło-
dych ludzi bazgrzących po ścianach, 
by mieli świadomość, że mogą zna-
leźć się na miejscu Artura T. Mamy na-
dzieję, że ta nauczka będzie przestro-
gą dla innych wyżywających się w po-
dobny sposób i niszczących spółdziel-
cze mienie. Jest tylko kwestią czasu, 
kiedy zostaną ujawnieni. Wyrok winien 
być wskazówką dla mieszkańców, iż 
przy odrobinie dobrej woli można usta-
lić sprawców. Trzeba tylko chcieć.

Teraz wróćmy do bieżących dewa-
stacji, bo jakoś nie chcą zniknąć z na-
szych łamów. Co cieszy, było ich nie-
co mniej. Niestety, na tyle dużo, że 
nadal o nich piszemy i pisać będziemy 
tak długo, jak długo będzie niszczo-
ne wspólne mienie i jak długo na usu-
wanie szkód zbędnie wydawane będą 
wspólne pieniądze.

A na osiedlach:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 87A 
– wyrwano samozamykacz i zniszczo-
no zamek w drzwiach wejściowych. 

„CENTRUM”
- ul. Kolejowa 3B – zniszczono 

skrzynkę na reklamy; wybito szybę na 
piętrze w klatce schodowej;

- ul. Kolejowa 5 – zniszczono 
2 skrzynki na reklamy;

- ul. Krucza 1A, Komuny Paryskiej 1 
– zdewastowano zamki w drzwiach 
wejściowych.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Wyzwolenia 6B – wybito szybkę 

w drzwiach wejściowych.
„MŁODYCH”

- ul. Niepodległości 32 – wybito 
szybkę w drzwiach wejściowych.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 4B, 14A 

– wybito szybki w drzwiach wejściowych;
- ul. Wojciecha Korfantego 2C – kil-

kakrotnie zdewastowano zaczepy elek-
tromagnesów, w konsekwencji wymie-
niono zamek w drzwiach wejściowych 
i dorobiono dla wszystkich mieszkań-
ców klucze;

- ul. Hermana Wróbla 5B – wybi-
to szybę w drugich drzwiach na klatce 
schodowej. pes

Nakaz zapłaty
w postępowaniu upominawczym

Dnia 4 lutego 2010 r.

Referendarz Sądowy Brygida Czapla
W Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upominawczym
na skutek pozwu wniesionego w dniu 30 grudnia 2009 r.
przez Siemianowicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Siemianowicach Śląskich

nakazuje pozwanemu Arturowi T.,
aby zapłacił powodowi kwotę 7.880,37 zł (siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych
37/100) z ustawowymi odsetkami w wysokości 13 % od dnia 9 lutego 2009 r.

oraz kwotę 1.292,00 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100) tytułem
zwrotu kosztów procesu, w tym 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) tytułem
zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu albo wniósł 
w tym terminie sprzeciw.

Uwaga grafficiarze: Artur T. – już 10 tysięcy złotych w plecy

N i e  w a r t o  b y ł o
Rok temu informowaliśmy, że autor graffiti na os. „Bańgów” został 

uznany przez Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śl winnym „ozdabia-
nia” ścian i skazany na 500 zł grzywny. Wyrok umożliwił Zarządowi SSM 
wystąpienie do sądu z powództwem cywilnym o pokrycie strat wynika-
jących z usuwania bohomazów. W wyniku rozprawy zasądzono na rzecz 
SSM blisko 8 tysięcy złotych plus zwrot kosztów procesu.
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Termin Budynek, adres

17. 05.

Karola Świerczewskiego 46;
Marii Dąbrowskiej 1;

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

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

Alfonsa Zgrzebnioka 31-33, 35-37;

19. 05.
Karola Świerczewskiego 50;

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

20. 05.
Leona Kruczkowskiego 4, 6;

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

21. 05.
Leona Kruczkowskiego 8; gen. Władysława 

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

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

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

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

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

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

28. 05. Przyjaźni 52; Wojciecha Korfantego 17;

Termin Budynek, adres

31. 05. Wojciecha Korfantego 10A, B;

1. 06. Wojciecha Korfantego 10C, 16A, B;

10. 06. Leśna 13

11. 06.
Władysława Jagiełły 31A-C; Leśna 15; 

Niepodległości 58A-E

12. 06.
Okrężna 1; Niepodległości 58F-G;
Walerego Wróblewskiego 39A-C

14. 06.
Władysława Jagiełły 31D; 33E; Okrężna 2; 

Walerego Wróblewskiego 41A-E

15. 06.
Władysława Jagiełły 33A-D; Okrężna 3;
Walerego Wróblewskiego 41F-H; 53A, B

16. 06.
Władysława Jagiełły 35A, B; Okrężna 4; 

Walerego Wróblewskiego 53C-H

17. 06.
Władysława Jagiełły 35C-D; 37A; Okrężna 5; 

Walerego Wróblewskiego 51A-D; 61A, B

18. 06.
Jagiełły 37B-D; Okrężna 6; Walerego 

Wróblewskiego 61C-D; 63A-C

19. 06. Okrężna 7; Walerego Wróblewskiego 63D-I

21. 06.
Władysława Jagiełły 39A-C; Okrężna 8; 

Niepodległości 64A-C; 66A, B

22. 06.
Władysława Jagiełły 39D-E; Okrężna 13; 

Niepodległości 66C-F

23. 06.
Władysława Jagiełły 41A-D; Okrężna 15; 

Niepodległości 66G-I

ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Uwaga mieszkańcy Władysława Łokietka 16A, B: odczyt w Waszym budynku przeprowadzony zostanie 28. 05. br. 
W poprzednio podanym zestawieniu nie był ujęty.

Ta regulacja spowodowała, że za-
równo mieszkańcy, jak i Rada Osie-
dla słali pisma – informowaliśmy o tym 
szeroko – z pytaniami o powody tak 
wysokiej podwyżki, jak i składali wnio-
ski o podjecie działań minimalizują-
cych ich koszty zamieszkania. Jak nas 
poinformowano, Zarząd SSM po prze-
prowadzeniu wszechstronnej analizy 
i możliwości technicznych opracował 
koncepcję zmiany sposobu przygoto-

wania c.w.u. Zakłada ona wybudowa-
nie kotłowni lokalnych w budynkach 
przy ul. Przyjaźni 8-10, 18-22, 34-36.

Szacowany koszt inwestycji to pra-
wie 515 tys. zł. Całość winna być po-
kryta ze środków własnych zamiesz-
kałych w tych domach. Ze szczegóło-
wych analiz wynika, że po oddaniu no-
wych kotłowni do użytku możliwe bę-
dzie obniżenie kosztu przygotowania 
1 m3 ciepłej wody do 60%. Rada Osie-

dla „Michałkowice” po zapoznaniu się 
z założeniami pozytywnie zaopiniowa-
ła koncepcję. Zdaniem Zarządu SSM 
podjęcie tych działań jest ze wszech 
miar uzasadnione. W celu uzyskania 
stanowiska mieszkańców w tej kwe-
stii Zarząd SSM wspólnie z RO „Mi-
chałkowice” planuje w kwietniu prze-
prowadzenie spotkań z mieszkańcami. 
W trakcie zebrań przedstawione zo-
staną szczegółowe założenia inwesty-
cji oraz wysokość kosztów, jakie indy-
widualnie powinni ponieść mieszkań-
cy. O terminie i miejscu zebrań powia-
domi administracja. pes

Tańsza ciepła woda dla Przyjaźni 8-10, 18-22, 34-36

Ostatnie zmiany taryf za ciepło najbardziej dotkliwie odczuli mieszkańcy 
Michałkowic, a konkretnie zamieszkali w rejonie ul. Przyjaźni. Szcze-

gólnie wysoka podwyżka dotknęła ich za ciepło potrzebne do przygotowa-
nia ciepłej wody.
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Średni miesięczny koszt c.o. - zł/m2 -  narastająco w 2009 roku 
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1 2 3 4 5

Osiedle „CHEMIK”

A. Zgrzebnioka 25 12 1 099,20 20 959,58 1,59

A. Zgrzebnioka 43 12 1 100,00 21 342,93 1,62

A. Zgrzebnioka 45 12 1 100,00 21 442,37 1,62

Niepodległości  
57, 59

12 6 929,50 135 375,03 1,63

Niepodległości  
61, 63

12 9 442,14 186 110,47 1,64

A. Zgrzebnioka 47 12 1 100,00 21 792,34 1,65

A. Zgrzebnioka  
52a, b

12 1 662,43 32 949,06 1,65

A. Zgrzebnioka  
51a, b

12 1 662,22 33 885,50 1,70

A. Zgrzebnioka  
39, 41

12 1 418,52 29 553,44 1,74

W. Wróblew- 
skiego 69

12 6 217,20 132 504,60 1,78

W. Wróblew- 
skiego 71

12 6 217,20 136 511,88 1,83

A. Zgrzebnioka  
35, 37

12 1 420,32 32 839,78 1,93

A. Zgrzebnioka  
27, 29

12 1 420,32 32 871,08 1,93

W. Wróblew- 
skiego 73

12 6 217,20  46 207,09 1,96

1 2 3 4 5

W. Wróblew- 
skiego 61, 63

12 6 792,38 166 238,68 2,04

W. Wróblew- 
skiego 47

12 1 330,00 33 278,55 2,09

A. Zgrzebnioka  
31, 33

12 1 420,32 35 748,72 2,10

W. Wróblew- 
skiego 43

12 1 330,00 33 659,20 2,11

Niepodległości 60 12 3 268,40 83 763,22 2,14

Niepodległości 58 12 3 731,06 96 202,05 2,15

A. Zgrzebnioka  
38, 40

12 2 409,06 62 805,94 2,17

W. Wróblew- 
skiego 49

12 1 400,00 38 018,37 2,26

W. Wróblew- 
skiego 39, 41

12 5 781,45 157 718,15 2,27

W. Wróblew- 
skiego 59

12 1 330,00 36 657,90 2,30

W. Wróblew- 
skiego 45

12 1 330,00 36 941,43 2,31

W. Wróblew-
skiego 51, 53

12 6 343,40 176 323,81 2,32

W. Wróblew- 
skiego 55

12 1 400,00 39 084,00 2,33

W. Wróblew- 
skiego 55a

12 1 400,00 39 188,43 2,33

W. Wróblew- 
skiego 57

12 1 330,00 37 561,43 2,35

Niepodległości  
64, 66

12 6 247,25 180 721,08 2,41

RAZEM  
„CHEMIK”

12 93 849,57 2 238 256,11 1,99

ciąg
 d

alszy n
a str. 9

O cieple słów kilka
Ciepło to zagadnienie spędzające 

sen z oczu bez mała wszystkim. Kie-
dy przed laty z chwilą wejścia w życie 
ustawy Prawo energetyczne pisaliśmy, 
że ciepło staje się towarem - niewielu 
zastanawiało się nad znaczeniem tych 
słów. Teraz wszyscy już wiemy, że cie-
pło kosztuje i co gorsza – kosztuje co-
raz więcej. Jednocześnie też ze wzglę-
du na rosnący udział kosztów sta-
łych zmniejsza się możliwość nasze-
go wpływu na zużycie ciepła. Czyta-
jąc tabelki o średnim koszcie ogrzewa-
nia musimy mieć na uwadze różnorod-
ność Taryf dla ciepła, jakie obowiązują 
w SSM. Mimo tego należy podkreślić, 
że systematycznie spada koszt ogrze-

wania w przeliczeniu na m2 i coraz 
mniej jest metrów energochłonnych. 
W wielu przypadkach gdyby przeliczyć 
zapotrzebowanie na ciepło w jednost-
kach mocy (tj. Wat) to okazałoby się, 
że ze względu na zapotrzebowanie 
mocy dorównaliśmy wyżej od nas sy-
tuowanym gospodarczo krajom, czyli 
potrzebujemy mocy coraz mniej.

Wynik taki jest efektem szeroko po-
jętej termomodernizacji zasobów  
i, bądźmy rzetelni, stosunkowo łagod-
nymi zimami. Strach pomyśleć jak wy-
glądałyby nasze rachunki indywidual-
ne za zużyte ciepło gdyby nie prowa-
dzono prac termomodernizacyjnych. 
 pes
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Jak jechać wózkiem?
Polecamy uwadze

Urzędowi Miejskiemu
Mieszkam przy ul. Westerplatte. 

Chcąc zrobić zakupy w piekarni bądź 
Biedronce, muszę objechać całe osie-
dle dookoła, ponieważ żaden zjazd 
dla wózków (a jest ich kilka) nie pasu-
je do mojego wózka. Rozstaw kół wóz-
ka wynosi 66 cm. Pytałam inne mat-
ki - mają ten sam problem. Po wizy-
cie w administracji Osiedla „Młodych” 
i zgłoszeniu problemu, dowiedziałam 
się, że tylko jeden podjazd należy do 
Spółdzielni – przy papierniczym „Papi-
rus”. Podobno nie byłam pierwsza, in-
ni też już to zgłaszali. Fakt ten zgło-
siłam na jesieni, ale niestety do dziś 
nie można zjechać, a wystarczy tyl-
ko przesunąć jedną szynę. Czy to jest 
tak pracochłonne, przecież nie trzeba 
robić nowego podjazdu. Już nie wspo-
mnę, że nie możemy wjechać do oko-
licznych marketów, bo się nie mieści-
my w drzwiach (Tesco) i przy kasach 
(Biedronka), a także do lekarza. Bar-
dzo proszę o przeróbkę tego podjazdu 
– choć trochę ułatwi to nam życie.

Pozdrawiam – Aleksandra Gruk
ZARZĄD SSM: List Czytelniczki 

polecamy Wydziałowi Gospodar-

ki Komunalnej, któremu zjazdy te 
podlegają. Pani interwencja o nie-

wymiarowych zjazdach na wózki 
nie jest pierwszą, gdyż w tej spra-
wie Rada Osiedla i administracja 
os. „Młodych” dwukrotnie wystę-
powały pisemnie, lecz bez rezulta-
tu. Być może Pani osobiste zwró-
cenie się do kierowniczki Wydzia-
łu przyspieszy realizację nowych 
podjazdów.

Garaże – czynsz
Witam

Jestem właścicielem garażu przy 
ul. Jagiełły (GPZ).

Ww. garaże zostały wybudowa-
ne środkami własnymi w 1990 roku. 
Przez okres 20 lat bezwstydnego po-
bierania czynszu służby SSM dwu-
krotnie pomalowały bramy garażowe. 
Rada Nadzorcza SSM od 1. kwiet-
nia ponownie ustaliła nowe, wyższe 
stawki opłaty eksploatacyjnej. Bar-
dzo proszę szanowną Radę Nadzor-
czą o spojrzenie krytycznym okiem 

na ogólny widok garaży przy GPZ, 
a szczególnie na podjazdy i drogę 
dojazdową.

