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Plan estetyzacji Terminy Osiedlowych ZebrańNa 
stronach:

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

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

Ciepło w górę Dobra Spółdzielnia 2012

Wielki Konkurs 2011 rozstrzygnięty

Zima  zdążyła  nabroić
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Salon Play – Siemianowice Śląskie
CH ECHO (obok Nomi, Carrefour)

Tel.: 790 030 411

Godziny otwarcia Salonu:

Poniedziałek – Sobota 9–21

Niedziela 10–17

Biała Sensacja z HTC!
W prezencie premierowy audiobook  
Janusza L. Wiśniewskiego.

za1zł
HTC Wildfire S 
w ofercie All Inclusive MAX 65

Audiobook w prezencie z HTC Wildfire S do wyczerpania zapasów. Na telefonie jest preinstalowana aplikacja z fragmentem audiobooka. 
Pozostała część do pobrania bez dodatkowych opłat (za wyjątkiem transmisji danych).
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Z okazji Dnia Kobiet
życzymy dużo pomyślności, zdrowia,

aby każdego dnia wszystkie Panie
czuły się wspaniałe i wyjątkowe

- Rada Nadzorcza, Zarząd SSM, Rady Osiedli 
oraz Redakcja „MS”
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.
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Obradowała RN SSM  Obradowała RN SSM

Czas podsumowań

Przeprowadzone 27 lutego br. po-
siedzenie Rady Nadzorczej Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
przyniosło dwa podsumowania:

- realizację rzeczowego wykonania 
planu remontów za rok 2011 wraz 
z podjęciem uchwały,

- realizację rzeczowego planu in-
westycji za 2011r. wraz z podjęciem 
uchwały.

Obydwa dokumenty, podobnie jak 
inne, były szczegółowo analizowane 
na posiedzeniach komisji RN SSM, 
jednak to do Komisji Gospodarki Za-
sobami Mieszkaniowymi należało wio-
dące słowo. Jej przewodniczący Zbi-
gniew Rogoż przedstawiając opinię 
Komisji GZM wysoko ocenił obydwa 
dokumenty, a w przypadku planu in-
westycji stwierdził: Zero uwag. Pla n 
inwestycji zakładał wybudowanie przy 
ul. Hermana Wróbla budynku nr 2 o 9 
mieszkaniach i 7 garażach oraz 10 
garaży także przy ul. Hermana Wró-
bla. Jednocześnie poza planem rozpo-
częto (efekt w 2011) realizację 11 ga-
raży przy ul. Władysława Jagiełły i ko-
lejnego trzeciego już budynku wielo-
rodzinnego przy ul. Hermana Wróbla.

Natomiast w przypadku planu re-
montów szef Komisji GZM zauważył, 
że Komisja zaleca, by w przyszłości 
bardziej szczegółowo przedstawiać 
uzasadnienia wykonywanych prac po-
zaplanowych.

Oprócz podsumowań RN zajęła się 
planem estetyzacji klatek schodowych 
w budynkach Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej na lata 2012 
- 2013 i podjęła stosowną uchwałę. 
Plan publikujemy na str. 5 do 10.

Rada zapoznała się też ze spra-
wozdaniem Zarządu z przebiegu ak-

cji zima. Zaznaczono w nim: „Przygo-
towania do sezonu zimowego w za-
sobach Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej rozpoczęto wiosną 
2011 r. Wszystkie Administracje osie-
dlowe wspólnie z przedstawicielami 
Rad Osiedli dokonały przeglądów bu-
dynków mieszkalnych i niemieszkal-
nych pod kątem oceny technicznej in-
stalacji centralnego ogrzewania.

W wyniku przeglądów w czerw-
cu 2011 r. opracowany został szcze-
gółowy Harmonogram robót remon-
towo-konserwacyjnych instalacji c.o. 
do wykonania przed sezonem grzew-
czym 2011/2012. Harmonogram zo-
stał przyjęty przez Radę Nadzorcza 
SSM uchwałą nr 28/2011 na posie-
dzeniu w dniu 13. 06. 2011 r.

Kolejnym działaniem w ramach przy-
gotowań do „Akcji zima” 2011/2012 by-
ły: wspólne z udziałem Rad Osiedli i Ad-
ministracji przeglądy budynków miesz-
kalnych i niemieszkalnych, dróg osie-
dlowych oraz chodników pod kątem ich 
przygotowania do sezonu zimowego.”

W podsumowaniu sprawozda-
nia czytamy natomiast: Akcja Zima 
2011/2012 w okresie do 15. 02. 2012 
roku na terenach wszystkich osie-
dli przebiegała prawidłowo i zgod-
nie z przyjętymi harmonogramami, 
zarówno w zakresie jej organizacyj-
nych przygotowań jak i techniczne-
go zabezpieczenia wszystkich zaso-
bów SSM.

Ze względu na wyjątkowo niskie tem-
peratury utrzymujące się na początku 
lutego 2012 r. osiągające wartości do 
-25°C, zwiększono liczbę konserwato-
rów pełniących dyżury w dniach wol-
nych od pracy. Pomimo pełnej mobili-
zacji służb technicznych SSM odnoto-

wano kilka przypadków zamarznięcia 
pionów w budynkach. Wszystkie awa-
rie były na bieżąco usuwane.

Mimo silnych mrozów odnotowano 
sporadyczne przypadki niedogrzań 
mieszkań, które w większości spowo-
dowane były drobnymi nieprawidło-
wościami w funkcjonowaniu instala-
cji centralnego ogrzewania. Niepra-
widłowości te na bieżąco usuwane 
były przez pracowników Spółdzielni, 
a w razie konieczności przez specja-
listyczne firmy. Mała liczba niedogrza-
nych mieszkań świadczy o racjonal-
nym gospodarowaniu przez Spółdziel-
nię energią cieplną i odpowiednim za-
bezpieczeniu tzw. „mocy zamówionej”

„Akcja Zima” przebiegała również 
prawidłowo pod względem zimowego 
utrzymania dróg, parkingów i chodni-
ków. Nie zanotowano żadnych zgło-
szeń dotyczących złego stanu cią-
gów komunikacyjnych administrowa-
nych przez SSM oraz zdarzeń loso-
wych wynikających z nieodpowiednie-
go utrzymania dróg i chodników.

Powyższe w pełni potwierdza do-
bre przygotowanie organizacyjne jak 
również dobre funkcjonowanie służb 
odpowiedzialnych za przebieg „ak-
cji zima 2011/12” na terenach i w za-
sobach Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej.”

Rada zaakceptowała sprawozdanie. 
Z ogromnym uznaniem mówiono też 
o pracy dozorców walczących z po-
tężnymi opadami śniegu.

Tym razem na posiedzenie RN SSM 
zaproszono 5 Członków zalegają-
cych z opłatami za mieszkanie. Łącz-
na kwota ich zadłużeń na dzień we-
zwania wynosiła ponad 20 tysięcy zło-
tych. Po wysłuchaniu 3 przybyłych RN 
podjęła uchwały o wykluczeniu lub po-
zostawieniu w gronie Członków SSM.

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

Początek każdego roku rozpoczyna czas podsumowań każdej formalnie 
działającej firmy, organizacji etc. Najbliższe miesiące będą nam syste-

matycznie przynosiły informacje o kolejnych dziedzinach, w których doko-
nuje się zarówno bilansowania, jak i oceny tyle co minionych 12 miesięcy.

UWAGA!	 	Zmiana	terminów	wywozu	 UWAGA!
DNI	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH	Z	OSIEDLI	SSM:

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

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

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.
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Plan estetyzacji klatek schodowych 
budynków SSM na lata 2012-2013

OSIEDLE	„BAŃGÓW”

1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

— — — —
2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67 2011 2012 —
2. Marii Skłodowskiej-Curie 77 2011 2013 —
3. Marii Skłodowskiej-Curie 79a 2011 2013 —
4. Marii Skłodowskiej-Curie 79b 2011 2013 —
5. Marii Skłodowskiej-Curie 83 2011 2013 —
6. Marii Skłodowskiej-Curie 85 2011 2013 —

3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67 2010 2013 —
2. Karola Szymanowskiego 1 2011 2013 —
3. Karola Szymanowskiego 3 2011 2013 —
4. Karola Szymanowskiego 5 2011 2013 —
5. Karola Szymanowskiego 7 2011 2013 —
6. Karola Szymanowskiego 9 2011 2013 —
7. Karola Szymanowskiego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2012 2013 —

8. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15, 
87a, 87b, 89 2012 — —

4. Modernizacja parterów 
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Marii Skłodowskiej-Curie 61, 63, 65, 67 2010 2013 —
2. Władysława Reymonta 46, 48, 50, 52, 54, 56 2011 2012 —
3. Karola Szymanowskiego 1, 3, 5, 7, 9 2011 2013 —
4. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 9, 11, 13, 15 2012 — —
5. Marii Skłodowskiej-Curie 87a, 87b, 89 2012 — —

OSIEDLE	„CHEMIK”
1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Alfonsa Zgrzebnioka 27 - 29 2012 2013 —
2. Alfonsa Zgrzebnioka 31 - 33 2012 2013 —
3. Alfonsa Zgrzebnioka 35 2013 — —
4. Alfonsa Zgrzebnioka 39 - 41 2013 — wykonano – 41

ciąg
 d

alszy n
a str. 6
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2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Walerego Wróblewskiego 69, 71, 73 2010 2013 —
2. Walerego Wróblewskiego 41 2011 2012 —
3. Niepodległości 64 - 66 2012 — —
4. Walerego Wróblewskiego 49 2012 — —
5. Alfonsa Zgrzebnioka 38 - 40 2013 — —
6. Walerego Wróblewskiego 55, 55a 2013 — —
7. Walerego Wróblewskiego 51 - 53 2013 — —