Krzysztof Sobiś
ZARZĄD SSM: Jesteśmy zdumie-

ni określeniem „bezwstydne pobie-
ranie” i odnosimy wrażenie, że kom-
pletnie nie orientuje się Pan, jakie 
koszty wchodzą w skład opłaty czyn-
szowej za zajmowany garaż. Są to:
- koszty oświetlenia zewnętrznego,
- podatek od nieruchomości,
- wieczyste użytkowanie terenu,
- koszty sprzątania nieruchomości,
- materiały podstawowe,
- koszty konserwatorów,
- koszty administrowania SSM,
- koszty mienia wspólnego,
- uzgodnienia techniczno-geodezyjne,
- ubezpieczenia majątkowe.

Oprócz wymienionych składni-
ków niezbędne jest ponoszenie 
kosztów na konieczne do przepro-
wadzenia remonty i prace konser-
wacyjne, których na terenie tych 
garaży wykonano wiele, np.:
- remonty poszycia dachowego,
- wielokrotne naprawy instala-

cji elektrycznych oświetlenia ze-
wnętrznego, 

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

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

ciąg dalszy na str. 10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakcja „MS”

Nie  bądź  anon imowy
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ciąg dalszy ze str. 7

1 2 3 4 5

Osiedle „CENTRUM”

Komuny Paryskiej 5 12 4 098,56 86 774,81 1,76

Komuny Paryskiej 1 12 4 098,84 98 438,28 2,00

R. Gansińca 2 12 1 158,30 27 922,54 2,01

R. Gansińca 4 12 1 158,30 28 331,98 2,04

Komuny Paryskiej 3 12 4 063,96 99 943,67 2,05

K. Świerczew- 
skiego 48

12 2 983,51 73 501,23 2,05

Jana Pawła II 21 12 1 085,00 27 040,29 2,08

K. Świerczew- 
skiego 46

12 2 983,49 74 588,74 2,08

K. Świerczew- 
skiego 50

12 2 983,51 74 691,35 2,09

Jana Pawła II nr 22 12 1 085,00 27 712,25 2,13

Powstańców 54a 12 2 193,15 56 105,67 2,13

Brzozowa 12 12 718,50 18 652,49 2,16

Kolejowa 2a, b 12 1 200,00 31 253,91 2,17

Hutnicza 3, 4, 5;
Jedności 1

12 3 599,90 94 107,57 2,18

Jana Pawła II 18 12 1 144,80 30 502,75 2,22

Powstańców 54b 12 2 179,65 58 368,30 2,23

Powstańców 54c 12 2 179,37 58 762,94 2,25

Komuny  
Paryskiej 6

12 1 094,89 30 048,08 2,29

Jana Pawła 17 12 572,50 15 782,73 2,30

Powstańców 46a 12 2 192,90 60 462,71 2,30

Ryszarda  
Gansińca 6

12 1 158,30 32 286,75 2,32

Komuny  
Paryskiej 13

12 1 060,32 29 608,79 2,33

K. Damrota 1 12 509,26 14 337,63 2,35

T. Kościuszki 10 12 1 144,80 32 359,41 2,36

R. Gansińca 7 12 1 158,30 32 817,93 2,36

Krucza 1a 12 408,24 11 956,79 2,44

R. Gansińca 9 12 1 158,30 34 053,76 2,45

Kolejowa 3a, b, c 12 1 814,98 54 310,12 2,49

Krucza 2 12 408,24 12 229,63 2,50

Kolejowa 4 12 600,00 18 065,35 2,51

Michałkowicka  
17, 17a, 19,  

21, 21a, 23, 23a
12 2 729,64 82 397,21 2,52

1 2 3 4 5

Spokojna 1, 3a, b, c 12 1 738,62 52 911,54 2,54

T. Kościuszki 3 12 880,00 26 876,18 2,55

R. Gansińca 8 12 1 158,30 35 451,92 2,55 

R. Gansińca 10 12 1 158,30 35 733,64 2,57

Kolejowa 6 12 489,00 15 425,38 2,63

R. Gansińca 11 12 1 158,30 36 595,94 2,63

Kolejowa 5a, b, c 12 1 697,00 53 702,22 2,64

Krucza 3 12 408,24 13 061,37 2,67

Krucza 1 12 408,24 13 252,65 2,71

Piaskowa 8 12 908,39 30 712,41 2,82

Krucza 2a 12 410,91 13 977,26 2,83

Kolejowa 1a, b, c 12 1 410,45 50 717,49 3,00

RAZEM  
„CENTRUM”

12 66 750,26 1 805 833,66 2,25

Osiedle im Juliana TUWIMA

W. Korfantego  
9a, b, c

12 7 472,46 139 379,24 1,55

W. Korfantego  
6a, b

12 1 550,38 29 045,41 1,56

W. Korfantego  
4a, b

12 2 696,83 51 543,42 1,59

W. Korfantego  
7a, b

12 1 550,38 29 750,46 1,60

W. Korfantego  
14a, b

12 1 550,38 29 766,20 1,60

W. Korfantego  
16a, b

12 1 550,38 29 807,87 1,60

W. Korfantego  
2a, b, c

12 5 052,59 97 499,55 1,61

W. Korfantego  
1a, b, c

12 5 050,62 98 075,80 1,62

W. Korfantego  
17a, b, c

12 2 325,57 45 432,34 1,63

W. Korfantego  
10a, b, c

12 4 036,30 83 360,13 1,72

H. Wróbla 7a-d 12 6 752,21 141 070,45 1,74

W. Korfantego  
3a, b

12 3 379,89 71 981,01 1,77

Okrężna 1 12 2 179,00 46 921,70 1,79

H. Wróbla 
6a, b, c, d

12 6 716,29 146 865,07 1,82

Leśna 15 12 2 179,00 48 031,74 1,84

H. Wróbla 5a, b 12 3 346,44 73 788,36 1,84

ks. Jana Kapicy 5 12 756,00 16 750,07 1,85

Okrężna 5 12 2 179,00 48 831,31 1,87

Wróbla 3a, b 12 2 314,47 52 926,25 1,91

Średni miesięczny koszt c.o. - zł/m2 -  narastająco w 2009 roku 
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a także naprawy (zakładanie no-
wych) zdewastowanych rur spu-
stowych i częste uzupełnianie na-
wierzchni podjazdów i dróg dojaz-
dowych.

Zapewniamy Pana, że wysokość 
przychodów z tytułu opłat za garaże 
nie pokrywała faktycznie ponoszo-
nych kosztów i w związku z tym po 
przeanalizowaniu danych RN podję-
ła uchwalę, która ma zrównoważyć 
wpływy i wydatki.

W sprawie jakości dróg dojazdo-
wych i podjazdów zdecydowanie 
wyjaśniamy, że wielokrotnie wy-
stępowaliśmy – w tym na łamach 
„Mojej Spółdzielni” – do właści-
cieli garaży o wyrażenie zgody na 
partycypowanie w kosztach wy-
konania dróg i podjazdów z kostki 
brukowej. Niestety, propozycja ta 
– przypominamy, że ADM osiedla 
deklarowała współudział w kosz-
tach w wysokości 50% – nie spo-
tkała się z pozytywnym przyjęciem 
i nie udało się nam uzyskać zgo-
dy właścicieli. Może Pan spróbu-
je porozmawiać z garażowymi są-
siadami?

Siedem groszy  
na rok

Dotyczy: artykułu „Przekształcenia 
mieszkań bez zmian” – Moja Spół-
dzielnia nr 1/2010

Czytając ten artykuł, odniosłem wra-
żenie, że jego treść odzwierciedla my-
śli oraz stanowisko autora. Wspo-
mnę tylko, że żaden przepis czy sta-
tut lub instrukcja – nie spełniają ży-
czeń i oczekiwań wszystkich ludzi (np. 
38 mln obywateli naszego kraju). Z te-
go też powodu nie polemizuję z auto-
rem, lecz mam tylko kilka pytań, na 
które proszę o odpowiedź w naszym 
czasopiśmie „MS” w dziale „Ludzie li-
sty piszą”:

1. Już poprzednio pytałem – „MS” 
nr 2/2010, ile kosztowało nas, Człon-
ków SSM (wszystkie składki), opraco-
wanie wystąpienia do Trybunału Kon-
stytucyjnego, a ile będzie kosztowa-
ło obecnie?

2. Ile kosztuje nas, członków (roczna 
składka) – utrzymanie Krajowej Rady 
Spółdzielczej?

3. Ile kosztuje nas, członków (rocz-
na składka) – utrzymanie Zarządów 
Rewizyjnych (regionalnego oraz cen-
tralnego)?

4. Ile kosztuje nas, członków utrzy-
manie Regionalnego Stowarzyszenia 
(Związku) Prezesów SM?

5. Rząd przedstawia budżet ro-
ku 2010 (Dz. U.), Urząd Miasta Sie-
mianowice Śl. przedstawia budżet ro-

ku 2010. Proponuję, by Zarząd SSM 
przedstawił członkom budżet roku 
2010, bo przedstawienie wydatków na 
remonty w 2010 roku – to nie budżet. 
Myślę, że większość członków naszej 
SSM chciałaby zapoznać się z tym bu-
dżetem.

Z wyrazami szacunku i poważania – 
Antoni Olczyk

ZARZĄD SSM: Odpowiadając na 
poruszone przez Pana kwestie, 
uprzejmie wyjaśniamy, że wystą-
pienie do Trybunału Konstytucyj-
nego zaskarżające niektóre zapi-
sy ustawy o spółdzielniach miesz-
kaniowych było dziełem kilkudzie-
sięciu posłów i nasza Spółdzielnia 
oraz, jak się orientujemy cała spół-
dzielczość mieszkaniowa w Pol-
sce, nie poniosła z tego tytułu żad-
nych kosztów. Również w przypad-
ku ewentualnego ponownego po-
selskiego wystąpienia zaskarżają-
cego niektóre zapisy nowelizacji z 7 
grudnia ub.r. nie poniesiemy żad-
nych kosztów.

Siemianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa zrzeszona jest w Re-
gionalnym Związku Rewizyjnym 
Spółdzielczości Mieszkaniowej 
w Katowicach i w Krajowej Radzie 
Spółdzielczej na podstawie stosow-
nych uchwał podjętych przez ZPCz 
naszej Spółdzielni. Roczne kosz-
ty wynikające z wpłacanych składek 
wynoszą:

- 360 zł/rok składka na rzecz Kra-
jowej Rady Spółdzielczej,

- 510 zł/rok składka na rzecz Re-
gionalnego Związku Rewizyjne-
go Spółdzielczości Mieszkanio-
wej w Katowicach. Łączne obciąże-
nie wynosi 870 zł/rok, co w przeli-
czeniu na ilość Członków SSM daje 
kwotę 7 groszy na jednego Członka 
na rok. Naszym zdaniem, nie jest to 
kwota zbyt wygórowana.

Nie jest nam wiadomym, by funk-
cjonowało Regionalne Stowarzysze-
nie (Związek) Prezesów. Jeżeli tako-

we rzeczywiście działa, to możemy 
zapewnić, że nie jesteśmy ani jego 
inicjatorem, ani też nie uczestniczy-
my w tych strukturach i w jego pra-
cach. Tym samym nie ponosimy ja-
kichkolwiek kosztów.

Plan gospodarczo-finansowy SSM 
został uchwalony przez RN i jest 
do wglądu w dziale ekonomicznym 
SSM. Prawo wglądu do dokumentu 
posiada każdy Członek SSM.

Instalacje w klatkach 
schodowych

Problem dotyczy korytek na instala-
cje typu kablówka, Internet. Z powodu 
coraz większej ilości dostawców inter-
netowych i telewizyjnych na klatkach 
pojawia się pajęczyna korytek, ru-
rek i przewodów. Dlatego proponuję, 
aby Spółdzielnia w klatkach zainsta-
lowała w pionie jedno korytko (szer-
sze i grubsze), z którego będą mo-
gli korzystać dostawcy. Będzie to na 
pewno estetyczniejsze niż to, co jest 
obecnie. Koszty tego nie są aż takie 
duże, ale będzie za to raz a porząd-
nie zrobione.

Darek – dane do wiad. red.
ZARZĄD SSM: Podzielamy po-

gląd, że instalacje sieci multimedial-
nych nie zawsze przyczyniają się 
do poprawy estetyki klatek scho-
dowych – niemniej zapewniamy, że 
osiedlowe administracje wydając 
zgodę na wykonywanie nowych in-
stalacji, doprowadzają do porząd-
kowania już istniejących i w konse-
kwencji do prowadzenia ich w po-
dany przez Pana sposób. Takie roz-
wiązania są już zastosowane w nie-
których klatkach schodowych.

Mam kupić łopatę?
Witam

Z zaciekawieniem przeczytałem 
artykuł zamieszczony na stronie: 
http://siemianowiceslaskie.nasze-
miasto.pl/artykul/322920,odszkodo-
wania-i-parkingi-czyli-gorsza-strona-
-zimy,id,t.html#dodaj-komentarz. Ale 
to, co mnie szczególnie dotknęło, 
to wypowiedź pana prezesa SSM: 
„Możemy oczyszczać tylko w nie-
których miejscach, bo wielu miesz-
kańców w czasie zimy prawie wcale 
nie opuszcza swoich miejsc parkin-
gowych. (...) Lokatorzy powinni sami 
odśnieżać te miejsca w taki sposób, 
żeby nie przerzucać śniegu na teren 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 8
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1 2 3 4 5

Okrężna 7 12 2 179,00 50 765,18 1,94

H. Wróbla 8a, b 12 2 312,24 54 021,15 1,95

Leśna 13 12 2 179,00 51 196,58 1,96

W. Korfantego  
15a, b

12 1 550,38 36 477,39 1,96

Hermana Wróbla 
4a, b

12 2 701,62 64 427,26 1,99

Okrężna 4 12 2 183,70 52 301,74 2,00

Okrężna 2 12 2 183,70 52 821,64 2,02

Okrężna 3 12 2 183,70 52 994,78 2,02

H. Wróbla 1a, b 12 1 258,48 32 777,78 2,17

H. Wróbla 2a-e 12 3 243,60 84 898,72 2,18

Leśna 7, 7a, b 12 1 287,80 35 372,17 2,29

Okrężna 6 12 2 179,00 60 564,83 2,32

H. Wróbla 9a, b, c 12 1 887,72 52 634,41 2,32

Okrężna 15 12 2 179,00 68 028,50 2,60

Okrężna 8 12 2 184,10 69 546,04 2,65

Okrężna 13 12 2 179,00 69 507,86 2,66

RAZEM
os. „TUWIMA”

12 96 510,23 2 169 162,41 1,87

Osiedla „MICHAŁKOWICE”