3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Walerego Wróblewskiego 55, 55a 2011 2012 —
2. Alfonsa Zgrzebnioka 38 - 40 2012 — —

4. Modernizacja parterów 
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Walerego Wróblewskiego 73 2009 2013 —
2. Walerego Wróblewskiego 69, 71 2010 2013 —
3. Niepodległości 60 2010 2012 —
4. Wróblewskiego 39 - 41 2011 2012 —
5. Niepodległości 58 2011 2012 —
6. Niepodległości 64 - 66 2012 2013 —
7. Walerego Wróblewskiego 49 2012 2013 —
8. Alfonsa Zgrzebnioka 51, 52 2012 2013 —
9. Alfonsa Zgrzebnioka 38 - 40 2013 — —

10. Walerego Wróblewskiego 55, 55a 2013 — —
11. Walerego Wróblewskiego 51 - 53 2013 — —
12. Niepodległości 57 - 59 2013 — —
13. Niepodległości 61 - 63 2013 — —

OSIEDLE	„CENTRUM”
1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Karola Świerczewskiego 46, 48, 50 2012 — —
2. Spokojna 1, 3a, 3b, 3c 2012 — —

2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Komuny Paryskiej 3 2012 2013 —
2. Jana Pawła II 18 2013 — —
3. Ryszarda Gansińca 6 2013 — —
4. Kolejowa 3 2013 — —
5. Kolejowa 2 2013 — —

Plan estetyzacji klatek schodowych 
budynków SSM na lata 2012-2013

ciąg dalszy 
ze str. 5
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3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1.
Jana Pawła II
Tadeusza Kościuszki 17, 10, 10a

2010 2013 —

2. Jana Pawła II 18 2010 2013 —
3. Spokojna 1, 3a, 3b, 3c 2012 — —
4. Karola Świerczewskiego 46, 48, 50 2012 — —
5. Jana Pawła II 21, 22 2013 — —
6. Powstańców 46a, 54a, 54c 2013 — —
7. Konstantego Damrota 1b 2013 — —

4. Modernizacja parterów 
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1.
Jana Pawła II
Kościuszki 17, 10, 10a

2010 2013 —

2. Jana Pawła II 18 2010 2013 —
3. Krucza 1, 1a, 2, 2a, 3 2010 2012 —
4. Piaskowa 8 2011 2013 —
5. Kolejowa 1 - 6 2011 2013 —
6. Brzozowa 12 2011 2013 —
7. Spokojna 1, 3a, 3b, 3c 2012 — —
8. Karola Świerczewskiego 46, 48, 50 2012 — —
9. Jana Pawła II 21, 22 2013 — —

10. Powstańców 46a, 54a, 54b, 54c 2013 — —
11. Konstantego Damrota 1b 2013 — —

OSIEDLE	 im.	Juliana	TUWIMA
1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Leśna 7 2012 — —
2. ks. Jana Kapicy 5 2012 — —
3. Wojciecha Korfantego 2 2012 — —
4. Hermana Wróbla 8 2013 — —
5. Wojciecha Korfantego 10 2013 — —

2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Wróbla 5 2012 — —
2. Okrężna 3 2012 — —
3. Okrężna 2, 8 2013 — —
4. Hermana Wróbla 9 2013 — —

3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Wróbla 5 2012 — —
2. Leśna 7 2013 — —
3. Wojciecha Korfantego 15 2013 — —

ciąg
 d

alszy n
a str. 8
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4. Modernizacja parterów  
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Hermana Wróbla 4 2013 — —
2. Okrężna 6 2013 — —
3. Wojciecha Korfantego 15 2013 — —

OSIEDLE	„MŁODYCH”
1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Walerego Wróblewskiego 6 2010 2012 —
2. Walerego Wróblewskiego 8 2010 2012 —

2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Al. Młodych 12 2011 2012 —
2. Al. Młodych 13 2011 2012 —
3. Al. Młodych 14 2011 2012 —
4. Al. Młodych 15 2011 2012 —
5. ZHP 7, 9 2012 2012/2013 —
6. pl. Skrzeka i Wójcika 7a, 7b 2012 2013 —
7. ZHP 1, 2 2013 — —
8. Jana N. Stęślickiego 3, 4, 5, 6 2013 — —

3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Al. Młodych 1 2011 2012 —
2. Al. Młodych 2 2011 2012 —
3. Al. Młodych 3 2011 2012 —
4. Al. Młodych 4 2011 2012 —
5. Al. Młodych 5 2011 2012 —
6. Al. Młodych 6 2011 2012 —
7. Al. Młodych 7 2011 2012 —
8. Jana N. Stęślickiego 1, 2, 3, 4, 5, 6 2012 — —
9. Walerego Wróblewskiego 2, 4, 6, 8 2013 — 2, 4 wykonano

10. pl. Skrzeka i Wójcika 5a, 5b, 6a, 6b 2013 — —
4. Modernizacja parterów 
wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Al. Młodych 1 2011 2012 —
2. Al. Młodych 2 2011 2012 —
3. Jana N. Stęślickiego 1, 2, 3, 4, 5, 6 2012 — —

Plan estetyzacji klatek schodowych 
budynków SSM na lata 2012-2013

ciąg dalszy 
ze str. 7
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4. Walerego Wróblewskiego 2, 4, 6, 8 2013 — 4, 6 wykonano

5. pl. Skrzeka i Wójcika 5a, 5b, 6a, 6b 2013 — —

OSIEDLE	„MICHAŁKOWICE”
1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Przyjaźni 18 - 22 2012 — —
2. Przyjaźni 52 2013 — —
3. Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 2013 — —

2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Wyzwolenia 6 2011 2012 —
2. Wyzwolenia 8 2011 2012 —
3. Przyjaźni 18 - 22 2011 2013 —
4. Przyjaźni 24 - 26 2012 2013 —
5. Przyjaźni 10 2012 2013 —
6. Wyzwolenia 10 2012 2013 —

3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Przyjaźni 8, 10 2010 2013 —
2. Kościelna 34 2010 2013 —
3. Przyjaźni 24 - 26 2011 2012 6 klatek
4. Obrońców Warszawy 2 2011 2012 —
5. Przyjaźni 52 2011 2012 —
6. Przyjaźni 18 - 22 2012 — —
7. Władysława Sikorskiego 1, 2 2012 2013 —
8. Władysława Sikorskiego 4 2013 — —
9. Pocztowa 1 - Kościelna 12 2013 — —

10. Marii Dąbrowskiej 1 2013 — —
11. Walentego Fojkisa 3, 5 2013 — —
12. Leona Kruczkowskiego 4, 6, 8 2013 — —
13. Przyjaźni 48 - 50 2013 — —
14. Wyzwolenia 8, 10 2013 — —

4. Modernizacja parterów 
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Stawowa 11 2009 2013 —
2. Stawowa 11a 2009 2013 —
3. Marii Dąbrowskiej 1 2009 2013 —
4. Wyzwolenia 6 2011 2012 —
5. Wyzwolenia 8 2011 2012 —
6. Przyjaźni 18 - 22 2011 2012 —

ciąg
 d

alszy n
a str. 10



10 MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2012

7. Przyjaźni 24 - 26 2012 — —
8. Przyjaźni 8, 10 2012 2013 —
9. Wyzwolenia 10 2012 2013 —

OSIEDLE	„WĘZŁOWIEC”
1. Wymiana okien

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Władysława Jagiełły 25 2010 2012 —
2. Władysława Jagiełły 27 2010 2013 —
3. Władysława Jagiełły 1a, b, c 2011 2012 —
4. Władysława Jagiełły 29 2011 2012 —
5. Władysława Jagiełły 31 2011 2012 —
6. Władysława Jagiełły 33, 35 2012 2013 —
7. Władysława Jagiełły 2, 9 2013 — —

2. Malowanie klatek schodowych

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Władysława Jagiełły 29 2011 2012 —
2. Jana Polaczka 8 2011 2012/2014 —
3. Władysława Jagiełły 31 2012 — —
4. Władysława Jagiełły 33, 35 2012 2013 —

3. Modernizacja parterów 
- wyłożenie płytkami klinkierowymi elewacji przed wejściem do klatek

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Władysława Jagiełły 29 2011 2012 —
2. Jana Polaczka 8 2011 2012/2014 —
3. Władysława Jagiełły 31 2011 2012 —
4. Władysława Jagiełły 33, 35 2011 2013 —
5. Władysława Jagiełły 2, 11 2012 2013 —

4. Modernizacja parterów 
- wyłożenie ścian i podłóg płytkami klinkierowymi

Lp. Ulica Planowany termin 
wykonania

Termin  
wykonania II Uwagi

1. Władysława Jagiełły 29 2011 2012 —
2. Jana Polaczka 8 2011 2013 Polaczka 8c

3. Władysława Jagiełły 31 2011 2012 —
4. Władysława Jagiełły 33, 35 2011 2013 —
5. Władysława Jagiełły 2, 11 2012 2013 —
Plan został opracowany zgodnie z dokonanymi ustaleniami z kierownikami poszczególnych Administracji

Plan estetyzacji klatek schodowych 
budynków SSM na lata 2012-2013

ciąg dalszy 
ze str. 9
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„Michałkowice”, „Centrum”, ulice: Okrężna, Leśna i Kapicy

Zgodnie z decyzją pre-
zesa Urzędu Regulacji 

Energetyki od 6 marca br. 
„Ciepłownia Siemianowi-
ce” wprowadza nowe ce-
ny za wytworzenie ener-
gii cieplnej potrzebnej dla 
centralnego ogrzewania 
i przygotowania ciepłej 
wody – patrz reproduk-
cja pisma.