Stawowa 7 12 1 168,50 27 969,58 1,99

Pocztowa 10 12 1 100,00 26 337,48 2,00

Pocztowa 14 12 2 582,00 62 171,44 2,01

Pocztowa 11 12 1 100,00 26 612,97 2,02

Stawowa 5 12 1 168,50 30 256,03 2,16

Pocztowa 9 12 800,00 20 904,62 2,18

Wł. Sikorskiego 4 12 4 836,79 127 529,85 2,20

Wł. Sikorskiego  
1a, b, c

12 1 584,40 42 152,32 2,22

Pocztowa 8 12 795,60 21 215,72 2,22

Wł. Sikorskiego 2 12 2 446,40 65 591,60 2,23

Obrońców  
Warszawy 2

12 840,00 22 844,18 2,27

Przyjaźni  
44, 46a, b, c

12 3 310,70 90 119,04 2,27

Obrońców  
Warszawy 1

12 987,00 26 886,68 2,27

Pocztowa 13 12 800,00 22 061,01 2,30

1 2 3 4 5

Stawowa 11a 12 1 168,30 32 305,56 2,30

Stawowa 6 12 1 173,54 32 627,21 2,32

Obrońców  
Warszawy 9

12 987,00 27 727,13 2,34

Pocztowa 12 12 800,00 22 484,85 2,34

Pocztowa 1,
Kościelna

12 1 640,50 46 912,12 2,38

Pocztowa 15 12 1 936,50 55 572,17 2,39

Stawowa 11 12 1 142,12 33 197,52 2,42

Przyjaźni 34 - 36 12 3 580,29 105 188,28 2,45

Przyjaźni 38-40-42 12 5 418,83 160 239,59 2,46

Przyjaźni 48a, b, 50 12 3 042,87 90 363,25 2,47

Emilii Plater 21 12 1 548,63 46 109,85 2,48

Wyzwolenia 6 12 3 613,97 108 008,55 2,49

Przyjaźni 52, 52a 12 1 475,28 44 204,90 2,50

W. Fojkisa 3a, b, c 12 1 248,00 37 927,38 2,53

Wyzwolenia 8 12 4 700,66 147 781,05 2,62

Wyzwolenia 10 12 3 226,23 101 827,59 2,63

L. Kruczkow- 
skiego 6

12 1 636,00 52 344,08 2,67

W. Fojkisa 5a, b, c 12 1 248,00 40 122,82 2,68

Marii Dąbrowskiej 1 12 1 248,00 40 490,33 2,70

Razem SWC
Przyjażni

12 40 222,44 1 306 300,75 2,71

L. Kruczkow- 
skiego 4

12 1 640,00 54 019,17 2,74

L. Kruczkow- 
skiego 8

12 1 636,00 54 327,50 2,77

Kościelna  
34, 34a, b, c

12 2 989,96 103 907,24 2,90

Przyjaźni 18 - 22 12 5 860,53 203 821,85 2,90

Przyjaźni 8 - 10 12 4 426,52 154 204,24 2,90

Przyjaźni 24 - 26 12 4 311,18 150 316,47 2,91

Kościelna  
36a, b, c, d, e, f

12 5 806,28 203 935,89 2,93

RAZEM
„MICHAŁKOWICE”

12 91.025,08 2 762 619,11 2,53

Osiedle „MŁODYCH”

W. Wróblew- 
skiego 2-4

12 3 379,57 59 283,79 1,46

Niepodległości 
22-24

12 3 367,46 61 595,02 1,52

W. Wróblew- 
skiego 6-8

12 3 337,23 61 116,75 1,53

Pl. Skrzeka 
-Wójcika 6

12 3 866,96 72 588,35 1,56

Średni miesięczny koszt c.o. - zł/m2 - narastająco w 2009 roku
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parkingu, a w jakieś inne wolne miej-
sce”. Zwłaszcza propozycja, abyśmy 
sami odśnieżali osiedla, jest... obu-
rzająca. O ile się orientuję, to właści-
ciel, administrator posesji odpowia-
da za jej stan. Mieszkam w Michał-
kowicach. Na mojej ulicy (Przyjaźni) 
nie widziałem żadnego urządzenia, 
które odśnieżałoby ją. Czy na przy-
szłość mam zaopatrzyć się w łopa-
tę i odśnieżać miejsce dla swego sa-
mochodu? I pytanie dotyczące ga-
binetu honorowego prezesa. Jakie 
są koszty utrzymania tego gabinetu, 
z jakich środków są one pokrywane 
i czy honorowy prezes oprócz wspo-
mnianego pomieszczenia osiąga ja-
kieś inne korzyści kosztem spół-
dzielni?

Pozdrawiam – R. J.
Proszę o zachowanie do wiado-

mości Redakcji i Zarządu Spółdziel-
ni wszelkich danych umożliwiających 
identyfikację mojej osoby.

Zbigniew Lekston, prezes Za-
rządu SSM: Na łamach „Dzienni-
ka Zachodniego” przytoczona wypo-
wiedź jest tylko niewielkim fragmen-
tem dość długiej rozmowy telefonicz-
nej prowadzonej z dziennikarzem. 
Rozmowa ta odnosiła się do szer-
szego kontekstu działań Spółdzielni 
związanych z odśnieżaniem parkin-
gów. W jej trakcie zwróciłem się o za-
mieszczenie apelu do mieszkańców, 
by w miarę możliwości włączyli się do 
oczyszczania miejsc parkingowych, 
z których korzystają, gdyż posia-
dane przez Spółdzielnię siły i środ-
ki w przypadku gwałtownych opadów 
śniegu są absolutnie niewystarcza-
jące. Całość komplikuje się, tym bar-
dziej, że każdy posiadacz samocho-
du za rzecz naturalną uznaje zrzu-
cenie śniegu z samochodu na miej-
sce parkingowe, co przecież ewident-
nie pogarsza i tak już trudną sytuację 
związaną z zalegającą warstwą śnie-
gu i dostępem mechanicznego sprzę-
tu odśnieżającego. Apel ten uznaję 
za jak najbardziej uzasadniony, a za-
mieszczony fragment rozmowy wypa-
czył mój pogląd w tej kwestii.

Odnośnie „gabinetu” Honorowego 
Prezesa sądzę, że podejmowanie dys-
kusji na temat tak zasłużonego czło-
wieka dla SSM jest co najmniej nie na 
miejscu.

Kierowco zwolnij!!!
Dziura na Wyzwolenia

Witam!!
Chciałabym otrzymać informację 

(wielu innych mieszkańców również) 
na temat wykopanej dziury na chod-

niku przy ulicy Wyzwolenia 6 i 8 (osie-
dle Fabud). Otóż, owe wykopy są już 
prawie 2 tydzień i czy nikt nie ma za-
miaru nic z tym zrobić? Ludzie idący 
przez ten chodnik oraz matki z wóz-
kami i dziećmi muszą obchodzić ją 
poprzez wchodzenie na jezdnię. To 
jest naprawdę bardzo niebezpiecz-
ne!!! Owa dziura jest zabezpieczo-
na na swój sposób, ale nie widać, 
aby pracownicy cokolwiek z tym robili. 
I czy firma odpowiedzialna za ten wy-
kop ma zamiar coś z tym zrobić? Czy 
ludzie nadal mają chodzić po jezdni, 
czy po chodniku?

Witam!
W poprzednim liście napisałam 

o problemie wykopanej wielkiej dziu-
ry przy ul. Wyzwolenia 6 i 8 teraz rów-
nież chcę poruszyć ten temat. Miesz-
kańcy są zadowoleni z tego, iż owa 
dziura została zasypana i „zabezpie-
czona”, ale czy to zabezpieczenie 
jest w ogóle dobre? Z jednej strony 
owszem, ponieważ jest ogrodzona, 
ale jest to zrobione w taki sposób, że 
matki z dziećmi i wózkami nie ma-
ją szans na to, aby w ogóle przejść 
przez ten chodnik i nadal muszą cho-
dzić ulicą. I to jest rozwiązanie proble-
mu? Około 30 cm to naprawdę za ma-
ło miejsca, aby przecisnąć się mię-
dzy ulicą a ogrodzeniem dziury. Więc 
nadal grozi nam niebezpieczeństwo, 
gdy chodzimy ulicą. A dużo jest kie-
rowców wariatów, którzy nie patrzą, 
gdzie jadą i z jaką prędkością Oby ten 
problem został szybko rozwiązany.

Pozdrawiam – Małgorzata Perz
ZARZĄD SSM: Z zadowoleniem 

przyjmujemy fakt, iż po naszym 
przypomnieniu dziura została zli-
kwidowana – dowodem Pani drugi 
e-mail. Przy okazji wyjaśniamy, że 
jej powstanie było wynikiem awa-
rii sieci centralnego ogrzewania – 
usuwały ją służby PEC Katowice 
– a panujące wówczas warunki at-

mosferyczne (zlodowaciała ziemia) 
uniemożliwiały natychmiastową li-
kwidację i przywrócenie terenu do 
poprzedniego stanu. Także teraz, 
po jej prowizorycznym zasypaniu, 
należy poczekać, aż ziemia się osta-
tecznie rozmrozi i dopiero później 
przystąpić do zagęszczenia i zrekul-
tywowania. Sądzimy, że prace te zo-
staną wkrótce wykonane i niewyklu-
czone, że z chwilą, gdy będzie Pa-
ni czytała bieżące wydanie „MS” po 
dziurze zostanie wspomnienie. Ro-
zumiemy Pani zaniepokojenie bez-
pieczeństwem i apelujemy do kie-
rowców, by obowiązkowo zwalniali 
w tym miejscu.

Indywidualne liczniki 
do gazu

Witam!
Chciałbym poznać stanowisko SSM 

w sprawie liczników gazu. Czy SSM 
planuje montaż liczników gazu u każ-
dego odbiorcy. Jeśli tak, to kiedy, jeśli 
nie, to dlaczego? W dzisiejszych cza-
sach, gdy to paliwo drożeje z dnia na 
dzień, niektórzy mieszkańcy „oszczę-
dzają” ciepło w kaloryferach i dogrze-
wają mieszkania gazem z kuche-
nek i piekarników. Dlaczego pozostali 
mieszkańcy mają za to płacić?

Pozdrawiam - M. K.
PS Proszę o niepodawanie mojego 

imienia i nazwiska oraz adresu inter-
netowego.

ZARZĄD SSM: Montaż indywi-
dualnych liczników gazowych ze 
względów technicznych jest oczy-
wiście możliwy. Podstawowym pro-
blemem jest koszt takiego przedsię-
wzięcia, które w praktyce wiązało-
by się z wymianą całej instalacji ga-
zowej w budynku, a przede wszyst-
kim w mieszkaniach. W tych z ko-
lei rury gazowe są w przeważają-
cej ilości przypadków zabudowane 
niezgodnie z przepisami i przykryte 
płytkami ściennymi, boazeriami czy 
wbudowanymi szafami etc. Kosz-
ty takiej przebudowy w konsekwen-
cji musieliby ponieść sami miesz-
kańcy. Dodatkowo należy też jedno-
znacznie zaznaczyć, że wprowadze-
nie indywidualnych liczników spo-
woduje bezwzględny indywidual-
ny wzrost kosztów używania gazu, 
gdyż każdy z mieszkańców musiał-

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

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

ciąg dalszy ze str. 10
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1 2 3 4 5

Pl. Skrzeka 
-Wójcika 5

12 3 375,06 63 898,73 1,58

Niepodległości 
26-28

12 3 375,96 64 688,76 1,60

al. Młodych 3-7 12 7 631,43 147 014,08 1,61

Pl. Skrzeka 
-Wójcika 7

12 3 370,67 65 591,34 1,62

Niepodległości 
30-32

12 3 369,37 66 061,66 1,63

ZHP 7 12 2 183,60 43 459,42 1,66

ZHP 9 12 2 183,60 44 544,38 1,70

ZHP 11 12 2 183,60 45 631,61 1,74

ZHP 10 12 2 179,10 45 568,28 1,74

ZHP 3, 4 12 3 344,96 71 993,56 1,79

F. Zubrzyckiego 1-3 12 5 009,88 109 808,65 1,83

RAZEM
SWC MŁODYCH I

12 39 392,67 863 615,81 1,83

ZHP 1-2 12 3 590,74 78 893,46 1,83

al. Młodych 10-15 12 9 398,63 209 807,03 1,86

J. Stęślickiego 3, 4 12 3 392,95 77 594,01 1,91

ZHP 5, 6 12 3 344,96 76 889,29 1,92

al. Młodych 1-2 12 2 962,26 68 319,98 1,92

al. Młodych 8-9 12 2 983,09 68 973,79 1,93

Jana N.  
Stęślickiego 5, 6

12 3 647,95 85 563,73 1,95

J. Stęślickiego 1-2 12 3 374,10 79 610,95 1,97

Szarych Szeregów 
1-4

12 7 036,65 166 329,07 1,97

Boh. Westerplatte 
4-12

12 7 673,04 190 297,24 2,07

RAZEM
„MŁODYCH”

12 99 562,82 2 125 122,93 1,78

Osiedle „WĘZŁOWIEC”

Wł. Łokietka 2a, 2b 12 1 173,77 14 583,21 1,04

Wł. Łokietka  
18, 20, 22, 24

12 2 762,92 34 648,60 1,05

Grunwaldzka 18 12 574,62 3 452,04 0,50

Wł. Łokietka 16 12 1 176,96 17 086,83 1,21

Grunwaldzka 9a, b 12 1 752,21 26 259,18 1,25

Grunwaldzka 7 12 1 838,75 28 266,75 1,28

W. Wróblewskiego 
32, Wł. Jagiełły 2

12 6 599,33 104 151,21 1,32

1 2 3 4 5

Grunwaldzka 4-6 12 8 665,57 139 618,42 1,34

Grunwaldzka 3 12 5 107,19 82 419,83 1,34

Wł. Jagiełły 35 12 5 169,99 84 722,14 1,37

Wł. Jagiełły 11-13 12 8 757,03 143 715,95 1,37

Wł. Jagiełły 37 12 5 231,13 86 042,57 1,37

Wł. Jagiełły 29 12 5 341,42 89 374,33 1,39

Wł. Jagiełły 33 12 5 563,56 93 583,29 1,40

Wł. Jagiełły 25 12 5 244,36 89 607,18 1,42

Wł. Jagiełły 31 12 5 363,44 91 659,90 1,42

Wł. Jagiełły 27 12 5 413,13 94 231,57 1,45

Jana Polaczka 4 12 1 802,40 31 843,91 1,47

Wł. Jagiełły 3 12 4 561,99 82 755,31 1,51

Grunwaldzka 5 12 4 998,57 93 792,46 1,56

Wł. Jagiełły 1,
Grunwaldzka 2

12 7 673,99 145 090,29 1,58

Wł. Jagiełły 7-9 12 8 730,54 165 337,34 1,58

Wł. Jagiełły 39 12 5 479,83 104 458,74 1,59

Jana Polaczka 8 12 2 414,56 46 099,34 1,59

Wł. Jagiełły 41 12 2 172,20 42 213,57 1,62

Jana Polaczka 6 12 1 132,72 27 096,73 1,99

Jana Polaczka 2 12 1 116,82 28 303,70 2,11

RAZEM  
„WĘZŁOWIEC”

12 115 819,00 1 990 414,39 1,43

Osiedle „BAŃGÓW”

Wł. Reymonta 14-36 12 6 571,45 124 513,45 1,58

Wł. Reymonta 2-12 
Marii Skłodowskiej-

-Curie 1-15
12 8 420,52 166 493,79 1,65

Wł. Reymonta 38-56, 
Szymanow- 
skiego 2-14

12 9 414,52 202 419,27 1,79

K. Szymanowskiego 
1, 3, 5, 7, 9

12 3 150,30 70 408,17 1,86

Marii Skłodowskiej-
-Curie 61-89

12 10 248,14 243 372,66 1,98

Marii Skłodowskiej-
-Curie 17- 33

12 4 821,90 116 457,92 2,01

Marii Skłodowskiej-
-Curie 35-59

12 6 797,41 177 816,83 2,18

RAZEM
„BAŃGÓW”

12 49 424,24 1 101 482,09 1,86

OGÓŁEM 12 612 941,20 14 192 890,70 1,93

Budynki ogrzewane paliwem gazowym

Budynki rozliczane ze stacji grupowych - SWC Przyjaźni

Budynki rozliczane ze stacji grupowych - Młodych I

Średni miesięczny koszt c.o. - zł/m2 - narastająco w 2009 roku
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ciąg dalszy ze str. 11
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by mieć zawartą indywidualną umo-
wę z GOZG i ponosić obowiązkowo 
następujące koszty:

- należność za paliwo gazowe,
- należność za abonament,
- opłata sieciowa stała,
- opłata sieciowa zmienna
naliczane na licznik.
Ponadto, przy okazji, przestrze-

gamy mieszkańców (jeżeli tacy są) 
– używających kuchni gazowych 
do ogrzewania - przed następstwa-
mi grzania gazem. Są to pozorne 

oszczędności, gdyż większej dewa-
stacji ulega mieszkanie na skutek 
zwiększenia wilgotności. Dodatko-
wym ubocznym efektem grzania ga-
zem jest pozbywanie się tlenu w po-
wietrzu, a tym samym pogorszenie 
samopoczucia – o innych następ-
stwach nie chcemy nawet myśleć.

Od redakcji: Jako, że nic tak nie po-
winno przemawiać jak przykład z ży-
cia, publikujemy fragment aktualnej 
faktury za gaz zużyty na cele wyłącz-
nie kuchenne (gotowanie) przez dwa 
miesiące. Przy zużyciu gazu 24 m3 – 
koszt za gaz to 30,74 zł zaś koszt cał-
kowity 65,65 zł.

Sprzątanie klatek 
schodowych

Witam!
Chcę poruszyć problem sprzątania 

klatek schodowych, który prosi się 
o radykalne rozwiązanie, biorąc pod 
uwagę podejście do tego problemu 
przez wielu spółdzielców, którzy noto-
rycznie uchylają się od tego obowiąz-
ku, tym samym łamiąc obowiązują-
cy regulamin. Sytuacja, kolokwialnie 
mówiąc, jest chora. Na łamach gaze-
ty wielokrotnie ten problem był poru-
szany. Oględnie rzecz biorąc, z wła-
snego doświadczenia wiem, że na 
drugim piętrze czteropiętrowego bu-
dynku przy ul. Wróblewskiego, w któ-

rym mieszkam, składającym się z pię-
ciu mieszkań, w tym z dwóch kawale-
rek, które są wynajmowane przez wła-
ścicieli, z obowiązku sprzątania klatki 

schodowej wywiązują się dwa miesz-
kania (ja i moja sąsiadka). Pozosta-
li uznali, że ten problem ich w ogóle 
nie dotyczy. Jestem inwalidką z pro-
blemami zdrowotnymi i potrafię spro-

stać tym obowiązkom, dlatego też żą-
dam aby pozostali lokatorzy wywiązy-
wali się ze swoich obowiązków. Uwa-
żam, że trudno zdyscyplinować ta-
ką ilość osób, a nie zamierzam bawić 
się w żandarma, egzekutora czy do-
nosiciela, dlatego rozsądek nakazuje 
znaleźć rozwiązanie sprawiedliwe dla 
wszystkich. Takim optymalnym roz-
wiązaniem byłoby zatrudnienie przez 
Spółdzielnię firmy sprzątającej i ob-
ciążanie kosztami w czynszu miesz-
kańców. W niektórych spółdzielniach 
już stosuje się to rozwiązanie. Opła-
ta oczywiście powinna być pobiera-
na od osoby, gdyż to osoby korzystają 
z klatek schodowych. Czystość klatek 
schodowych, tak jak płacenie czynszu 
czy regulowanie należności za me-
dia itp. nie powinna być źródłem żad-
nej debaty czy referendum, gdyż z gó-
ry wiadomo, jaki będzie wynik, nie-
sprzątający zawsze będą na nie. Z te-
go co mi wiadomo, sporo mieszkań-
ców boryka się z podobnymi proble-
mami i jest uwikłanych często w kon-
flikty z sąsiadami, szarpie sobie nerwy 
i zdrowie. Liczę na Państwa dobrą wo-
lę i zrozumienie.

Pozdrawiam  
– e-mail do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Podpisujemy 
się obydwiema rękami pod Pa-
ni apelem, by wszyscy mieszkań-

cy uczestniczyli solidarnie w sprzą-
taniu klatek schodowych i zgod-
nie z Regulaminem porządkowym 
dbali o porządek na klatkach scho-
dowych i poza nimi. Administracja 
osiedla posiada odpowiednie na-
rzędzia, które w konsekwencji wy-
egzekwują obowiązek sprzątania od 
osób uchylających się od tej czyn-
ności. Przypominamy, że po dwu-
krotnym pisemnym wezwaniu i bra-
ku reakcji ADM może zlecić sprząta-
nie dozorcy budynku lub odpowied-
niej firmie wykonującej takie usługi, 
a kosztami obciążyć nagminnie nie-
sprzątającego. Istnieje także moż-
liwość zatrudnienia przez miesz-
kańców danej klatki osoby, któ-
ra za stosownym wynagrodzeniem 
będzie wykonywała taką usługę 
na podstawie zawartej umowy cy-
wilnoprawnej. W przypadku zgody 
wszystkich mieszkańców ADM skie-
ruje zainteresowanych do odpo-
wiedniej osoby lub firmy, gdyż dys-
ponuje takimi danymi.

Cena wody – ciąg dalszy
Dotyczy poczty @fm o temacie 

„O cenach wody w naszym mieście”
Szanowny panie X, do tego uzupeł-

nienia zainspirowała mnie kartka pa-
pieru dostarczona mi przez nasze-
go Sprzątacza, a nosząca tytuł Rozli-
czenie za zużytą wodę. Nie przypusz-
czam, że mój list do redakcji zostanie 
opublikowany, gdyż jestem na cenzu-
rowanym, a to z powodu grzybni na 
ścianie. Powód jest prosty - dom ocie-
plono, wietrzenie mieszkania się nie 
zmieniło, za sugestią redakcji - ogrze-
wanie jest racjonalne, ponieważ żona 
używa sloganu z polskiego filmu, „ale 
ci jo mom taki gorąc w sobie...” jest 
praktycznie stale wyłączone, a w la-
sach na okrągło wietrzonych w ubie-
głym roku nazbierałem około 38 kg 
grzybów, stąd konflikt interesów i zdań 
na niektóre tematy.

Niemniej dam upust „fantastycznym 
realiom” i dołożę parę słów do Pa-
na listu. 

Jest Pan zapewne w wieku poko-
lenia, które walczyło, o wolny rynek, 
o deubekizację władzy, o uczciwe 
i niezawisłe sądownictwo, o uczciwą 
i niezawisłą władzę. 

Ma Pan to wszystko, z wyjątkiem, 
jak mi się wydaje, zamiany słowa nie-
zawisły w nieuczciwy.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 12

ciąg dalszy na str. 20

Rozliczenie za gaz wg indywidualnego gazomierza
za okres 10. 12. 2009 – 10. 02. 2010 r.

Tytuł opłaty Ilość j.m.
Cena 
netto

Netto
zł

VAT
zł

Brutto
zł

%
VAT

Należność  
za paliwo gazowe

24 Nm3 1.0500 25,20 5.54 30,74 22

Należność za abonament 2 m-c 4.3000 8,60 1.89 10,49 22

Opłata sieciowa stała 2 m-c 3.9000 7,80 1.72 9.52 22

Opłata sieciowa zmienna 24 Nm3 0.5086 12,21 2.69 14,90 22

RAZEM SPRZEDAŻ [zł]: 53,81 11.84 65,65
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P o w s t a j e  k o l e j n y  d o m
Zimowy styczeń wstrzymał nieco 

prace przy budowie nowego do-
mu SSM na os. im. Juliana Tuwima, 
którego oddanie do użytku przewi-
dziane jest w br.

My przypomnijmy, że lokalizacja no-
wego obiektu posiada wiele zalet. Na-
leżą do niej:
- nieduża odległość do przedszkola 

i szkoły,
- dobra infrastruktura handlowa, gdyż 

w pobliżu znajduje się kilka super-
marketów

oraz dobre usytuowanie pod wzglę-
dem komunikacji miejskiej.

Dla osób spoza Siemianowic Śl. za-
interesowanych nabyciem mieszkania 
warto podkreślić, że nasze miasto jest 
znakomicie skomunikowane z całym 
Śląskiem i innymi regionami Polski. 

Budynek będzie wykonany z materia-
łów ekologicznych takich, jak cegła, pu-
stak, drewno i odpowiadać będą wyma-
ganiom najnowszych norm przenikalno-
ści ciepła, tj. będą energooszczędne.

W ofercie dla zainteresowanych są 
mieszkania o trzech powierzchniach: 
55 m2, 57 m2 i 84 m2. Będą one odda-
wane do użytku w stanie deweloper-
skim, co oznacza, że w każdym z nich 
znajdą się:
- nowoczesne okna z wywietrznikami,
- drzwi wewnętrzne antywłamaniowe,
- posadzki przygotowane pod na-

wierzchnię podłogową.

Ponadto, projekt przewiduje wypo-
sażenie budynku w instalacje:
- elektryczną trójfazową, telewizyjną,
- telefoniczną, internetową.

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

W nowych domach ciepła woda 
użytkowa oraz centralne ogrzewanie 
będzie podłączone do własnej stacji 
wymienników.

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

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

Wszelkie informacje techniczne moż-
na uzyskać u Marka Greinera, pełno-

mocnika Zarządu do spraw technicz-
nych, pod numerem telefonu:

602-672-332.

Natomiast sprawy formalno-praw-
ne wraz z możliwością podpisania 
umowy przedwstępnej załatwiane są 
przez Dział Członkowsko-Mieszkanio-
wy SSM, telefon:

32 6091-496.



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/201016 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2010

W i e l k i  K o n k u r s  z a  n a m i
- Gratuluję obecnym szczęścia, bo jesteście Państwo wylosowani spośród ponad 9 tysięcy osób nieposiadających żad-

nych zaległości wobec Spółdzielni. Sądzę, że szczęście odgrywa w takim przypadku ogromną rolę, gdyż Fortuna nie do 
wszystkich się uśmiecha. Gratuluję i dziękuję za regularne wpłacanie należności, bo chociaż jest to obowiązek, to jednak 
czasami stanowi jakiś problem.

Tymi słowami Zbigniew 
Lekston, prezes Zarzą-
du SSM, przywitał pięciu 
z siedmiu finalistów Wielkie-
go Konkursu SSM – 2009 
zebranych w salce narad 
Spółdzielni przy ul. Bohate-

rów Westerplatte 20. Kiedy 
Prezes następnie zapytał: - 
Czy ktoś z Państwa jest mo-
im krewnym, a może znajo-
mym? – na sali zapanowała 
konsternacja, a zebrani za-
przeczając, coś tam cichutko 
mówili pod nosem lub kręcili 
głowami. Widząc zakłopota-
nie, Zbigniew Lekston wyja-
śnił: Pytałem o jakieś pokre-
wieństwo, bo wśród miesz-
kańców czasami opowiada 
się, iż tylko wybrańcy zosta-
ją laureatami finału finałów 
Wielkiego Konkursu i cho-
ciaż nigdy w jego dotych-
czasowej historii nic takiego 
się nie przytrafiło, to wieści 
krążą. Obecni słuchali z nie-
dowierzaniem, że są takie 
przypuszczenia. Szef SSM 
kontynuując wypowiedź, do-
dał: Szanowni Państwo pra-
cownicy, jak i społecznicy 
działający w Radach Osie-
dli, Radzie Nadzorczej są 
z definicji wyłączeni z udzia-
łu w losowaniu, a gdy kiedyś 
jeden z szefów Rady Osie-
dla został wylosowany, to… 
podziękował. Przechodząc 
do istoty organizowanego 
konkursu, mówił, że chociaż 

tak to wygląda, jednak je-
go główną ideą nie jest na-
gradzanie osób sumiennie 
wywiązujących się ze swo-
ich podstawowych obowiąz-
ków wobec SSM, ale zmobi-
lizowanie wszystkich do pła-

cenia czynszu bez żadnych 
opóźnień. Dotychczasowe 
edycje konkursu dowiodły, 
iż działa on mobilizująco na 
zamieszkałych, bo na ko-
niec roku wysokość należ-
ności spada. Część lokato-
rów ma bowiem niewielkie 
zadłużenia i niekiedy trudno 
im o mobilizację, aby te ma-

łe kwoty uregulować. Tym-
czasem w skali całej Spół-
dzielni nie jest to taka ma-
ła kwota, a można by ją wy-
dać na np. pilne potrzeby re-
montowe. W związku z tym, 

władze SSM poprzez mo-
nity i ogłoszenie Wielkiego 
Konkursu motywują wszyst-
kich mieszkańców do wej-
ścia w kolejny rok z czystym 
kontem czynszowym. Pro-
blem natomiast jest, jak mó-

wiono, z grupą mieszkań-
ców z wielotysięcznym dłu-
giem, którego spłata wielu 
z nich już przerosła. Te oso-
by nie mogą liczyć na żadne 
nagrody czy ulgi, gdyż wo-
bec nich wdrażane jest po-
stępowanie wewnątrzspół-
dzielcze, którego końcowym 
efektem jest pozbawienie 

członkostwa, droga sądowa, 
komornik i eksmisja.

Z kolei Wiesław Jaźwiec 
witając laureatów, stwierdził: 
„Mnie również jest bardzo 
miło i jestem także zaszczy-

cony, że mogę się spotkać 
z grupą mieszkańców nie 
tylko wzorowych, bo regu-
larnie wnoszących opłaty, 
ale też mających ogromne 
szczęście w losowaniu. Gra-
tuluję Państwu w imieniu 

własnym i Rady Nadzorczej 
tego szczęścia, życzę go też 
przed losowaniem nagród. 
Proszę Państwa, uczestni-
cząc w spotkaniu z Wami, 
jestem tym bardziej zado-
wolony, że mogę ten czas 
traktować jako przyjemność 
i chciałbym, by tak było za-
wsze. W tym tygodniu, w tej 
Sali, podczas posiedzenia 
Rady Nadzorczej SSM od-
byliśmy rozmowy z dłużni-
kami. Są to przykre rozmo-
wy, ale prowadzić je musi-
my. Brak rytmicznego spły-
wu środków później prze-
kłada się na płatności Spół-
dzielni, na jej prawidłowe 
bieżące funkcjonowanie, bo 
SSM nie dysponuje inny-
mi pieniędzmi niż te, które 
Państwo, ja i inni obecni tu-
taj wpłacamy za używanie 
mieszkania, na remonty, za 
media. Jednocześnie z czę-
ści tych środków natych-
miast regulowane są należ-
ności dla dostawców wody, 
ciepła i usługodawców, np. 
wywożących śmieci, czyli na 
to, co sami jako mieszkańcy 
zużywamy lub „produkuje-
my”. Radzie Nadzorczej nie 

Laureaci Wielkiego Konkursu 2009
Kolejność wg losowanych numerów

i wybrana nagroda:
- Romuald Sitek, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 37 – blender
- Bogdan Grund, ul. gen. Władysława Sikorskiego 4d 

– odkurzacz,
- Agnieszka, Zbigniew Gaweł, ul. Hermana Wróbla 7d 

– zestaw do gotowania na parze,
- Renata, Marian Śmieszkoł, ul. Jana Pawła II 22  

– frytownica,
- Mariola Światły, ul. Władysława Jagiełły 41 – ekspres 

ciśnieniowy do kawy,
- Henryk Szymała, ul. Władysława Reymonta 26  

– sokowirówka,
- Teresa, Henryk Pampuch, pl. Skrzeka i Wójcika 5b  

– komplet garnków.