Nowa Taryfa jest wyższa 
od dotychczasowej:

- za moc zamówioną wyra-
żoną w megawatach (MW) 
o 11,8% – opłata stała,

- za zużycie ciepła li-
czone w gigadżulach (GJ) 
o 11,78% – opłata zmienna,

Nowe stawki dotkną 
mieszkańców osiedla „Cen-
trum” i „Michałkowice” oraz 
zamieszkałych przy ulicach: 
Okrężnej, Leśnej i ks. Jana 
Kapicy 5.

Wprowadzona taryfą pod-
wyżka nie jest jedyną, jaką 
w ostatnim czasie wprowa-
dziła „Ciepłownia Siemiano-
wice”. Przypomnijmy:

- 11 lutego 2011 r. na-
stąpił wzrost cen w pozycji 
opłata stała o 1,89% i opła-
ta zmienna 1,71%.

- 21 grudnia ub.r. „Cie-
płownia Siemianowice” do-
konała kolejnej zmiany 
cen i opłata stała wzrosła 
o 9,77% zaś opłata zmien-
na o 23,26%

Tym samym łącznie ce-
na energii cieplnej z „Cie-
płowni Siemianowice” od 
1 lutego 2011 r. do 6 mar-
ca br. wzrosła o:
- 23,26% za moc zamó-

wioną,
- 14,84% za zużyte ciepło.
Podwyżki te niewątpliwie 

wpływają na wzrost kosz-
tów za zużywaną energię 
cieplną, co odbije się w in-
dywidualnych rozliczeniach 
ciepła, czyli w rachun-
kach otrzymywanych przez 
mieszkańców w rocznym 
rozliczeniu. Mówiąc ina-
czej odbiją się po prostu na 
naszych kieszeniach. Do-

dajmy jeszcze, że w ślad 
za podwyżkami „Ciepłowni 
Siemianowice” rosną wpro-
wadzane przez Tauron Cie-
pło taryfy za przesył energii 
cieplnej.

Nowa Taryfa może spo-
wodować konieczność do-
płat w stosunku do pobiera-
nych od mieszkańców za-
liczkowo pieniędzy za zu-

żyte ciepło. Zarząd SSM jak 
zawsze przy tego rodza-
ju zmianach cen za ener-
gię cieplną, nie jest stro-
ną, która mogłaby negocjo-
wać nowe taryfy. Na pod-
stawie ustawy o energety-
ce interesy odbiorcy, a ta-
kim jest Spółdzielnia, repre-
zentuje URE. Zarząd SSM 
może jedynie wyrazić nie-
zadowolenie i wydać swoją 
opinię w toczącej się dysku-
sji na temat zmiany dostaw-
cy ciepła do dzielnicy „Mi-
chałkowice” a w przyszłości 
i „Centrum”, gdyż dostaw-
cą takim ma zostać EC Ka-
towice (Dąbrówka), co ma 
swoje przełożenie w pra-
cach prowadzonych przez 
Tauron Ciepło S.A. Swo-
je zdanie w tej sprawie Za-
rząd SSM wyraził w piśmie 
do Prezydenta Miasta Sie-
mianowice Śląskie. Czyta-
my w nim:

Szanowny Panie Prezyden-
cie, dla wykorzystania w to-
ku dalszej dyskusji dotyczą-
cej ewentualnego przejęcia 
przez Elektrociepłownię Ka-
towice zasilania w energię 
cieplną dzielnicy Michałko-
wice informuję, że od dnia 
06. 03. 2012 Ciepłownia Sie-
mianowice radykalnie pod-
nosi ceny energii cieplnej 
dla centralnego ogrzewania 
i ciepłej wody użytkowej.

I tak w okresie od 11. 02. 
2011 r. do 06. 03. 2012 r. ce-
na energii cieplnej za moc za-
mówioną wzrosła o 23,26%, 
a cena GJ (moc zmienna) 
wzrosła o 14,84%. Zmiana 
powyższych taryf powodu-
je drastyczny wzrost kosztów 

czynszów naszych mieszkań-
ców i powoduje dalszą roz-
piętość pomiędzy cenami 

energii cieplnej dostarczanej 
przez EC Katowice i ELCHO 
Chorzów. Różnica ta wynosi 
obecnie prawie 40%.

Biorąc pod uwagę powyż-
sze Zarząd naszej Spółdziel-
ni w pełni popiera działal-
ność firmy TAURON Cie-
pło zmierzającą do przeję-
cia zasilania w energię ciepl-

ną dzielnicy Michałkowice 
ze strony EC Katowice. Re-
alizacja tego przedsięwzięcia 

pozwoliłaby tutejszej Spół-
dzielni na znaczne obniże-
nie opłat za energię cieplną 
regulowanych przez naszych 
mieszkańców.

W załączeniu szczegóło-
wy wykaz zmian cen ener-
gii cieplnej dokonywanych 
przez Ciepłownię Siemiano-
wice w ostatnim czasie. pes

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

Plany i problemy wiodącymi tematami
W I kwartale br. odbywają się zebrania Rad Osiedli z udziałem delegowanych członków Rady Nadzorczej SSM 

spoza tych osiedli oraz przedstawicieli Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Celem spo-
tkań jest przede wszystkim przybliżenie głównych problemów, z jakimi borykają się poszczególne skupiska, a tak-
że przedstawienie ogólnego stanu osiedli, realizowanych projektów i planów na przyszłość. 

O zrelacjonowanie dotychczaso-
wych posiedzeń RO i przedstawienie 
swoich spostrzeżeń poprosiliśmy kil-
ku członków RN obecnych na danym 
zebraniu.

Osiedle „Centrum”
Bronisław Breguła, członek Rady 

Nadzorczej SSM z osiedla im. Julia-
na Tuwima:

Osiedle „Centrum” zain-
augurowało spotkania Rad 
Osiedli z udziałem wydele-
gowanych przedstawicieli RN 
SSM. W zebraniu uczestni-
czyli przedstawiciele Zarzą-
du SSM – prezes Siemia-
nowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej Zbigniew Lekston 
i Marian Odczyk, zastęp-
ca prezesa ds. technicznych 
SSM, członkowie Rady Nad-
zorczej spoza osiedla – prze-
wodniczący Wiesław Jaź-
wiec, a także Danuta Kwiat-
kowska, Andrzej Chyliński, 
Wiesław Gola, Gerard Lat-
tka i Ryszard Osyra oraz 
członkowie Rady Osiedla 
i pracownicy administracji. 

Do zebrania przygotowałem 
się w ten sposób, iż wcze-
śniej rozmawiałem z miesz-
kańcami osiedla „Centrum” 
i pytałem ich jak oceniają do-
tychczasową działalność administra-
cji, jakie dostrzegają problemy oraz 
o oczekiwania. W rozmowach najczę-
ściej padało hasło: miejsca postojo-
we. Jest to na pewno problem tego 
osiedla, jak i innych. Chciałbym zwró-
cić uwagę ponadto na istotny fakt, 
że osiedle „Centrum” nie jest łatwym 
osiedlem do administrowania. Chodzi 
o rozmieszczenie budynków zasobów 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej w różnych częściach miasta.

Samo zebranie rozpoczął przewod-
niczący RO Andrzej Jagiełło, który 
poinformował zgromadzonych o wy-
konanych dotychczas zadaniach i ce-
lach perspektywicznych. Jego wypo-
wiedź uzupełnił kierownik administra-
cji, Wojciech Chlebek. Głos zabra-
li również Zbigniew Lekston i Wie-
sław Jaźwiec. 

W czasie rozmów dyskutowano mię-
dzy innymi o dotychczas wykonanych 
robotach remontowych, systematycz-
nym zmniejszaniu się zadłużenia osie-
dla – prezes Spółdzielni analizował 
je w stosunku do zadłużenia innych 
osiedli. Podkreślano podczas zebra-
nia, jak dużym wyzwaniem są docie-
plenia ostatnich pięciu budynków osie-

dla, jakie czekają w tym roku, tj. przy 
ulicach: Michałkowickiej, Spokojnej 
i Karola Świerczewskiego. Oczywi-
ście pojawił się przywołany wcześniej 
przeze mnie temat miejsc parkingo-
wych – przy ulicy Kruczej oraz utwar-
dzenia terenu przy ulicy Ryszarda 
Gansińca 2-4.