Numer 1 już znanyI część Wielkiego Konkursu - losowanie w os. „Tuwima”
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zależy na wykluczeniach, 
lecz na zdyscyplinowaniu 
posiadających mieszkania 
i ostrzeżeniu ich, że mogą 
swoje cztery ściany utracić. 
Często te rozmowy skutku-
ją, jednak często pozostają 
bez echa, a wtedy, niestety, 
w trosce o innych wywiązu-
jących się z obowiązku mu-
simy podejmować te niemi-
łe, lecz konieczne decyzje.”

Przechodząc do przed-
stawienia zasad losowania, 
Zbigniew Lekston stwier-
dził: Losujecie Państwo ko-
lejność wybierania, a więc 
osoba, która wylosuje kar-
teczkę z nr 1, ma najwięk-
szą możliwość wyboru, spo-
śród widocznych tu siedmiu 
nagród, ale też i największy 
problem, bo wszystkie na-
grody są bardzo atrakcyjne 
i właściwie o tej samej war-
tości. Życzę Państwu szczę-
ścia.

Los tym razem  
spłatał figla

i już na początku rozstrzy-
gnął, komu przypadły naj-
ważniejsze numery. Jako 
pierwszy los ciągnął Romu-
ald Sitek i... pokazał kar-
teczkę z numerem 1. Tuż 
po nim do półmiska sięgnął 
Bogdan Grund i... pokazał 
karteczkę z nr 2. Emocje za-
raz więc siadły, ale nie na 
długo, bo jeszcze należało 
dokonać wyboru jednej z na-
gród. Dodajmy jeszcze, że 
pod nieobecność dwóch lau-
reatów losy za nich ciągnęły 
osoby z sali. Później każdy 
z finalistów zgodnie ze swo-
im numerkiem wybierał swo-
ją nagrodę. Nie było to łatwe, 
bo wszystkie były nęcące 
i szczególnie pierwsi laure-
aci stosunkowo długo zasta-
nawiali się nad wskazaniem 
tej właściwej. Gdy zaś upora-
no się z wybraniem nagród, 
finaliści korzystając z okazji, 
wdali się w miłą i sympatycz-
ną rozmową.

Znowu jako pierwszy 
głos zabrał Romuald Sitek 
i stwierdził, że mieszka w za-
sobach SSM, a konkretnie 
przy Zgrzebnioka, od 1965 
roku. Jest zadowolony z za-

mieszkania i z dużym uzna-
niem obserwuje zachodzą-
ce w Spółdzielni przemiany. 

Podoba mi się także „Moja 
Spółdzielnia”, bo zawiera in-
teresujące materiały i moż-
na z niej się dowiedzieć du-
żo rzeczy – pozostali obec-
ni potwierdzili te słowa gło-
śnym potakiwaniem. Mówiąc 
o osiedlu „Chemik”, podkre-
ślał, że jest to oaza spokoju 

i nie wyobraża sobie miesz-
kać gdzie indziej. Manka-
mentem, jaki chciałby zasy-
gnalizować, jest stan chod-
ników. Na Chemiku miesz-
ka sporo starszych osób 
i nierówne chodniki są dla 
nich znaczącą barierą. Po-

nadto, nadal należy prowa-
dzić wycinkę topoli, bo jest 
ich jeszcze na tym osiedlu 

za dużo. Z kolei pani Szy-
mała podniosła kwestię bal-
konów na Bańgowie i py-
tała o docieplenia domów. 
Wiesław Jaźwiec wyjaśnił, 
że Rada Nadzorcza przyję-
ła program termomoderni-
zacji dla Bańgowa i drugie-
go etapu os. „Węzłowiec”, 

lecz trzeba jeszcze będzie 
poczekać. Zbigniew Lekston 
dodał, że kwestia balkonów 
jest znana i są one sukce-
sywnie poprawiane, gdyż 
problem z nimi to częściowo 
efekt rozwiązania przyjęte-
go na etapie projektowania 

oraz przeróbek wykonanych 
przez mieszkańców. Marek 
Greiner, pełnomocnik Za-
rządu ds. technicznych, mó-
wił, że na ten rok zaplanowa-
no prace na 50 balkonach. 
Z kolei p. Grund poruszyła 
sprawę plastikowych barie-
rek na balkonach, a p. Te-
resa Pampuch odniosła to 
także do parapetów. W trak-
cie rozmowy sporo czasu 
poświęcono, zanieczysz-
czeniom osiedli przez psy 
– szczególnie teraz jest to 
widoczne, miejscom parkin-
gowym i wentylacji. Zebra-
ni z dezaprobatą mówili też 
o podwyżce cen wody i ro-
snących kosztach mediów, 
a szczególnie ciepła.

W luźnej rozmowie o swych 
wrażeniach z uczestnic-
twa w finale finałów mówio-
no, że ogromnym zaskocze-
niem było otrzymanie zawia-
domienia, że są w ścisłym fi-
nale i tym, że uczestniczyć 
będą w losowaniu nagród 
oraz w spotkaniu z Zarzą-
dem SSM. My przypomnij-
my, że konkurs adresowa-
ny jest do wszystkich Człon-
ków, a przebiega dwuetapo-
wo. Najpierw na poszcze-
gólnych osiedlach na pod-
stawie otrzymanych wydru-
ków spośród spółdzielców 
nieposiadających najmniej-
szej zaległości w stosunku 
do SSM dokonuje się we-
wnętrznego losowania trójki 
finalistów, a następnie pierw-
sza z tych wyłonionych osób 
przechodzi do ostateczne-
go finału, by tam spotkać 
się z reprezentantami innych 
osiedli. W efekcie tak przy-
jętych założeń w całej Spół-
dzielni honoruje się łącznie 
21 osób. Czternastu pozo-
stałych mieszkańców – po 
dwóch z osiedla – otrzymu-
je zwolnienie z opłaty eksplo-
atacyjnej.

Laureaci finału, pytani 
o zasadność organizowania 
konkursu mówili, że jest on 
potrzebny i to nie dlatego, 
że w tym roku im szczęśli-
wie udało się dostać do ści-
słego finału.

Piotr Sowisło

Laureaci Wielkiego Konkursu SSM wylosowani
na poszczególnych osiedlach  
– trzymiesięczne zwolnienia

z kosztów eksploatacji w opłacie czynszowej:
Osiedle „Chemik”:

- Józef Kmieć, ul. Walerego Wróblewskiego,
- Henryka, Józef Langrzyk, ul. Niepodległości.

Osiedle „Centrum”
- Janina Warkocz, ul. Konstantego Damrota,
- Leon Rudkowski, ul. Kolejowa 5b.

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Aneta Bula, ul. Wojciecha Korfantego,
- Halina Halemba, ul. Okrężna.

Osiedle „Michałkowice”
- Marta, Marian Karbownik, ul. Wyzwolenia,
- Renata, Edmund Witek, ul. Pocztowa.

Osiedle „Młodych”
- Krystyna, Gerard Ordoń, aleja Młodych,
- Stanisław Chaber, ul. Walerego Wróblewskiego.

Osiedle „Węzłowiec”
- Dorota Krawczyk, ul. Władysława Jagiełły,
- Ewa, Andrzej Nowak, ul. Jana Polaczka.

Osiedle „Bańgów”
- Dariusz Rzeźniczek, ul. Marii Skłodowskiej-Curie,
- Bogdan Kozieł, ul. Marii Skłodowskiej-Curie.

Co by tu wybrać?
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A po co Urząd Miasta ma Panu od-
powiadać? Przecież Pan go już wy-
brał i przez całą kadencję, gdzie miał 
Panu służyć, ma Pana w... poważa-
niu! Za komunistów, gdy Pan się zja-
wił u Sekretarza Partii, to przynajm-
niej z pozoru został Pan załatwio-
ny – teraz nawet nie wie Pan, jakie-
go przekonania jest Pana Radny lub 
Prezydent. A i to jest nieistotne, gdyż 
jak wyleci z fotela jako „wyznawca” 
PO, to na drugą kadencję znajdzie 
się na liście jako kandydat z PD al-
bo PSL z nowymi nic nie wartymi ide-
ałami i krytyką poprzedników. Miesz-
kańcy mają płacić i o nic nie py-
tać, i nie gadać. Ten slogan się Pa-
nu udał.

Cóż Pan taki naiwny, że Prezy-
dent nic nie wiedział, że jego Rad-
ny miejski tworzy Nową Spółkę, bę-
dąc przy „korycie”, że radni tak bezin-
teresownie głosowali za jawnym prze-
stępstwem. Przecież oni wiedzieli, że 
tak samo będą obskubywani. Chy-
ba, że już sami lub członkowie ich ro-
dzin mieli już angaże do nowej Spół-
ki. Przecież Urząd Miejski to Komór-
ka, a w Rządzie powołuje się, Komi-
sję na podstawie podsłuchanej rozmo-
wy o treści... Franek, wszystko OK., 
w sobotę pojedziemy na ryby, Karo-
la mamy w kieszeni, zabierze nas 
swoim samochodem, ale nic mu nie 
mów, ja wszystko załatwię, gorzoła 
kupia mogymy popić. W urzędzie mia-
sta Siemianowice mamy prawnie za-
twierdzone przestępstwo. Wykorzy-
stywania stanowiska pracy dla ce-
lów prywatnych, dodajmy - kosz-
tem społeczeństwa i za cichym przy-
zwoleniem prezydenta. Nie grzmi Pro-
kuratura, która z urzędu powinna ta-
kie praktyki ścigać, gdyż jest to jaw-
ne naginanie prawa dla własnych ko-
rzyści z działalnością na szkodę Pań-
stwa. Powie Pan, co z tym ma wspól-
nego Państwo, a no, ma. Stara komu-
nistyczna struktura to - Wojewódz-
kie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji. Szczebel niżej, i wystar-
czający, to: Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji i od-
biorca, a woda leciała w kranie. Teraz, 
jak wynika z Pana listu, na tym od-
cinku powstaje nowy twór, który ma-
my utrzymywać, ale co najważniej-
sze zabierać będzie Urzędowi Mia-

sta ROCZNIE 35, SŁOWNIE: TRZY-
DZIŚCI PIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH. 
Na drodze – czerpnia Goczałkowice 
lub Dziećkowice, takich pośredników 

mamy 6, słownie: sześć, a przybył 
jeszcze jeden. W następnym nume-
rze przeczytamy „Należy racjonalnie 
korzystać z wody - bo jak nie, to pod-
niesiemy cenę jej przesyłu. A w przy-
padkach poważnej awarii sieci, Urząd 
miasta będzie poszukiwał pieniędzy 
z Unii Europejskiej, bo majątek spół-
ki to jedna taczka i dwa kilofy. Rad-
ni Miasta działający w naszym imieniu 
nie mają potrzeby pytać nas o zdanie, 
a po co, stanowiska w nowej Spół-
ce są już obsadzone, ty głosujesz za 
mną, a ja na ciebie itd.

Powie ktoś: To gołosłowne. Wystar-
czy jednak spojrzeć w środkach ma-
sowego przekazu, jak to prywatne 
spółki przesyłu energii elektrycznej 
mozolnie i w pocie czoła przy użyciu 
radzieckiego i rumuńskiego sprzętu 
z lat 60 tych starają się wymienić po-
walone słupy trakcyjne, a gdzie inwe-
stycje strategiczne? Jak to padnie, 
my już będziemy mieć uzbierany ka-
pitał i wejdziemy w dział gospodarki. 
Wojewodowie i Prezydenci Miast sta-
rają się spod ziemi wyciągniętymi fi-
nansami, wspomóc prywatne spółki 
przesyłu energii elektrycznej, co naj-
zwyklejsza w naszym rejonie geogra-
ficznym zima zniszczyła. A wystar-
czy spojrzeć na rachunki i znajdzie-
my tam: za gaz, gdzie gotuję obiad, 
podgrzewam wodę, gotuję herbatę 
itd. płacę miesięcznie 51 zł, a za wo-
dę 101,10 zł. I jeszcze otrzymuję in-
formację, że cena ta może ulec zmia-
nie. Za prąd płacę 74,00 zł miesięcz-
nie, i to za światło, za czuwanie cało-
dobowe całego sprzętu elektronicz-
nego, za sprzęt agd. A za wodę mie-
sięcznie 101,10 zł. Mam wrażenie, 
że w związku z globalnym ocieple-
niem wysychają nam wszystkie rze-
ki i jeziora, tylko do jasnej... stokrot-
ki, skąd się biorą te powodzie na wio-
snę. Czy żyjemy na pustyni, gdzie za 
łyk wody oddawano życie. Wystarczy 
porównać jeszcze rachunki za prąd 
i zauważymy;

Zużycie energii elektrycznej 50,- zł, 
opłata stała 11,-zł, opłata zmienna 17,- 
abonament 7,40 zł, abonament zmien-
ny itd.  W jakie nowe urządzenia te no-
we Spółki – właściciele - już zainwe-
stowały? – to jest Panie Prezydencie 
Wałęsa 20 lat, co za element przywiózł 
Pan na swoich plecach do władzy. 

Szanowny Panie X. Radzę zachować 
list do redakcji, aby skonfrontować go 
z hasłami podwyżki za wodę i kanali-
zację, które to kwoty dzięki prezydento-
wi będziemy płacić pośrednikowi, które-
go „Pan wybrał na radnego”. Natomiast 
Urząd Miasta będzie borykał się bra-
kiem pieniędzy. A MOŻNA BYŁO ZA-
RABIAĆ 35 MLN. ZŁOTYCH ROCZ-
NIE, przekazując Państwowe Wodo-
ciągi w prywatne ręce, bo kupić ich 
nikt nie kupił, przekazaliśmy je z ce-
ną za przesył wody, abonament, itd., 
wliczonymi w cenę dostawy wody (ra-
chunek z 1969 roku do wglądu). Wo-
dę, jak to ciecz, rozbito na kropelki. 
Ktoś dobrze oglądał film: Pretty Wo-
man, czyli jak rozbić dobrze funkcjonu-
jące przedsiębiorstwa na kawałki. Ja-
kiej odpowiedzi się Pan spodziewał, Dał 
się Pan naciągnąć na hasła wyborcze 
i ma Pan pretensje o Wolną Amerykan-
kę – przepraszam, o wolny rynek. Ko-
go z tych rządzących Solidarnościow-
ców widział Pan Strajkujących. Spróbuj 
Pan oszczędzać wodę, przepraszam 
racjonalnie korzystać z wody, to od ra-
zu podniosą Panu opłatę za przesył, 
przecież mamy woln... Rzeczpospolitą. 
Ma Pan jeszcze możliwość zawiadomić 
prokuraturę o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, ale jedynie o podejrze-
niu, bo inaczej zostanie Pan oskarżo-
ny o pomówienie i naruszenie dobre-
go imienia tak szacownych władz mia-
sta i swoich radnych. A swoją drogą, za 
rządów komunistycznych wszystko by-
ło nasze, dlaczego radni bez referen-
dum podejmują w naszym imieniu de-
cyzję, przecież, ta duża zasuwa na wy-
locie z kolektora była własnością miesz-
kańców Bytkowa. Może jeszcze zawo-
łamy „Tow............. Podnieście cenę cu-
kru o 1 zł. A nie - wyjdziemy na ulicę.
Wot czort Demokracja po Polskiemu

Z poważaniem dla Pana X
I „nabitych” w butelkę z bąbelkami

Mieszkańców Siemianowic
Już senior

Dane do wiadomości Redakcji.

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

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

ciąg dalszy ze str. 14

ciąg dalszy na str. 22
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Od redakcji: List Pana mimo wie-
lu wątpliwości publikujemy jako udział 
w dyskusji, lecz nie bardzo wiemy dla-
czego i z jakiego powodu założył Pan, 
że nie będzie go na łamach i że jest 
Pan na jakimś „cenzurowanym”.

Rozumiejąc rozgoryczenie, nie po-
dzielamy jednak wielu z prezentowa-
nych poglądów, a ferowanie pewnych 
opinii pod wpływem emocji nie jest 
najlepszym rozwiązaniem. Decydując 
się na upowszechnienie, czynimy to 
wyłącznie dlatego, że podobne poglą-
dy są często wyrażane, a nagminnym 
jest prezentowanie sądów orzekają-
cych niemających pokrycia w rzeczy-
wistości. Szczególne wyjaśnienie na-
leży się w przypadku tworzenia miej-
skiej spółki wod.-kan. To nie radny 
z własnej woli zabiegał oraz za przy-
zwoleniem Prezydenta, z naruszeniem 
prawa tworzył spółkę, lecz miasto – 
wszystkie jego poprzednie władze – 
od kilkunastu lat ubiegało się o prze-
jęcie od RPWiK sieci wodno-kanaliza-
cyjnych, upatrując w tym m.in. możli-
wość lepszego gospodarzenia tą infra-
strukturą, przeprowadzanie skutecz-
niejszych remontów, a tym samym po-
prawę w zaopatrzeniu w wodę i odpro-
wadzaniu ścieków etc. Zagadnienie to 
często gościło na łamach „MS”. Prostą 
konsekwencją przejęcia było stworze-
nie spółki, a takie już dużo wcześniej 
powstały także w innych miastach. 
W Siemianowicach Śląskich – w ostat-
nich kilkudziesięciu latach – nie by-
ło Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji, lecz funkcjonował 
Zakład Eksploatacji Sieci Wodociągo-
wo-Kanalizacyjnej – Zakład Nr 2 i był 
on w strukturze RPWiK Katowice. Nie 
jest nam wiadomo, by istniało 6 po-
średników w dostarczaniu wody. Do-
tychczas było to: GPW – Górnośląskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów (do-
stawca hurtowy wody) i RPWiK, a te-
raz jest GPW i powołana spółka. Za-
znaczmy także, że nie wszyscy rad-
ni głosowali za przyjęciem uchwa-
ły o zmianie cen wody, gdyż „za” było 
11, „przeciw” – 6, a wstrzymało się 4.

Byłam zadowolona
Witam!

Piszę do Waszej gazetki, ponieważ 
zaniepokoił mnie stan chodników i ulic 
na osiedlu Węzłowiec. 

Od 8 lat mieszkam na ul. Grun-

waldzkiej 3d i do tej pory byłam bar-
dzo zadowolona z działań Spółdziel-
ni, której pracownicy zawsze mieli 
na celu dobro mieszkańców osiedla. 
Niestety, tej zimy mój entuzjazm wo-
bec pracowników SSM osłabł znacz-
nie, ponieważ zauważyłam i, nieste-
ty, odczułam na własnej skórze, za-
niedbania w uprzątaniu śniegu i lodu 
z chodników i dróg osiedlowych w są-
siedztwie ulicy Grunwaldzkiej. Oso-
by odpowiedzialne za odśnieżanie 
chodników ograniczają się jedynie do 
posypania piaskiem grubej warstwy 
lodu i zamarzniętego śniegu, nawet 
nie próbując uprzątnąć ich z chod-
nika! Efektem tego zaniedbania jest 
zmniejszenie bezpieczeństwa poru-
szania się po tych drogach. Kilka dni 
temu mogłam doświadczyć tego na 
własnej skórze, kiedy mimo posy-
pania chodnika piaskiem, poślizgnę-
łam się na wystających spod nie-
go grudach lodu i upadłam. Na moje 
szczęście nie złamałam sobie nicze-
go, skończyło się na kilku siniakach. 
Ale następnym razem mogę już nie 
mieć tyle szczęścia.

Nie wiem, na co odpowiedzialni za 
pracę w tym rejonie czekają? Na roz-
topy, kiedy ponad 10 cm warstwa lo-
du i śniegu zamieni się w brudną bre-
ję, w której mieszkańcy osiedla bę-
dą zmuszeni brnąć, chcąc dostać się 
do swoich mieszkań? Czy też mo-
że na jakiś wypadek, podczas które-
go pieszy złamie sobie nogę, ślizgając 
się na wystających spod śniegu mul-
dach lodu? 

Rozumiem, że podczas 15-stopnio-
wych mrozów usunięcie lodu i śniegu 
z chodników byłoby z pewnością trud-

ne, choć nie niemożliwe, jak sądzę, 
ale od tygodni temperatury nie są już 
tak niskie, żeby mogły być wytłuma-
czeniem dla braku zainteresowania 
dozorców stanem chodników.

Na naszym osiedlu mieszka wiele 
starszych osób, jak również małych 
dzieci, którym taki stan ulic sprawia 
spore problemy z poruszaniem się.

Ja i inni mieszkańcy osiedla byli-
byśmy bardzo wdzięczni, za zwró-
cenie uwagi osobom odpowiedzial-
nym za stan ulic na to, że zalega-
jącą na chodnikach warstwę nale-
ży usuwać regularnie i to do asfaltu, 
a nie tylko posypywać w nieskończo-
ność, tworząc niebezpieczne dla pie-
szych muldy.

Z poważaniem – Ewa Olek
ZARZĄD SSM: Zgadzamy się z Pa-

nią, że podczas intensywnych opa-
dów śniegu dozorcy nie są w sta-
nie usunąć wszystkiego i dlatego 
na chodnikach gromadzi się śnieg, 
który z biegiem czasu zamienia się 
w lodową skorupę. W tym konkret-
nym przypadku dodatkową przyczy-
ną braku natychmiastowej reakcji, 
a w konsekwencji zalegania śniegu, 
była długotrwała choroba dozorczy-
ni. Dokonano zmiany, której celem 
było doraźne poprawienie sytuacji, 
jednak przyjmujący dodatkowe pra-
ce nie byli w stanie nadążyć z usu-
waniem śniegu w chwili, gdy opady 
się nasilały, więc często ogranicza-
li się do posypywania piaskiem wy-
deptanych traktów. Administracja 
osiedla przeprasza za te niedogod-
ności i dołoży wszelkich starań, by 
w przyszłości takie sytuacje się nie 
powtórzyły.

Płot, śmieci, porządki
Szanowny Panie Prezesie, prosimy 

o podjęcie czynności prawnych w ce-
lu ochrony mienia spółdzielczego no-
torycznie niszczonego przez wanda-
li z rejonu ul. Śmiłowskiego w Siemia-
nowicach Śląskich.

Sprawa, którą kierujemy do Pana 
Prezesa dotyczy fragmentu płotu be-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str. 24

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

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

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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tonowego oddzielającego teren SSM 
i teren miasta przy blokach usytu-
owanych przy ul. Komuny Paryskiej 
w Siemianowicach Śląskich. Okolicz-
ności niszczenia mienia są bardzo do-
brze znane Kierownikowi administracji 
z ul. Komuny Paryskiej. Płot betonowy 
był już wielokrotnie naprawiany z ta-
kim efektem, że po każdej naprawie 
jest ponownie niszczony (poprzez roz-
bijanie elementów betonowych). Uwa-
żamy, że sprawa ta powinna być zgło-
szona organom ścigania, ponieważ 
wandalizm przyczynia się do strat po-
noszonych przez członków spół-
dzielni, gdyż naprawy pokrywa 
się z kieszeni lokatorów. O ile 
przedmiotowy płot jest zbyt de-
likatny, aby oddzielić teren SSM 
od terenu miasta, należałoby się 
zastanowić, czy nie wykonać go 
z innych rodzajów materiałów, 
np. siatka metalowa, ewentual-
nie mur z cegły.

Kolejną kwestię, którą chcieli-
byśmy poruszyć, jest temat wy-
wozu odpadów komunalnych. 
Zauważyliśmy, że do stojących 
specjalnych pojemników na te-
renie bloków Komuny Pary-
skiej 1-3-5 wrzucane są odpady 
z okolicznych domów, a nawet 
sklepów, które są usytuowane 
na tej ulicy (nr 7 lub 9), opróż-
niane są całe worki. Nawet dzie-
ci zostają wysłane z odpadami 
do bloku i korzystają ze zsypu 
na parterze. Ceny za tę usługę 
ciągle rosną, pojemniki są peł-
ne, a dlaczego my, mieszkańcy 
mamy za to płacić.

Kwestia sprzątania klatek - Spół-
dzielnia poinformowała nas, że oso-
by, które nie będą chciały sprzątać 
dobra wspólnego, będą musiały pła-
cić jakąś umowną opłatę i ktoś wska-
zany przez Spółdzielnię będzie to wy-
konywała za nich, niestety na takiej 
informacji się skończyło. Czy nie le-
piej wrócić do starego systemu? Pła-
ciliśmy wtedy przykładowe 10 zł wię-
cej i był Gospodarz domu, który dbał 
o stan klatki schodowej, zsypu, wind 
i piwnicy. Było czysto, zadbanie i była 
kontrola nad łobuzami, którzy próbo-
wali coś niszczyć. Usterki były na bie-
żąco zgłaszane i ktoś na tym wszyst-
kim panował.

W naszym bloku większość miesz-
kańców to osoby starsze, często nie-
mające sił sprzątać, natomiast osoby 
z młodszego pokolenia nie kwapią się, 

by zrobić to za nich. Powrót do Gospo-
darzy budynków z pewnością przy-
czyniłby się do oszczędności (wanda-
lizm), ładu i czystości.

Kolejną sprawą, na którą chce-
my zwrócić uwagę, to wyprowadza-

nie psów i kotów na zieleńce znaj-
dujące się wokół bloków. Właścicie-
le tych zwierząt wyprowadzają je na 
teren trawników, gdzie zwierzęta za-
łatwiają swoje potrzeby fizjologiczne, 
a ich właściciele nie poczuwają się do 
obowiązku sprzątania odchodów po 
swoich pupilach, pomimo ustawionych 
tam specjalnych pojemników na tego 
typu odpady. Na domiar złego, w rejon 
bloków przyprowadzają również zwie-
rzęta osoby niebędące członkami SM, 
a zamieszkujące rejon ul. Śmiłowskie-
go i ul. Komuny Paryskiej. Zanieczysz-
czony teren szczególnie uwidacznia 
się w okresach wczesnowiosennych 
i jesienno-zimowych. Może należało-
by to zgłosić Straży Miejskiej, aby przy 

okazji patrolowania ulic sprawdzała, 
czy właściciele mają przy sobie od-
powiednie akcesoria i czy korzystają 
z nich w celu posprzątania po swoich 
zwierzakach.

Dołączamy zdjęcia uwidaczniające 
nasze problemy:

Uszkodzona szyba od dłuższego 
czasu i brak reakcji ze strony Dozor-
cy, by została wymieniona Dodatko-
wo jest uszkodzony próg (pęknięty) 
i drzwi się przez to nie domykają.

W związku z powyższym prosimy, 
aby Zarząd Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej zajął stanowisko 

w sprawie ochrony mienia (pło-
tu betonowego) przy ul. Śmiłow-
skiego w Siemianowicach Ślą-
skich, zainteresował się właści-
cielami udomowionych zwierząt 
i podjął działania skłaniające ich 
do sprzątania odchodów po swo-
ich pupilach, by sprawił, żeby po-
jemniki na śmieci były dostępne 
tylko dla mieszkańców danego 
bloku oraz stworzył warunki dzia-
łania „gospodarzom domów”, bo 
sami dozorcy mają chyba za ma-
ły zakres prac.

Prosimy o odpowiedź nasz list 
na łamach gazety spółdzielczej

Z poważaniem Mieszkańcy
ul. Komuny Paryskiej 5

ZARZĄD SSM: Znany nam 
jest fakt, iż ten rejon miasta 
graniczący z budynkami SSM 
nie cieszy się najlepszą opi-
nią, szczególnie, jeżeli chodzi 
o wandalizm i chuligaństwo. 
ADM osiedla „Centrum” anali-
zuje możliwość poprawy ogro-

dzenia i wykonania go z elemen-
tów bardziej odpornych na zniszcze-
nie. Roboty takie zostaną rozpoczę-
te z chwilą definitywnego nadejścia 
wiosny.

Sprawa korzystania ze śmietników 
SSM przez osoby postronne na ła-
mach „MS” poruszana jest cyklicz-
nie. Niestety, nie mamy na to wpły-
wu, a nie jesteśmy w stanie przy 
każdym śmietniku postawić osoby 
kontrolującej. Zapewniamy jednak 
stanowczo, że mieszkańcy zasobów 
Spółdzielni nie ponoszą z tego tytu-
łu żadnych dodatkowych kosztów, 
gdyż opłaty za wywóz śmieci na-
liczane są ryczałtowo i zależne od 

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

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

ciąg dalszy ze str. 22

ciąg dalszy na str. 26
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ilości osób, a nie ilości śmieci. Nie-
wątpliwie jednak dorzucanie śmie-
ci przez innych ma wpływ na szyb-
sze wypełnianie pojemników, co na 
pewno jest uciążliwe.

Kwestię dbałości mieszkańców 
o czystość na klatkach schodo-
wych wyjaśniamy wyżej, w odpo-
wiedzi na e-mail: Sprzątanie klatek 
schodowych. Jednocześnie infor-
mujemy, że kierownik ADM „Cen-
trum” został zobowiązany do wy-
jaśnienia opisanych przypadków 
i wyciągnięcia konsekwencji służ-
bowych.