Zebrania osiedlowe z udziałem 
członków Rady Nadzorczej SSM za-
inicjowano stosunkowo niedawno 
i osobiście bardzo pozytywnie je oce-
niam. Jest to okazja do bliższego po-
znania tematu, wymiany spostrzeżeń, 
które później mają wpływ na dysku-
sje, jakie mają miejsce podczas posie-
dzeń Rady Nadzorczej Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Rada Osiedla „Bańgów”
Ewa Ozner, członek Rady Nadzor-

czej SSM z osiedla „Chemik”:

Obecność na zebraniach poszcze-
gólnych rad osiedlowych naszej Spół-
dzielni pozwala na bliższe zaznajo-
mienie się z problemami poszczegól-
nych osiedli. Spotykamy się z wszyst-
kimi członkami Rad Osiedli, którzy re-
prezentują mieszkańców i przedsta-
wiają ich bolączki. Mamy również oka-
zję bezpośrednio rozmawiać z kie-

rownikami administracji. Ta-
ki bezpośredni kontakt i sa-
ma obecność na danym osie-
dlu ma duże znaczenie w lep-
szym zrozumieniu występu-
jących problemów i pozwala 
na świadome podejmowanie 
decyzji na zebraniach Rady 
Nadzorczej. Z kolei obecność 
podczas zebrania przed-
stawicieli zarówno Zarządu 
SSM, Rady Miasta i Rady 
Nadzorczej daje nam moż-
liwość poznania problemów 
z różnych punktów widzenia. 
Przymierzając się do uczest-
niczenia w zebraniach wybie-
ram osiedla bardziej odległe 
od mojego, w których rzadziej 
przychodzi mi bywać. Jednym 
z takich osiedli jest „Bańgów”. 

Zebranie, jakie odbyło się 
pod koniec stycznia, popro-
wadził przewodniczący Rady 
Osiedla, Mieczysław Hojda, 

który zaprezentował kierunki działań 
RO na rok 2012. W kolejnej części kie-
rownik administracji, Danuta Mora-
wiec przedłożyła zadania rzeczowo-
-finansowe administracji przewidziane 
na ten rok. Zwróciła uwagę na główne 
problemy techniczno-finansowe, a do 
takich należą między innymi: docieple-
nia budynków wraz z wymianą okien 
na klatkach schodowych i w piwni-
cach, remonty balkonów wraz z balu-
stradami, estetyzacja wejść do klatek 
schodowych czy zagospodarowanie 
terenu pod nowe miejsca parkingowe.

Podczas spotkania dyskutowa-
no o możliwości wygospodarowania 
wzdłuż ulicy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie będącej własnością miasta kolej-
nych miejsc parkingowych. Taki wnio-
sek pojawił się już podczas zeszło-
rocznego zebrania osiedlowego i w tej 

Czy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie powstaną 
miejsca parkingowe?
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sprawie wypowiadał się przewodni-
czący Rady Miasta, także mieszka-
niec Bańgowa, Adam Cebula. Roz-
mawiano też na temat życia kultural-
nego osiedla. Pozytywnie wypowia-
dano się w sprawie monitoringu, któ-
ry przyczynił się do zmniejszenia ilo-
ści dewastacji i poprawy bezpieczeń-
stwa w osiedlu, a także w miarę moż-
liwości o jego dalszym rozbudowaniu. 
Ważną sprawą w tym roku będzie re-
alizacja budowy boiska sportowego, 
które dostarczy dzieciom i młodzieży 
wiele rozrywki.

W zebraniu wzięli udział, oprócz 
członków RN SSM z osiedla „Bańgów” 
także inni członkowie Rady Nadzor-
czej – przewodniczący Wiesław Jaź-
wiec, Joanna Baranowicz-Pluskwik, 
Dariusz Bochenek, Andrzej Chyliń-
ski, Jan Dudek oraz Tadeusz Dudek.

Rada Osiedla „Chemik”
Gerard Lattka, członek Rady Nad-

zorczej SSM z osiedla „Michałkowice”:
W zebraniu, oprócz przedstawicieli 

administracji oraz Rady Osiedla, wzię-
li udział także członkowie Rady Nad-
zorczej SSM spoza „Chemika” w oso-
bach Wiesława Jaźwca, Mieczysła-
wa Hojdy i Piotra Majnusza. Zarząd 

Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej reprezentował Marian Od-
czyk, z-ca prezesa SSM ds. tech-
nicznych. Zebranie otworzył Jan Du-
dek, przewodniczący RO. Chwilę póź-
niej głos zabrała Halina Napora, kie-
rownik administracji, która scharakte-
ryzowała szczegółowo plan wykona-
nych remontów i modernizacji w 2011 
roku oraz przedstawiła plany na kolej-
ne lata. I tak wspominała między in-
nymi o stopniu realizacji zwrotów pie-
niędzy za wymianę okien. W tym roku, 
jak wynika z jej informacji, będą reali-
zowane zwroty za lata 2006-2007. Po-
nadto podkreśliła fakt kontynuacji ro-
bót termomodernizacyjnych kolejnych 
budynków osiedla, modernizacji klatek 
schodowych z zaznaczeniem, że już 
wszystkie klatki schodowe mają no-
we oświetlenie, okna i drzwi wejścio-
we, a także prac związanych z monta-
żem instalacji grzewczych w rynnach 
i rurach spustowych na budynkach. 
Stałym problemem pojawiającym się 
w zasadzie na wszystkich zebraniach, 
na każdym osiedlu, jest potrzeba wy-
gospodarowania kolejnych miejsc po-
stojowych dla wciąż rosnącej liczby 
samochodów. Tu także poruszono ten 

temat. Podczas zebrania omawialiśmy 
również problem wentylacji mieszkań. 
Wiceprezes Marian Odczyk zapre-
zentował nam nawiewnik higrostero-
walny – urządzenie mogące być jed-
nym z rozwiązań problemu odpowied-
niej wentylacji w mieszkaniach, mon-
towane w ramie okna i zapewniające 
dopływ powietrza z zewnątrz. 

Moim zdaniem wygląd osiedli spół-
dzielczych zmienia się na lepszy, co 
widać gołym okiem. Na pewno, co 
często się podkreśla, jest to wynik do-
brej współpracy Zarządu SSM, admi-
nistracji i Rady Osiedla. Taka współ-
praca musi również być z Miastem. 
Sądzę, że spotkania z członkami Ra-
dy Nadzorczej spoza osiedla są do-
brym rozwiązaniem. My jako człon-
kowie RN mamy okazje wysłuchać 
bezpośrednio bolączek, jakie dotyka-
ją mieszkańców osiedla. Z moich ob-
serwacji wynika, że w zasadzie każde 
osiedle zmaga się z podobnymi stały-
mi problemami.

Relacje z zebrań kolejnych czterech 
osiedli – osiedla im. Juliana Tuwima, 
„Młodych”, „Michałkowic” oraz „Węzłow-
ca” przedstawimy w kolejnym numerze. 

Rafał Grzywocz

Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas
Od kilkunastu miesięcy na łamach „MS” prezentujemy osoby zasługujące na wyróżnienie ze względu na nietuzinkowe 

zainteresowania bądź znaczące osiągnięcia czy to w działalności zawodowej, społecznej lub kulturalnej.
Przypominamy o możliwości współredagowania tej rubryki i zapraszamy wszystkich Czytelników do nadsyłania swoich 

propozycji osób, które Waszym zdaniem, P.T. Czytelnicy, wszyscy powinni poznać.
Wspólnie nie pozwólmy, by jakiś ciekawy człowiek pozostał niezauważony.

W ziemi są cuda
Wiele tygodni analiz możliwych miejsc do eksploracji, miesiące poszukiwań z wykrywaczem metali, łopatą 

oraz innym potrzebnym ekwipunkiem, a wreszcie lata satysfakcji i dumy z odkrytych znalezisk. Tak w du-
żym skrócie można scharakteryzować wielką pasję Artura Troncika, poszukiwacza skarbów, mieszkańca osiedla 
„Chemik”. Za jego najważniejsze dotychczas odkrycie miesięcznik „National Geographic Traveler” właśnie nomi-
nował go, wraz z dwójką archeologów, do nagrody „Naukowe odkrycie roku”.

Rafał GRzywocz: Jak doszło do od-
kRycia skaRbu w czeRmnie i co udało 
się wykopać? Jakie ma ono znaczenie 
histoRyczne? pRoszę powiedzieć też 
o sameJ nominacJi do naGRody.

Artur TRONCIK: Prawdę powie-
dziawszy, nie spodziewałem się tego 
wyróżnienia. Dowiedziałem się o nim 
telefonicznie. Do współpracy zaanga-
żował mnie archeolog, prof. Andrzej 
Kokowski z Uniwersytetu im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Popro-
sił mnie o zorganizowanie ekipy i wy-
konanie badań na obszarze grodziska 
„Czerwień” w Czermnie (powiat toma-
szowski, woj. lubelskie – przyp. red.). 
Nadzór nad tymi badaniami sprawo-
wał archeolog, Marcin Piotrowski. Do 
Czermna jeździliśmy kilkukrotnie od 

2010 roku. W zeszłym roku nastąpi-
ła kulminacja poszukiwań. Znaleźliśmy 
między innymi właśnie te dwa skarby, 
pierwszy to dzban, w którym były czte-
ry bransolety, zausznice, kołty, pier-
ścienie oraz aplikacje. Biżuteria ta nale-
żała prawdopodobnie do jakiejś księż-
niczki. Kilkadziesiąt metrów dalej natra-
filiśmy na kolejne ozdoby kobiecej ary-
stokracji. To prawdziwe dzieła sztuki ju-
bilerskiej. Łącznie udało się odnaleźć 
około 3 tysięcy zabytków datowanych 
głównie na XIII wiek. Obecnie nasze 
odkrycia znajdują się w Muzeum Re-
gionalnym w Tomaszowie Lubelskim. 
Chciałbym podkreślić, że nominacja do 
nagrody National Geographic jest głę-
bokim ukłonem środowiska archeolo-
gów w stronę poszukiwaczy posługują-

cych się wykrywaczami metali. To do-
wód na to, iż taka współpraca ma sens. 

- kiedy właściwie zaczęła się pana 
„zabawa” w poszukiwanie skaRbów?

- Praktycznie od zawsze mnie to in-
teresowało, od momentu gdy otrzy-
małem pierwszą łopatkę i grabki. Na 
początku chodziło się po okolicznych 
laskach, wysypiskach, obiektach po-
przemysłowych, a cennymi znalezi-
skami było w sumie wszystko co się 
ciekawego znalazło po prostu „skar-
by”. Potem zabytków szukałem już na 
giełdach staroci czy w sklepach z an-
tykami. Z czasem spotykałem innych 
poszukiwaczy, poznawałem archeolo-
gów. Chciałem zawsze, by pasja stała 
się moim zawodem.

ciąg dalszy na str.14
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- Jak by pan okReślił to, co Robi? 
- Poświęcam swój czas dla ratowa-

nia zabytków. Dzięki prowadzonym 
wraz z archeologami poszukiwaniom 
i ich efektom, jesteśmy w stanie zmie-
nić wiele tez, rzucić nowe światło na 
naukę. Tak na przykład odkrycie skar-
bów w Czermnie ma znaczenie histo-
ryczne, bo może być dowodem na to, 
że miejscowość mogła być w prze-

szłości stolicą Grodów Czerwieńskich. 
Ciągnie mnie tajemnica tych miejsc - 
tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga… 
Poza tym, działam i walczę o nor-
malne w tym temacie prawo w Pol-
sce. W tej chwili przepisy są nieja-
sne i można je dowolnie interpreto-
wać, tak być nie może. Ostatnio by-
ła głośna sprawa z katowic-
kim dworcem PKP. Konser-
wator uznała, że pewne ele-
menty konstrukcyjne nie są 
żadnym zabytkiem, zaś ge-
neralny konserwator stwier-
dził, że są. Skoro konserwa-
torzy zabytków i prawnicy mają pro-
blem ze zrozumieniem prawa, to skąd 
my, zwykli obywatele mamy wiedzieć, 
co nim jest, a co nie jest?

- w swoim śRodowisku nazywany 
Jest pan sapeRem, RozbRaJaniem chy-
ba się pan Jednak, nie zaJmuJe…

- Mam uprawnienia saperskie i jak 
potrzeba, mogę jakiś teren rozmino-
wać. Sama ksywa wzięła się od cze-
goś innego, a to już zupełnie inna hi-
storia.

- inteResuJe mnie, skąd wiadomo 
Gdzie i czeGo szukać?

- Wszystko zależy, kto i czego chce 
szukać. Najważniejsze to wiedzieć, ja-
kie zgody potrzeba, by na własną rę-
kę czegoś poszukać, znać miejsca, 
w których takie poszukiwania są za-

bronione, czytaj: „stanowiska arche-
ologiczne”. Na poszukiwanie zabyt-
ków potrzebna jest zgoda konserwa-

tora i najważniejsze - zgoda właścicie-
la terenu. Warto też wiedzieć, że każ-
dy zabytek znaleziony w ziemi, nale-
ży do Skarbu Państwa, a przypadko-

wemu znalazcy przysługuje nagroda. 
Ja działam na zlecenie. Często arche-
olodzy mają przekazy, że na przykład 
w XIX wieku w danym miejscu mógł 
być zakopany skarb, albo był już od-
kopany, a my jedziemy tam, by wydo-
być jego ewentualne kolejne części. 
Niekiedy opieramy się na legendach. 

Czasem po prostu mamy szczęście. 
Bywa też tak, że wchodzimy w miej-
sca szabrowane, zagrożone rabun-
kiem. Prowadzimy wówczas tzw. ba-
dania ratunkowe. Co istotne podkre-
ślenia to fakt, że kopiemy jedynie war-
stwę orną, oczywiście z głową, by 
nic nie zostało podczas wykopalisk 
uszkodzone. Później powstają spra-
wozdania z badań, wszystkie zabytki 
są katalogowane. 

- pokusiłby się pan o wskazanie kilku 
naJważnieJszych pańskich znalezisk? 

- Od wielu lat współpracuję z arche-
ologami często jestem z przyjaciół-
mi zapraszany na jakieś badania, ale 
też nierzadko sam organizuję projek-
ty, gdzie zabieramy archeologów i ba-
damy dany teren. Osobiście trafiłem 

już kilka skarbów, ale o tym najczę-
ściej się nie mówi głośno. Naprawdę 
trudno mi wskazać, które są najważ-
niejsze. Jedne to skarby monet, a in-
ne to przedmioty mniej atrakcyjne, za 
to mające ogromną wartość naukową. 
Kiedyś też udało się nam wyciągnąć 
z Bałtyku niemieckiego niszczyciela 
czołgów „Hetzera”.

- zastanawiam się, co Jeszcze Jest 
w siemianowicach śląskich do odkRycia? 

- Powiem w ten sposób: czym się 
różnią Siemianowice Śląskie od in-
nych historycznych miast? Tym, że 
tamte są bardziej zbadane i opisa-
ne. Wzmianka o osadzie na terenie 
dzisiejszych Michałkowic pojawia się 
już w XIII wieku. Zawsze intereso-
wały mnie pola na terenie Michałko-

wic. Może tam znalazłyby się 
ślady przeszłości. Poza tym, 
mamy tutaj tereny poprzemy-
słowe, popowstańcze. War-
to byłoby wejść we współ-
pracę z miastem. My poszu-
kiwacze podjęlibyśmy bada-

nia, oczywiście za darmo, na okre-
ślonym obszarze, a wszelkie znalezi-
ska, jeśli byłyby na tyle ciekawe i mia-
ły wartość historyczną, mogłyby zasi-
lić miejskie muzeum. To swoiste rato-
wanie zabytków.  

- pRoszę powiedzieć Jeszcze, Jak 
się panu mieszka w osiedlu „chemik”? 
chyba częścieJ Jest pan poza domem?

- Tak... ale chętnie tu wracam. Naj-
chętniej jednak zamieszkałbym w Sie-
mianowicach Śl., ale w jakimś niety-
powym miejscu, na przykład na te-
renie poprzemysłowym. Może kiedyś 
się uda. 

- dziękuJę za Rozmowę.

Rafał Grzywocz
Zdjęcia: Piotr Szyngiera

Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas Ciekawi ludzie są wśród nas

W ziemi  
są cuda

Wybierz	Artura	Troncika
W plebiscycie National Geographic Traveler do 27 mar-

ca 2012 roku można oddać swój sms głos na Artura 
Troncika. Wyślij sms o treści TR.WYBIERAM.D4 na 
nr 71001, koszt 1,23 zł z VAT. Wśród uczestników gło-
sowania rozlosowane zostaną nagrody.

Artur Troncik skarbów szuka również w wodzie. Skarb z Czermna.

ciąg dalszy ze str. 13
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Dwa zdania o remontach
Powoli sezon remon-

towy się rozkręca. 
Większość robót prowa-
dzonych jest w klatkach 
schodowych. Niektóre 
z nich są już malowane, 
trwają gdzieniegdzie es-
tetyzacje parterów i wy-
miany okien. Wznowiono 
też docieplenia ścian ze-
wnętrznych budynków. 
Konserwatorzy z kolei na 
bieżąco wymieniają piony 
i poziomy wodne. 
Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach nie-

dawno rozpoczęło się, 
zgodnie z Planem Remon-
tów, malowanie klatki scho-
dowej w budynku przy ulicy 
Wyzwolenia 6A. Oprócz te-
go, konserwatorzy wymie-
niają piony. Ostatnio mię-
dzy innymi przy ulicy Sta-
wowej 6 – pion zimnej wo-
dy. W najbliższych dniach 
zostanie wymieniony pion 
ciepłej, zimnej wody oraz 
cyrkulacji przy ulicy Przy-
jaźni 26. 

Osiedle „Młodych”
Z prowadzonych aktual-

nie robót w osiedlu na uwa-
gę zasługuje malowanie 
klatki schodowej przy Alei 
Młodych 13, remont par-
teru budynku przy ul. ZHP 
7 i przycinka drzew. Trwa-
ją próby szczelności ga-

zu i wentylacji przy ulicach: 
Szarych Szeregów 1-4 
i Alei Młodych 3-9.

Osiedle „Chemik”
W osiedlu „Chemik” wzno-

wiono prace związane z do-
ciepleniem budynku przy 
ulicy Niepodległości 64-
66. Niedługo lokatorzy klat-
ki schodowej przy ulicy Nie-
podległości 58E będą mo-
gli cieszyć się z wyremonto-
wanego parteru. Oprócz te-
go, w klatce schodowej bu-
dynku przy ulicy Walerego 
Wróblewskiego 41 prowa-
dzone są roboty malarskie. 