Sprawie zwierząt domowych wy-
prowadzanych na trawniki i zanie-
czyszczających okolice budynków 
„MS” poświęca i poświęcać 
będzie wiele uwagi. Redak-
cja ma nadzieję, że dopro-
wadzi z biegiem czasu do 
poprawy sytuacji.

Odpowiednie służby – 
Straż Miejska i funkcjo-
nariusze Policji są rów-
nież uważnymi czytelnika-
mi „MS” i wyrażamy prze-
konanie, że po przeczytaniu 
Państwa e-maila podejmą 
stosowne działanie.

Dziękujemy 
za odśnieżanie

Wpłynęły telefoniczne po-
dziękowania od lokatorów budynku 
przy ul. Hutniczej 3-5 za kompleksowe 
odśnieżenie całej posesji (ciągi komu-
nikcyjne + parkingi). Lokator w imie-
niu wszystkich mieszkańców budynku 
składa wyrazy uznania firmie zajmują-
cej się odśnieżaniem w tym rejonie za 
rzetelne wywiązywanie się z powie-
rzonych obowiązków, a SSM za za-
trudnienie tak kompetentnej firmy.

Od redakcji: Jak zwykle z przyjem-
nością odnotowujemy taki fakt.

Poniżanie partnera
Szanowni Państwo!

Chciałbym ująć temat w kilku zda-
niach, nie rozwodząc się zbytnio. Bar-
dzo mnie zbulwersował komentarz re-
dakcji do listu „Jesteśmy za boiskiem 
do piłki nożnej”!

Nie znam tego młodego człowieka, 
który ten list napisał. Nawet się nie 
staram dowiedzieć, kto to jest. Fak-
ty są takie, że ten człowiek chciał wy-
razić opinię - może tylko swoją, a mo-

że jakiejś większej grupy. Każda fir-
ma zapłaci majątek, aby mieć tzw. fe-
edback od swoich klientów na temat 
swojej działalności. Wy to macie za 

darmo, ale ważniejsza dla Was jest 
stylistyka i ortografia, niż treść mery-
toryczna. Nawet jeśli jest błędna (me-
rytorycznie), to też można się tym cie-
szyć, bo można ją sprostować na ła-
mach gazety. Poniżanie partnera, jak 
to uczyniliście (mam nadzieję, że nie 
zapomnieliście, że jesteśmy dla was 
partnerem, już nie będę używał tak 
wzniosłych terminologii, jak: praco-

dawca), świadczy jedynie o bardzo 
prymitywnych instynktach z Państwa 
strony. Jeśli faktycznie pisownia tego 
młodego człowieka leży wam na ser-
cu, można było przekazać tę informa-
cję prywatnym mailem. Dodatkowo 
kompromitacją dla Państwa jest uwa-
ga na temat znaków cudzysłowu. Wi-
dać, że musiał to pisać ktoś, kto kom-
puter widzi jedynie przez ramię kolegi. 
Chciałbym Państwa poinformować, iż 
większość programów (także poczto-
wych) przyjmuje angielski wzorzec pi-
sowni cudzysłowu (patrz moje pierw-
sze zdanie). Jedynie programy już 
bardziej profesjonalne, tj. np. „Word” 
potrafią dostosować się do polskiej 
pisowni. Myślę, że małe przeprosiny 
(może nie bezpośrednio dla tego chło-
paka, ale od redakcji dla czytelników 
za brak profesjonalizmu i kompromi-
tację redakcji) w następnym numerze 
będą na miejscu.

Proszę przekazać powyższą uwagę 
do osoby piszącej tamten komentarz, 

bo myślę, że na wydruk w „MS” zasłu-
gują listy, które faktycznie poruszają 
tematy dotyczące życia Spółdzielni

Z wyrazami szacunku 
Stanisław P.

(dane do wiadomości redakcji)
PS
Aż się boję stawiać przecinki (choć 

wierzcie mi, umiem to robić), więc zo-
stawiam to redakcji.

Od redakcji: Od początku wydawa-
nia „MS” byliśmy i jesteśmy zdekla-
rowanymi zwolennikami partnerstwa 
w kontaktach z Czytelnikami i cieszy 
nas każdy list, telefon do redakcji. Part-
nerstwo traktujemy jako pełne szacun-
ku wzajemne wymienianie poglądów 
na równych prawach, w tym na zwró-
ceniu uwagi na jakieś niedoskonałości, 

bo jak sądzimy, na tym także 
partnerstwo polega. Wdzięczni 
za każdy otrzymany list, e-ma-
il zawsze pokornie pochylamy 
się nad przysyłanymi teksta-
mi. Niejednokrotnie gruntow-
nie je poprawiamy i przereda-
gowujemy, dbając, by nie za-
traciły swego merytoryczne-
go przesłania, jak i indywidu-
alnego charakteru, a w chwi-
li publikacji nie ośmieszały za-
równo nadawcy, jak i wszyst-
kich zamieszkałych, bo każdy 
wydany egzemplarz „MS” od 
momentu dotarcia do miesz-
kań zaczyna żyć własnym ży-

ciem i może trafić przypadkowo lub 
z premedytacją do prześmiewców. Ci 
zaś, uogólniając zdarzenie, mogą przy-
piąć łatkę całej społeczności. Cieszą 
nas szczególnie uwagi krytyczne, bo 
wyciągamy z nich wnioski. Pana e-ma-
il też przyjmujemy z zadowoleniem, bo 
oznacza to, że tekst spełnił swój za-
miar i zwrócił na coś uwagę oraz wska-
zał, że Pana zdaniem zwracać uwagę 
na nieduże lub większe mankamenty 
mogą jedynie Czytelnicy.

Sądzimy, że drobna, od pierwszego 
znaku bardzo życzliwa uwaga skiero-
wana do młodego człowieka na pew-
no nie zasługuje na użyte przez Pa-
na określenie „poniżanie”. Nie by-
ło w niej bowiem żadnej uszczypli-
wości, żadnej krytyki nieumiejętnego, 
niezgodnego z zasadami polskiej pi-
sowni stosowania znaków interpunk-
cyjnych. Była to ot, uwaga edytorska, 
by nawet podczas pisania w pośpie-
chu uważać na spacje. Była to uwaga 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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skierowana do młodego człowieka, 
dla którego komputer będzie zapew-
ne podstawowym narzędziem pracy 
przez całe życie. Przy okazji adreso-
waliśmy ją do szerszego grona Czy-
telników, gdyż (może mylnie) uznali-
śmy, że wśród nich znajdą się tacy, 
którzy być może wyciągną wnioski 
z takiego przypomnienia, bo co nie-
wykluczone nie zwracają na to uwagi.

Nie jest dla nas problemem przepro-
sić wszystkich Czytelników, a czyni-
my to tym chętniej, że w bieżącej ko-
respondencji jakoś dużo mniej było – 
może to przypadek – zbędnych spacji 
przed znakami interpunkcyjnymi.

Korekta „MS” bardzo dziękuje za 
partnerskie podejście i z góry już 
przeprasza, jeżeli postawiła w Pana 
tekście przecinek w zbędnym miej-

scu, bo może przyczyniła się do za-
tarcia, zniekształcenia jakiejś myśli.

Tak więc bijemy się w piersi i prze-
praszamy za śmiałość przypomnie-
nia na łamach o drobnych minusach, 
jakie zauważamy w tekstach i na któ-
re postanowiliśmy szczególnie mło-
dym ludziom zwrócić życzliwą uwagę 

i to bynajmniej nie w kontekście pisa-
nia listów do redakcji. Czytając Pa-
na e-mail, mamy teraz obawę, czy 
wolno nam pisać o dewastacjach, bo 
przecież pisząc często ostro o wątpli-
wych przymiotach umysłów wandali, 
narażamy się jakiemuś nieznanemu 
pracodawcy, wszak niszczącym mo-
że być mieszkaniec zasobów lub je-
go dziecko.

I ostatnie zdanie. Mogę Pana za-
pewnić, że piszący nie zna kompute-
ra jedynie zza pleców kolegi i też, mi-
mo gruntownego wykształcenia, całe 
życie się uczy.

Z wyrazami uszanowania
Piotr Sowisło

W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 032-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”
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ciąg dalszy ze str. 26

Wyniki konkurencji rekreacyjno-
sportowych zorganizowanych 
podczas półkoloni zimowych 

w DK „Chemik”. Tekst 
o półkoloniach czytaj str. 32

KONKURS

HULA-HOOP

- Dominika Tyrlik,
- Karolina Fraszka,
- Wiktoria Piechaczek.

TURNIEJ

TENISA STOŁOWEGO

- Daniel Socha,
- Daniel Szczęsny,
- Patryk Anioł.

LINA

- Wiktoria Piechaczek,
- Julia Staniek,
- Alicja Pomorska,

- Patryk Anioł,
- Daniel Socha,
- Oskar Szynawa.

SKAKANKA

- Karolina Fraszka,
- Aleksandra Florjańska,
- Magdalena Wistel,
- Maciej Kordys.

Rzut kulą śniegową
Chłopcy:

od 7 do 9 lat:
- Jakub Bruch,
- Konrad Pawluczuk,
- Filip Sobczuk.

od 10 do 12 lat:
- Dawid Baran,
- Daniel Socha,

- Bartek Paluch.
od 13 do 15 lat:

- Patryk Anioł,
- Daniel Szczęsny.

STRZELANIE 
w kolejności zajętych miejsc 
i ilość zdobytych punktów:

Chłopcy:
- Maksymilian Bogusz – 32
- Dawid Baran – 28 
- Daniel Socha – 26
- Mateusz Piechaczek – 25

Dziewczęta:
- Agata Kiera – 32,
- Wiktoria Cepek – 18,
- Aleksandra Florjańska – 12,
- Dominika Jeanel – 11.

C h c i a ł o b y  s i ę  w i ę c e j

Pamiętaj o 1% – pomóż potrzebującym
Każdy z nas rozliczając się z fiskusem z osiągnięte-

go dochodu w 2009 r. może 1% należnego Państwu po-
datku przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicz-
nego. O pieniądze te zabiegają setki organizacji działają-
cych na rzecz wspólnego dobra, a także tysiące osób po-
szukujących środków na ratowanie życia lub poprawę sta-
nu zdrowotnego swoich najbliższych. Z przykrością informu-
jemy, że na łamach „MS” nie jesteśmy w stanie zamiesz-
czać wszystkich adresowanych do nas próśb (wraz z często 
bardzo dramatycznymi opisami) od osób fizycznych, które 

za naszym pośrednictwem zwracają się o nieodpłatne za-
mieszczenie informacji o przekazaniu 1% podatku na po-
trzeby organizacji pożytku publicznego zbierającej pienią-
dze na rzecz ich bliskich.

W miarę możliwości będziemy zamieszczać wyłącznie 
krótkie notki z informacją jak kontaktować się z zaintereso-
wanym i podaniem celu zabiegania o wpłatę.

O pomoc zabiega:
Karol Janiak: bicki@hell.net.pl Na operację serca nienaro-

dzonego jeszcze synka. Termin porodu koniec czerwca br.

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

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

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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Za miesiąc Święta Wielkanocne 
i przypominamy zamierzającym 

wykonać samodzielnie jeden z naj-
ważniejszych świątecznych przy-
smaków, że czas najwyższy, by za-
brać się do roboty. Mowa o domo-
wej szynce. My proponujemy też do-

mową, ale mniej czasochłonną w przy-
gotowaniu szynkę z cielęciny i napo-
je, które na słotne dni – w marcu jak 
w garncu – będą jak znalazł.

Szynka cielęca
2 kg cielęciny z udźca bez kości, 

2 szklanki mleka, 3 cebule, 3 marchew-
ki, 2 pietruszki, por, 1/2 selera, sól. 
MARYNATA: szklanka winnego octu 
(lub białego wina), 3-4 goździki, po 6-
-8 ziarenek ziela angielskiego i pieprzu, 
szczypta cukru. Cielęcinę ułożyć w ka-
miennym garnku, zalać przegotowanym 
mlekiem i na 2 dni wstawić na najniższą 
półkę w lodówce. Z podanych skład-
ników i szklanki wody zagotować ma-
rynatę. Mięso wyjąć, osuszyć, ponow-
nie ułożyć w kamiennym garnku, zalać 
marynatą. Przykryć, przycisnąć talerzy-
kiem i marynować 3-4 dni, codziennie 
przewracając. Wyjęte z marynaty mięso 
opłukać, osuszyć, natrzeć solą. Obrane 
i umyte jarzyny drobno pokroić, włożyć 
do rondla, zalać marynatą. Cielęcinę 
ciasno zwinąć, związać nitką, włożyć do 
jarzyn. Gotować na małym ogniu 11/2 
do 2 godzin. Jeśli płynu będzie za mało, 
dodać octu z wodą lub kieliszek białego 
wina. Zostawić w wywarze do ostygnię-
cia. Podawać na zimno, udekorowaną 
korniszonami i marynowanymi grzybka-
mi, z sosem zielonym lub tatarskim.

Napój z miodu z żółtkami
2-3 łyżki miodu, 2 żółtka, 1-2 cytryny, 

2 szklanki mocnego naparu herbaty. 
Miód utarty z żółtkami wlewać powoli, 
ciągle mieszając, do gorącego naparu 
herbaty z dodatkiem soku wyciśnięte-
go z cytryn. Najlepiej pić gorący. Napój 
można też sporządzić z herbatek zio-
łowych, np. z lipy, czarnego bzu.

Kawa z goździkami i cynamonem
6 łyżeczek kawy, cynamon, 3-4 goź-

dziki, 2-3 łyżki cukru pudru, 2 szklan-
ki wody. Kawę wymieszać z cukrem 
i przyprawami, zalać wrzącą wodą i po-
woli podgrzewać do trzykrotnego lek-
kiego zawrzenia. Na chwilę napój przy-
kryć, zamieszać i rozlać do filiżanek.

Panie spod znaku 
Barana są urodziwe 
i pełne wdzięku. Są 
dobrymi żonami, ale 

nieco despotycznymi. Pan Baran też 
jest dobrym mężem, pod warunkiem, 
że żona zbytnio nie krępuje jego wol-
ności, bo tego nie znosi. Jest zaradny 
i zapobiegliwy.

Pod znakiem Byka 
rodzą się panie go-
spodarne i oszczęd-
ne. Cierpliwie i wy-

trwale potrafią dążyć do celu. Swoje 
zainteresowania skupiają głównie na 
mężu i dzieciach. Pan Byk lubi prze-
bywać w domu, jeśli żona potrafi stwo-
rzyć dobrą atmosferę.

Żony urodzone pod 
znakiem Bliźniąt są 
wymagające, ocze-
kują od męża speł-

nienia ich zachcianek, same zbyt wie-
le z siebie nie dając. Mają szerokie za-
interesowania. Pan Bliźniak nie jest ła-
twy we współżyciu, szczególnie z po-
wodu zmiennych nastrojów.