Osiedle „Węzłowiec”
Oprócz na bieżąco usu-

wanych skutków zimy, 
w osiedlu „Węzłowiec” przy 
ulicy Władysława Jagiełły 
1A, B, C zgodnie z planem 
trwa wymiana okien w klat-
ce schodowej. Prowadzo-
no także roboty związane 
z wymianą poziomu zimnej 
wody na instalację z rur PP 
w piwnicach budynku Wła-
dysława Jagiełły 9A, B, 
C. Ostre mrozy spowodo-
wały, że w budynku przy ul. 
Grunwaldzkiej 16 dociepla-
no stropy piwniczne, gdyż 
dom ten nie posiada ogrze-
wania w klatkach schodo-
wych. W efekcie winien po-
prawić się komfort cieplny 
całego budynku, a szcze-

gólnie mieszkań usytuowa-
nych na parterze. Nieza-
leżnie od tych robót wyko-
nano wycięcie drzew. Pod 
przysłowiowy topór przy 
budynku ul. Grunwaldzka 
9B poszły uschnięte drze-
wa z gatunku jesion wynio-
sły, a przy ul. Grunwaldz-
kiej 7 usunięto klona jesio-
nolistnego. Stan zdrowot-
ny drzewa stwarzał zagro-
żenie przewrócenia się lub 
wyłamania w czasie nieko-
rzystnych warunków atmos-
ferycznych – czytaj silnych 
wiatrów.

Administracja przygoto-
wuje się już do wiosny i za-
wieziono do serwisu sprzęt 
do pielęgnacji terenów zie-
lonych.

Osiedle „Bańgów”
W „Bańgowie” trwa w dal-

szym ciągu wymiana po-
ziomów wodnych przy uli-
cy Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 9-15.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” bez 

przerwy prowadzone są ro-
boty dociepleniowe budyn-
ku przy ulicy Michałkowic-
kiej 17-23A. Sporo prac wy-
konywanych jest na parte-
rach klatek schodowych. 
Remont trwa lub lada chwi-
la rozpocznie się przy adre-
sach: Ryszarda Gansińca 

4, 6, 7 oraz przy ulicy Kru-
czej 1-3.

Osiedle im. Juliana
 Tuwima

Trwa między innymi ma-
lowanie klatki schodowej 
wraz z robotami towarzy-
szącymi przy ulicy Okręż-
nej 2, wymiana pionów zim-
nej i ciepłej wody w budyn-
ku przy ulicy Wojciecha 
Korfantego 10 i Hermana 
Wróbla 4 i 8 oraz remont 
instalacji deszczowej przy 
ulicy Leśnej 15. Odnowiono 
także instalację domofono-
wą w budynku ul. Herma-
na Wróbla 9 i założono no-
wą instalację oświetlenio-
wą z czujkami ruchu przy 
Wojciecha Korfantego 14. 
Długo w całości nie wytrzy-
mała, gdyż kilka dni później 
skradziono klosze z lamp.

Administracja dokonała 
również przeglądu placów 
zabaw. Zauważone uszko-
dzenia urządzeń zanotowa-
no i z chwilą nastania bar-
dziej sprzyjających warun-
ków będą naprawiane i od-
nawiane.

Trwają również prace re-
montowe kabiny windy 
spalonej w połowie grud-
nia ub.r. przy ul. Hermana 
Wróbla 3b.

Zdjęcia patrz str. 18
Raf_pes

dodatek mieszkaniowy

pRzysłuGuJe:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

do których mają tytuł prawny,
2) osobom zajmującym lokal miesz-

kalny bez tytułu prawnego, oczekują-
cym na przysługujący im lokal zamien-
ny albo socjalny.

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

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych,

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

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 

i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalnego 
i ponoszące wydatki związane z nim.

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2012 r. – 799,18 zł) i wynosi:

- 1398,56 zł w gosp. jednoosobowym,

- 998,97 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

Dochód będący podstawą do przy-
znania dodatku mieszkaniowego 
oblicza się z ostatnich 3 miesięcy 
sprzed daty złożenia wniosku.

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:
- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 2 osób, 
- 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 4 osób, - 65 
m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 6 i więcej osób.

Szczegółowe informacje o wszel-
kich kryteriach przyznawania dodat-
ku, związane z indywidualnymi sytu-
acjami życiowymi, uzyskamy w:

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnioski. pes

Skorzystaj 
z pomocy!

Wzrost wysokości podstawy
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Osiedle im. Juliana Tuwima
W osiedlu im. Juliana Tuwima zano-

towano kilka przypadków zamarznięcia 
instalacji zimnej wody na ostatnich kon-
dygnacjach budynków. Miało to miej-
sce przy ulicach: Okrężnej 2, Leśnej 
15, Wojciecha Korfantego 17 i Her-
mana Wróbla 9. Szybko z tymi pro-
blemami się uporano i zabezpieczono 
owe instalacje bądź stropodach wełną 

mineralną. Ponadto przy ulicy Wojcie-
cha Korfantego 17B doszło do pęk-
nięcia kaloryfera w piwnicy. Sporo zgło-
szeń mieszkańców dotyczyło proble-
mów z samozamykaczami w drzwiach 
wejściowych do klatek schodowych.

Osiedle „Centrum”
W osiedlu „Centrum” skutków zimy 

również nie brakuje. Pęknięcie dwóch 
rur w Hydroforni doprowadziło do te-
go, że przez pewien czas bez wody 
byli mieszkańcy budynków przy uli-
cy Komuny Paryskiej 1-3. Przy uli-
cy Piaskowej 8 zanotowano pęknię-
cie kaloryfera na klatce schodowej, 
zaś przy ul. Hutniczej 3B, przez nie-
rozwagę jednego z lokatorów, który 
zostawił uchylone okno w piwnicy, za-
marznął pion wodny. Niedawno kon-
serwatorzy wymienili uszkodzoną ryn-
nę na daszku nad wejściem do klatki 
schodowej budynku przy ulicy Komu-
ny Paryskiej 13B. 

Osiedle „Bańgów”
W osiedlu „Bańgów” z kolei, ze 

względu na jego specyficzne położe-
nie – odkryty teren, sprzyjający po-

wstawaniu zasp – odśnieżanie dróg 
i chodników kosztowało sporego wy-

siłku wszystkie służby administra-
cji. Z awarii, jakie odnotowano ostat-
nio należy wspomnieć o przypadkach 
zamarznięcia wody w instalacjach 
na ostatnich kondygnacjach budyn-
ków i pęknięcie kaloryfera w jednym 
z mieszkań lokatorskich.

Osiedle „Węzłowiec”
W lutym miała miejsce awaria kana-

lizacji zewnętrznej przy budynku przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 28A. 
Uchylone okna były najprawdopodob-
niej przyczyną kolejnych usterek… Po 
ostatnich mrozach okazało się, że do-
szło do dwóch awarii c.o. (w nieuży-
wanych grzejnikach wpiętych do czyn-
nej instalacji Centralnego Ogrzewa-
nia) w pomieszczeniach po byłych su-
szarniach. To odnotowano w budyn-
kach przy ulicy Grunwaldzkiej 3D 
oraz Władysława Jagiełły 9B. Do in-
nych skutków zimy zaliczają się takie 
awarie, jak: zamarznięcie rury z zimną 

wodą w posadzce na korytarzu (parter 
i pierwsze piętro) w budynku przy ulicy 
Grunwaldzkiej 16C i uszkodzone za-
wiasy klapy na dach przy ulicy Grun-
waldzkiej 6B, która została zabez-
pieczona i przy poprawie pogody bę-
dzie naprawiona. Administracja noto-
wała też liczne zgłoszenia dotyczące 
nieprzyjemnego zapachu w mieszka-
niach. Okazało się, że przyczyną tego 
stanu rzeczy były zatkane lodem koń-
cówki rur instalacji odpowietrzającej 
kanalizację. Jak co roku zimę szcze-
gólnie mocno odczuwają mieszkańcy 
II etapu osiedla, narażonego na na-
wiewanie sporych ilości śniegu. Służ-
by porządkujące miały poważny pro-
blem ze skutecznym odśnieżaniem 
i często przegrywały z naturą.

Osiedle „Chemik”
Póki co okazuje się, że prawie naj-

mniej skutków zimy notuje administra-
cja w „Chemiku”, najstarszym osiedlu 
w zasobach Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej. Tutaj mieliśmy dwa 
przypadki zamarznięcia instalacji zim-
nej wody w mieszkaniach – w budyn-
kach przy ulicy Walerego Wróblew-
skiego 55 i 57 oraz dwa zgłoszenia 
związane z przeciekaniem z dachu. 
Było to przy adresach: Niepodległości 
64 i Alfonsa Zgrzebnioka 52A. 

Osiedle „Młodych”
W osiedlu „Młodych” coraz bardziej 

widoczne są ubytki w drogach. Na 
szczegółowy przegląd przyjdzie jesz-
cze czas, ale już wiadomo, że bę-
dzie wiele pracy. Poza tym, odnoto-
wano kilka przypadków zamarznięcia 
pionów wodnych na ostatnich kondy-
gnacjach budynków, tj. przy ul. Fran-
ciszka Zubrzyckiego 2, 3, ZHP 1, 
5, 6 oraz przy placu Józefa Skrzeka 
i Pawła Wójcika 7.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach mieszkańcy bu-

dynków przy ulicach: Wyzwolenia 6, 
8, 10, a także Obrońców Warszawy 
1, 2, 9, Leona Kruczkowskiego 4, 6 
i Emilii Plater mieli czasowe przerwy 
w dostawie ciepła. Związane było to 
z pęknięciami sieci centralnego ogrze-
wania na zewnątrz budynków. Sporo 

Luty potwierdził, że jego nazwa nie wzięła się z powietrza. Potężne mrozy, a następnie gwałtowne opady  
 śniegu spowodowały, że nie obyło się bez różnorakich perturbacji, chociaż już wydawało się, że tegoroczna 

zima, mimo iż ciężka, zaoszczędzi nam niespodzianek. Tymczasem w ostatnim miesiącu administracje raz po raz 
notowały usterki, awarie i inne nieprawidłowości zgłaszane przez lokatorów. Były awarie sieci c.o. na zewnątrz 
budynków, co przekładało się na ogrzewanie w domach, pęknięcia kaloryferów w mieszkaniach czy przypad-
ki marznięcia wody w pionach. Skutki zimy odczuwali też niekiedy mieszkańcy poruszający się pieszo po osie-
dlach. Dozorcy, mimo szczerych chęci, niekiedy nie nadążali z odśnieżaniem obficie padającego śniegu. Bywa-
ło ślisko. Skutki te coraz bardziej odczuwają również kierowcy. Przybywa pęknięć i dziur w drogach i na parkin-
gach. Będzie wkrótce co łatać…

Zima zdążyła 
nabroić

 Przy ul. Wł. Jagiełły 7D usunięto awarię kanalizacji wewnętrznej.

Zdjęcia remontów też patrz str. 18
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Zima zdążyła 
nabroić

zgłoszeń dotyczyło zamarznięcia pio-
nów zimnej wody na ostatnich kondy-
gnacjach budynków. Chodzi o takie ad-
resy, jak: Kościelna 34C, 36, Wyzwo-
lenia 6, Władysława Sikorskiego 2A 
i 4B, Przyjaźni 8 oraz 46B. Ponadto 

były dwa przypadki zamarznięcia insta-
lacji w piwnicach. Przy ulicy Władysła-
wa Sikorskiego 2-4 i Kościelnej 36 
do uzupełnienia są ubytki w asfalcie. 

Zdjęcia patrz str. 18
Rafał Grzywocz

Dziury i pęknięcia w asfalcie – jest 
ich mnóstwo.  Na zdjęciu parking 

przy Kościelnej 36.

Po raz drugi z rzędu Siemia-
nowicka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa uhonorowana zosta-
ła II miejscem w województwie ślą-
skim w programie DOBRA SPÓŁ-
DZIELNIA 2012 – Ogólnopolskim 
Rankingu Najlepszych Spółdzielni 
Mieszkaniowych.

Ranking zorganizował magazyn go-
spodarczy Strefa Biznesu – partner  
ogólnopolskiego Dziennika Gazeta 
Prawna.

Celem programu było wyłonienie 
najlepszych spółdzielni w poszcze-
gólnych województwach, wzmocnie-
nie wizerunku polskiej spółdzielczo-
ści mieszkaniowej i komunikowa-
nie zasadniczych idei przyświecają-
cych potężnemu, polskiemu ruchowi 
spółdzielczemu. Oceniający specjal-
ną uwagę zwracali na poziom opłat, 
utrzymanie zasobów, infrastrukturę to-
warzyszącą – szczególnie place za-
baw dla dzieci, boiska.  pes
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Awarie centralnego ogrzewania w sieci Tauron Ciepło S.A.:  
„Michałkowice” – ul. Obrońców Warszawy i „Węzłowiec” – ul. Wł. Jagiełły 25A.

Zima  zdążyła  nabroić O zimie czytaj 
str. 16

O remontach 
czytaj str. 15

Nowa instalacja poprawi dostawę wody. Kosiarki do serwisu.

Remont spalonej kabiny.Jego czas dobiegł końca. By dzieci były bezpieczne.

Dwa zdania o remontach



19MOJA SPÓŁDZIELNIA 3/2012

W dniu 24 marca br. o godz. 13.00 zapraszamy do 
Chorzowskiego Centrum Kultury na Jubileusz 55-lecia II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Ligonia w Chorzowie. Jest to 
okazja do spotkania uczniów, nauczycieli, rodziców 
i absolwentów. Uroczystości poprzedzi Msza Św. Odprawiona 
o godz. 11.30 w kościele św. Barbary przy ul. 3 Maja. Od  
godziny 9.00 można będzie odwiedzić „szkolne mury” Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1.  
Bezpłatne zaproszenia można odbierać w sekretariacie Szkoły 
do dnia 21 marca po wcześniejszym zgłoszeniu na adres  
mailowy ligon.chorzow@gmail.com. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 32 2411 711 
oraz 32 2411 719 s-szkola/3-12

s-sukces/3-12
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

Wodomierze,	podzielniki	
–	nam	nie	służą	

Witam
Proszę o informację ile stopni po-

winna mieć ciepła woda płynąca w ru-
rach. Mieszkam na ul. Kościelnej 34a 
i, niestety, woda, która wypływa z kra-
nu nie ma na pewno odpowiedniej 
temperatury. Wprowadzając się do 
mieszkania w 2005 roku, żeby wyką-
pać niemowlaka trzeba było dopusz-
czać zimnej wody żeby się i dziec-
ka nie poparzyć. W tym roku a nawet 
już jesienią ubiegłego roku żeby za-
żyć gorącej kąpieli to muszę dogrze-
wać wodę na gazie. Wodę, która leci 
z kranu (rur) odczuwam, że jest ciepła 
tylko wtedy jak mam rękę pod bieżą-
cą wodą i tylko jak na nią leci. Płacimy 
zaliczkę w czynszu za podgrzanie wo-
dy, więc woda powinna mieć właści-
wą temperaturę. Rodzice zamieszku-
ją osiedle Korfantego i tam woda jest 
dużo cieplejsza, gorąca też nie leci, 
ale na pewno ma wyższą temperaturę 
niż w naszym mieszkaniu. W tym roku 
wody ciepłej zużyjemy więc dużo wię-
cej niż w roku ubiegłym, skoro nie mu-
simy dopuszczać zimnej.

Zima tego roku przyszła później 
i obecna temperatura nam dokucza, 

dziwne jest to, że zamiast lokator od-
kręcić termostat na 4-5 to mając go 
na 1-1,5 ma ciepło w mieszkaniu. Nie 
wiem, po co nam te termostaty sko-

ro i tak dostawca reguluje nam ciepło 
obecnie przy temp. na dworze -20 °C 
a kaloryfer jest gorący, gdy jest odkrę-
cony na 1,5.

Podsumowując ani termostaty ani też 
liczniki na wodę nie służą nam lokato-
rom o decydowaniu ile, czego zużyje-
my, bo im więcej oszczędzamy to pła-
cimy tyle samo, a nawet więcej, więc 
może wrócimy do dawnych rozliczeń.

Pozdrawiam
Krystyna Chrobok

ZARZąD SSM: Ciepła woda użyt-
kowa zgodnie z Regulaminem obo-
wiązującym w SSM winna mieć tem-
peraturę 45 °C + 5 stopni, czyli za 
właściwą temperaturę wody na wy-
lewce uznaje się temperaturę od 40 
do 50 °C. W budynkach przy ul. Ko-
ścielnej nie notujemy żadnych zgło-
szeń dotyczących opisanej przez 
Panią zbyt niskiej temperatury wo-

dy. ADM dokona stosownego po-
miaru i w przypadku stwierdzenia 
niedotrzymania temperatury podej-
mie kroki w celu zapewnienia prawi-
dłowych jej parametrów.

Zgodnie z umową zawartą z do-
stawcą ciepła zobowiązany jest 
on dostarczać czynnik grzewczy 
w temperaturze zależnej od tem-
peratury zewnętrznej. Z kolei o ilo-
ści pobranego ciepła pomagają de-
cydować użytkownikowi zamonto-
wane zawory termostatyczne, któ-
re umożliwiają ustawienie tempera-
tury w zależności od upodobań. Po-
dany przez Panią przykład, iż grzej-
nik jest gorący przy ustawieniu gło-
wicy zaworu na 1,5 o niczym nie 
świadczy, gdyż głowica reaguje na-
wet wtedy, gdy zawór jest zakręco-
ny całkowicie a temperatura wokół 
głowicy spadnie poniżej 6 °C. Prosi-
my zatem obserwować działanie za-
woru i ewentualnie zgłosić niepra-
widłowość w ADM, która dokona 
wymiany, jeżeli będzie to koniecz-
ne, w przypadku stwierdzenia wadli-
wego działania.

Nie podzielamy Pani poglądu, ja-
koby zawory termostatyczne i wo-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Redakcja „MS”

ciąg dalszy na str. 22

Słowo 
wróblem...
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ciąg dalszy ze str. 21
domierze nie służyły mieszkańcom, 
gdyż o zasadności ich stosowa-
nia najlepiej świadczą różnice w ra-
chunkach indywidualnych płaco-
nych przez mieszkańców za używa-
nie tych mediów, tj. energii cieplnej 
i wody. Przypominamy też, że obec-
nie średnie zużycie wody w SSM 
wynosi 2,8 m3/mieszkanie/miesiąc, 
a przed wprowadzeniem wodomie-
rzy wynosiło 14 m3/mieszkanie/mie-
siąc. Z doświadczenia też wiemy, 
że zużycie energii cieplnej w bu-
dynkach nieopomiarowanych w po-
dzielniki kosztów c.o. jest wyższe 
o około 30%. Tym samym znacz-
nie rosną opłaty za zużytą energię 
cieplną.