Pani Rak oczekuje 
od męża wiele ciepła 
i adoracji. Na pierw-
szym planie stawia 

miłość, rodzinę, bardzo kocha dzie-
ci i jest dobrą matką. Podobnie pod-
chodzi do małżeństwa pan Rak. Spod 
tego znaku wywodzą się romantyczni 
kochankowie.

Piękna, inteligent-
na pani Lew potrze-
buje właściwej opra-
wy, co niestety wią-

że się z kosztami. Nie każdy może so-
bie na taką żonę pozwolić. Jest wier-
ną, ale na zasadzie wzajemności. Pan 
Lew odwzajemni się miłością, jeśli żo-
na będzie go podziwiać.

Kobiety Panny dłu-
go zastanawiają się 
nad wyborem męża. 
Jeśli się zdecydują, 

są dobrymi żonami, dbają o rodzinę. 
Panowie spod tego znaku nie lubią 
kobiet ekstrawaganckich, wiążą się ze 
spokojnymi, pracowitymi paniami.

Panie Wagi są za-
zwyczaj ładne, we-
sołe, towarzyskie. 
Nie lubią długo prze-

bywać w domu, prace domowe po 
prostu je nudzą. Pan Waga jest ty-
pem amanta, umie zdobywać kobie-
ty, ale nie zawsze sprawdza się jako 
dobry mąż.

Żony spod tego zna-
ku są atrakcyjne, sek-
sowne, działają pod-
niecająco na męż-

czyzn. Bywają jednak pamiętliwe i nie 
darują mężowi zdrady. Pan Skorpion 
najbardziej w małżeństwie ceni sobie 
seks. Trudno zdobyć jego miłość.

Pod znakiem 
Strzelca rodzą się 
żony, które są za-
zwyczaj dobrymi 

partnerami, kumplami w dobrym tego 
słowa znaczeniu. Pan Strzelec ocze-
kuje przede wszystkim, żeby żona 
dzieliła jego pasje i zainteresowania.

Spokojna, zrówno-
ważona pani Kozioro-
żec będzie szczęśliwa 
w małżeństwie z po-

ważnym, odpowiedzialnym człowiekiem. 
Nie mają u niej szans ludzie o zmien-
nych nastrojach. Pan Koziorożec jest 
uczuciowy, ale starannie to ukrywa.

Pani Ryba jest 
uczuciowa i wrażliwa 
w małżeństwie. Ceni 
miłość, chce kochać 

i być kochaną. Jest dobrą matką i wy-
rozumiałą żoną. Pan Ryba kocha ro-
dzinę, potrafi zadbać o dobre warunki 
materialne dla swoich najbliższych.

Piękna, inteligent-
na, błyskotliwa pa-
ni Wodnik nie z każ-
dym mężczyzną czu-

je się dobrze. U partnera ceni wysoki 
poziom intelektualny. Pan Wodnik jest 
z natury samotnikiem, co nie ułatwia 
mu współżycia w małżeństwie.

Czy jesteś dobrą żoną 
i dobrym mężem?
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Na rozg rzewkę  
p rzed  Św iętami
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Huta, którą w naszym 

mieście zbudowano w latach 1833 - 
1835; 8. Po Śląsku: kwaśne, zsiadłe 
mleko; 9. CD z nagraniami; 10. Ru-
chliwa w mieście; 11. Straszny film; 
12. Ryba młot; 13. Wzór i przegroda; 
14. Gore na złodzieju; 16. Ma swo-
ją cenę; 19. Interwał złożony; 20. Za-
kazany w Biblii; 21. Większa od libry; 
22. Życiowy przedział; 23. Są nim Sie-
mianowice Śląskie; 28. Ogół czaso-
pism; 31. Pospolicie: obciach, obsu-
wa; 32. Obliczenie ilości robót na bu-
dowie; 33. Droga wycieczki; 34. Cho-
dzi i bije; 35. Pończochy; 36. Sie-
mianowice Śląskie w średniowieczu; 
37. Kuje i hartuje.

PIONOWO: 1. Birbant, hulaka; 2. Gło-
wa, czaszka; 3. Malunek dla mamy; 
4. Do rozgniatania owoców; 5. Sprzęt 
fotografa; 6. Nasza dzielnica z wie-
żą telewizyjną; 7. Transparent rekla-
mowy, dwustronny; 14. Dzielnica Sie-
mianowic Śląskich z Kinoteatrem Tę-
cza; 15. Luka pamięciowa; 17. Do po-
miaru oporu elektrycznego; 18. Dziw-
ny rym; 24. Z gwizdkiem, ale nie bie-
ga; 25. Nartosanki; 26. Głośne zawo-
łanie; 27. Dzielnica z Parkiem Faza-
niec; 28. Dokonuje zwiadu; 29. Wódz 
kozacki; 30. Soczysty łobuz.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 19 dadzą rozwiąza-
nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 19. III. 2010 r. - na adres 

SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 3/2010. Nagro-
dy za rozwiązaną krzyżówkę nr 2/2010 
z hasłem – Luty stały, latem upały, 
otrzymują: Jolanta STASIOK, zam. 
ul. K. Świerczewskiego 50A; Danuta 
KURIANOWICZ, zam. ul. W. Wróblew-
skiego 49; Janina RAK, zam. ul. Grun-

waldzka 6C. Zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór nagród. Na-
grodę główną – niespodzianka – ufun-
dowała firma Sukces s.c., Siemiano-
wice Śl., ul. Walerego Wróblewskie-
go 67. Fundatorem pozostałych na-
gród jest Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa.
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Mąż pyta się żony blondynki:
- Kochanie, dlaczego masz jedną 

skarpetkę zieloną, a drugą niebieską?
- Nie wiem, a najdziwniejsze jest to, 

że mam jeszcze jedną taką parę.
  

Do policjanta podbiegają dwaj chłopcy:
- Panie władzo! Szybko, szybko! 

Nasz nauczyciel!
- Miał wypadek?
- Nie! Źle zaparkował! 

  
- Wszystkiego najlepszego z okazji 

nowego roku - mówi strażnik do więź-
nia.

- Jaki nowy rok? Przecież lipiec...
- Właśnie prokurator dołożył ci rok 

do wyroku. 
  

Wściekła żona wita w drzwiach mę-
ża uwalanego szminką, cuchnącego 
alkoholem:

- Mam nadzieję, że masz jakiś dobry 
powód by zjawiać się w takim stanie 
o szóstej nad ranem?!

- No śniadanie, ma się rozumieć... 

  
Mama pyta Jasia:
- Dlaczego chowasz strzelbę taty?
- Żal mi dziewczynek.
- Nie rozumiem...
- Słyszałem jak tata rozmawiał przez 

telefon z kolegą i mówił, że pójdą za-
polować na dziewczynki... 

  
Matka do córki:
- O której ty wracasz do domu?! Ja 

w twoim wieku...
- Wiem, wiem - przerywa dziewczy-

na. W ogóle nie wychodziłaś z domu, 
bo ja miałam pięć miesiecy.
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W pozostałe dni spędzone na półkolo-
niach dzieciaki regularnie chodziły pły-
wać na basen i uczestniczyły też w tur-
nieju strzeleckim z broni pneumatycznej 
zorganizowanym przy współpracy z Za-
rządem Miejskim Ligi obrony Kraju. Dla 
wielu z nich było to spore przeżycie.

Uczestnicy półkolonii mówili nam:
Patryk Bukowiec – 10 lat, os. „Wę-

złowiec” – Są to moje trzecie ferie zi-
mowe. Jest bardzo fajnie, najbardziej 
lubię grać w piłkarzyki. Podobało mi 
się na wycieczkach.

Daniel Szczęsny – 15 lat, os. „Wę-
złowiec” – Jestem pierwszy raz na pół-
koloniach i podoba mi się, bo można 
pograć w ping-ponga i ciekawie spę-
dzić czas. Wspólnie z innymi dziećmi 
rozmawiamy na różne tematy, śpie-
wamy. Poznałem tu kilku nowych ko-
legów. Fajnie też było postrzelać z ka-
rabinka.

Sandra Socha – 10 lat, os. „Mło-
dych” – Podobało mi się na wyciecz-
ce w Wiśle. Byliśmy tam na skoczni 
i mam zdjęcie z Adamem Małyszem. 
Był on z czekolady. Nie można było go 
zjeść. Trzymałam kciuki, jak skakał na 
olimpiadzie. Poznałam tu dużo koleża-
nek. Nie cieszę się, że półkolonie się 
kończą, ale jestem zadowolona, że tu 
chodziłam, zamiast siedzieć przy tele-
wizorze. Były to moje drugie półkolonie 
i na pewno będę tu przychodzić.

Ola Zarzycka – 10 lat, os. „Młodych” 
– Byłam tu już dwa razy na zimowych 
feriach i raz podczas letnich wakacji. 
Ciekawe były wycieczki. Zaprzyjaź-
niłam się z Julią, Martyną, Weroniką  
i Filipem.

Dawid Baran – 12 lat, os. „Wę-
złowiec” – Są to moje piąte półkolo-
nie. Jest tu ciekawie, bo chodzimy na 
basen, gramy w różne gry i mieliśmy 
strzelanie. Zająłem w nim 2 miejsce, 

i miałem 28 punktów na 50 możliwych. 
Wszystkie Panie są fajne, chociaż mo-
że czasem je denerwowaliśmy.

Dominika Jaenel – 11 lat, os. „Mło-
dych” – Bardzo mi się tu podoba. Są 
różne atrakcje. Chodzimy w plener, na 
basen i byliśmy na wycieczkach. Po-

znałam nowe koleżanki. Są to moje 
pierwsze półkolonie i żałuję, że nie bę-
dą mogła tu przyjść w lecie, bo wiem 
że już coś tam zaplanowano.

Alicja Rybczuk – 10 lat, os. „Che-
mik” i Wiktoria Piechaczek – lat 10 – 
Podobały nam się wyjścia na basen. 
Pływałyśmy na plecach, żabką. Cie-
kawie było na wycieczkach, gdzie wi-

działyśmy ptaki drapieżne i inne leśne 
zwierzęta. 

Podsumowując ferie Zbigniew Krup-
ski, szef DK „Chemik”, powiedział nam: 
- Zorganizowanie ferii w „Chemiku” nie 
byłoby możliwe bez pomocy sponso-
rów. Do nich należeli: Urząd Miasta 
Siemianowice Śląskie, Siemianowicka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa oraz różne 

stowarzyszenia, które pomagały prze-
prowadzić zajęcia. Wszystko to wpłynę-
ło na dobrą atmosferę i liczymy na to, że 
dzieci nadal będą chętnie przychodzić 
na zajęcia do Domu Kultury – mówił,.

Spośród kilkunastu konkursów prze-
prowadzonych podczas zajęć na pół-
koloniach odnotowaliśmy wyniki kilku 
czytaj str. 28.

Kręgielnia „RENOMA”
Niezależnie od półkolonii w DK 

„Chemik” nieco starsze dzieci i do-
rosła już młodzież miały możliwość 
pogrania w kręgle, za zniżkową od-
płatnością, w kręgielni „RENOMA”. 
Decyzję o obniżeniu stawki wynajęcia 
toru w określone dni i godziny na czas 
zimowych ferii i letnich wakacji, Zarząd 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej wprowadza od kilku lat. W mi-
nione ferie, ta forma spędzenia wol-
nego czasu cieszyła się sporym po-
wodzeniem. Czasami problemem by-
ło bowiem „załapanie się” na wolny tor 
w wyznaczonych godzinach.

Piotr Sowisło
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Ci, co wybrali ferie w „Chemiku”, nie 
mogli narzekać na nudę. Szefostwo 
ośrodka kolejny raz pokazało, że za 
niewielkie pieniądze można zapropo-
nować dzieciom moc atrakcji i ode-
rwać je od komputera i telewizora.

Uczestnicy zajęć – średnio 40. dzie-
ci – przychodzili tam na kilka go-
dzin dziennie, a rozpoczynano o 9.00. 
Już od pierwszego dnia zapewniono 
wspólne zabawy, konkursy, wyjścia 
w plener. Kilkadziesięcioro młodych lu-

dzi nie kryło zadowolenia ze wspól-
nie spędzanego czasu. Dzieci miały 
okazję wyżyć się plastycznie, potań-
czyć i, co dla wielu z nich najważniej-
sze, zawrzeć nowe przyjaźnie i znajo-
mości. Należy zaznaczyć, że w grupie 
były dzieci w różnym wieku – od 6 do 
14 lat. Nikomu to jednak nie przeszka-
dzało, starsi potrafili zaopiekować się 
młodszymi, a panie: Kasia, Iza, Mo-
nika i Asia raczej nie miały zbyt wielu 
problemów. Jedna z nich powiedziała 

nam: Dzieci jak dzieci, raz były mniej, 
raz bardziej psotne. Zaś dzieci chwa-
liły je za opiekę, a nam mówiły: Panie 
nam nie dokuczają. My im chyba cza-
sami tak.

Każdy dzień na półkoloniach rozpo-
czynał się od sprawdzania obecności 
i spotkania z wychowawcami. Wtedy 
też omawiano plan dnia i inne szcze-
góły organizacyjne oraz informowano 
np. co zabrać ze sobą na pływalnię? 
Później był czas na zabawy rucho-
we, które od początku cieszyły się 
ogromnym powodzeniem. Zaintere-
sowanie nimi ustąpić jednak musiało 
zarówno wycieczkom, jak i śnieżnym 
sannom, bo pogoda sprzyjała i spo-
ro czasu spędzano w plenerze. Ob-
rzucano się więc śnieżkami i doka-
zywano na śnieżnym puchu, ile tyl-
ko można było, a opiekunowie po-
zwolili. Oprócz tego dzieciaki do dys-
pozycji miały piłkarzyki, tenis stołowy 
dziesiątki gier planszowych lub mo-
gły posiedzieć przy stoliku i pogadać 
na ważne tematy. 

Bez wątpienia największą atrakcją 
półkolonii były wycieczki. Tym razem 
półkoloniści dwa razy wybrali się w ma-
lownicze tereny Beskidu Śląskiego. 
Podczas pierwszego wypadu zwiedzo-
no Wisłę, a w czasie drugiego Ustroń. 
Ogromną atrakcją było oglądanie na-
turalnej wielkości czekoladowej figury 
Adama Małysza i ośrodka edukacji le-
śnej, gdzie ogromne wrażenie wywoła-
ły ptaki drapieżne – orzeł, sokół, sowa 
puchacz – i dziki. 

C h c i a ł o b y  s i ę  w i ę c e j
Dwa tygodnie ferii minęły jak z bicza strzelił. Tegoroczne wyróżniły się 

iście zimową scenerią. Przez większość dni śniegu było pod dostat-
kiem, co ostatnimi laty nie było czymś normalnym. Dzieci, które nigdzie 
nie wyjechały, nie miały czego żałować. Mogły samodzielnie pohasać po 
śniegu, skorzystać ze ślizgawki, jaka powstała przy Rynku Bytkowskim lub 
skorzystać z bogatej oferty, którą specjalnie dla nich na ten czas przygoto-
wało kierownictwo Domu Kultury „Chemik”.

ciąg dalszy na str. 31