„Głośna”	woda
Dzień dobry

Mieszkam w budynku przy ZHP 
(personalia oraz adres do wiadomo-
ści redakcji). Bardzo proszę o udzie-
lenie odpowiedzi na nurtujący mnie 
problem, a mianowicie głośne odgło-
sy „puszczanej wody”. Dwa moje po-
koje graniczą z łazienką oraz kuch-
nią sąsiada. Co dziwne, głośno sły-
szalne odgłosy dochodzą od sąsia-
da mieszkającego na wyższym pię-
trze. Nie posiadam żadnego urzą-
dzenia, które mogłoby dokonać po-
miaru głośności „lejącej się wody”, 
lecz zdarzyło się już kilkakrotnie, 
iż odgłos ten obudził mnie w nocy. 
Prosiłem o branie kąpieli do godzi-
ny 22.00 (cisza nocna), niestety, mo-
je prośby nie dały żadnego rezulta-
tu (odgłosy lejącej wody są trudne 
do wytrzymania szczególnie w no-
cy). Dodatkowo nadmieniam, iż nie 
wiem, czy sąsiad dokonał w nieumie-
jętny sposób wpuszczenia (wkucia) 
rur w mur, lecz odgłosy „lejącej się 
wody” są słyszalne również na sąsia-
dujących ścianach (szczególnie na 
futrynach drzwi). W rezultacie czego 
odgłosy lejącej się wody są bardzo 
wyraźne w całym mieszkaniu (nieza-
leżnie od pomieszczenia!!!). Bardzo 
proszę o pomoc w powyższej spra-
wie i udzielenie odpowiedzi, co Spół-
dzielnia Mieszkaniowa może z tym-
że faktem zrobić? Czy istnieje, moż-
liwość przeprowadzenia jakiejś kon-
troli przez pracownika Spółdzielni 
Mieszkaniowej w tymże mieszkaniu?

Pozdrawiam serdecznie

ZARZąD SSM: Generalnie admi-
nistracja osiedla „Młodych” nie no-
tuje podobnych zgłoszeń z budyn-
ków, jak i innych pionów w Pana 

budynku. Być może nadmierny od-
głos lejącej się wody spowodowa-
ny jest niewłaściwymi bateriami za-
montowanymi u sąsiada. ADM zaj-
mie się problemem i sprawdzi Pana 
zgłoszenie oraz dołoży wszelkich 
starań, by dojść do przyczyn uciąż-
liwej dla Pana niedogodności.

Krew	się	we	mnie	gotuje
J. Guzy jest tak samo winny jak i my 

za dewastacje naszych klatek i oko-
licy, wybraliśmy go, by ochraniał na-
sze miasto i tym także nas jednak ja 
w przeciągu kilkunastu tygodni nie wi-
działem żadnego strażnika miejskiego 
na terenie Michałkowic, bo tu miesz-
kam jednakże pod prezydium jest ich 
jak mrówek. Ktoś musi to publicz-
nie powiedzieć Straż Miejska owszem 
podlega Panu Prezydentowi, ale nie 
jako jego prywatna straż przyboczna. 
Krew się we mnie gotuje. Ja się py-
tam: gdzie była straż miejska jak idio-
ta palił liście na terenie przedszkola 
w parku Górnika? Dopiero po moim 
telefonie po 13 min. przyjechała Poli-
cja. Gdzie jest ta straż kiedy w okre-
sie zimowym na ul. Pocztowej z ko-
mina kwiaciarni wydobywał się czarny 
dym i było wyraźnie czuć swąd spalo-
nego plastiku, to samo się dzieje na 
ul. Przyjaźni. Ja już wiem gdzie oni by-
li w tym czasie, siedzieli sobie wygod-
nie w ciepłych autkach i tracili nasze 
pieniądze, bo i tak nic nie robili. Ja ro-
zumiem, że jest zimno i są minusowe 
temperatury, ale to ich praca. Ja bym 
swoją stracił gdybym powiedział, że 
jest minus i ja nie wyjdę nic robić na 
zewnątrz, a oni dostają premie. To kil-
ka gorzkich słów na temat naszej „pry-
watnej armii prezydenckiej”, mimo że 
jestem zwolennikiem straży miejskiej. 
No i teraz chciałbym nadmienić stan 
naszych chodników, szczególnie przy 
ul. Pocztowej 12, 14 i klatek przybocz-
nych, owszem są odśnieżane w miarę 
możliwości, jednakże posypanie gar-
ścią piachu 2 metrów kwadratowych 
chodnika to już przesada. Osobiście 

się dowiedziałem, że nie ma być bez-
piecznie tylko ma wyglądać na posy-
pane, co nie jest równoważne z bez-
pieczeństwem. Tnijmy koszty byleby 
wyglądało na oko na dobrze zrobio-
ne. Osoby mieszkające w tej okolicy 
z pewnością zgodzą się ze mną, bo 
na pewno mają dość skrobania szyb 
z pyłu węglowego bądź sadzy.

Z poważaniem Tomasz G.
ZARZąD SSM: Dalecy jesteśmy 

od tego, by za dewastacje obwiniać 
Prezydenta Miasta oraz służby po-
rządkowe w naszym mieście, bo na 
pewno nie oni malują po ścianach, 
wyrywają klamki i niszczą dzie-
siątki różnych rzeczy. Zrozumia-
łym winno też być, że nie jest możli-
we postawienia na całą dobę straż-
nika miejskiego, policjanta w każ-
dej klatce schodowej, ba nawet tyl-
ko przy każdym domu. Gdyby jed-
nak tak było, to zapewne i tak nie 
uniknęlibyśmy dewastacji, bo prze-
cież czynów takich nie dokonuje 
się pod okiem osoby pilnującej. Są-
dzimy, że nasze zasoby winny być 
pod ochroną wszystkich mieszkań-
ców, bo nie wyobrażamy sobie, by 
ktoś nie zareagował widząc oso-
bę malującą na murach lub niszczą-
cą nasze mienie. Opisane przypad-
ki palonego plastiku etc. należało 
niezwłocznie zgłosić m.in. do Wy-
działu Ochrony Środowiska UM i to 
w chwili, gdy faktycznie taki swąd 
wydobywał się z kominów. Moż-
na też zgłosić to w terminie później-
szym.

Nie wiemy skąd Pan czerpie infor-
macje, jakoby odśnieżanie chodni-
ków, usuwanie oblodzeń miało być 
tylko pozorowanym działaniem. Ce-
lem jest oczywiście, i to bezdysku-
syjnie, zapewnienie bezpiecznego 
użytkowania wszelkich traktów pie-
szych. 

Potrzebny	klub	
na	Bańgowie

Witam
Od niedawna mieszkam w Siemia-

nowicach Śl. (osiedle „Bańgów”) i jed-
no, czego mi brakuje to klub osiedlo-
wy. W wolnym czasie chętnie skorzy-
stałabym z jakichś ciekawych zajęć 
np. aerobic czy nauka języka obce-
go – bez konieczności wyjazdów poza 
osiedle. Wzorem dla mnie jest Kato-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, któ-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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zapoznaJ się z teRminem  zachowaJ haRmonoGRam  zapoznaJ się z teRminem

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

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

zawiadamiamy, 
że odczyty wykonywane będą tylko 

w Godzinach popołudniowych,  
początek ok. 1600,  

a w soboty od 1000.

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres

14. 05.
poniedziałek

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

Warszawy 1; Alfonsa Zgrzebnioka 25

15. 05.
wtorek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 27; 29; 31; 33

16. 05.
środa

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

Alfonsa Zgrzebnioka 35; 37; 39

17 . 05.
czwartek

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

Alfonsa Zgrzebnioka 41; 43; 45

18. 05.
piątek

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

19. 05.
sobota

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

21. 05.
poniedziałek

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

22. 05.
wtorek

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

23. 05.
środa

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

24. 05.
czwartek

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

Termin Budynek, adres

25. 05.
piątek

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

26. 05.
sobota

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

28. 05.
poniedziałek

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

11. 06. 
poniedziałek

Władysława Jagiełły 31a-d; Leśna 13, 15; 
Niepodległości 58a-g

12. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 33a-e; Okrężna 1, 2; 
Walerego Wróblewskiego 39a-c, 41a-h

13. 06.
środa

Władysława Jagiełły 35a-d; Okrężna 3, 4; 
Walerego Wróblewskiego 51a-d, 53a-g

14. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 37a-d;  
Okrężna 5, 6; 

Walerego Wróblewskiego 53h, 61a-d, 63a-f

15. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39a-e; Okrężna 7, 8; 
  Walerego Wróblewskiego 63g-i; 

Niepodległości 64a-c, 66a-b

16. 06.
 sobota

Niepodległości 66c-i; Okrężna 13, 15

18. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 41a-d

Remontując  min imal i zu j  ha łas. Pamięta j ! ! ! 
Obok Ciebie mieszkają inni.

Remont się skończy… niesnaski pozostaną.
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ciąg dalszy na str.28

ra na większości osiedli prowadzi ta-
kie kluby. Dlatego też pytam, czy ist-
nieje możliwość utworzenia takiego 
klubu na osiedlu i czy w ogóle ten po-
mysł ma szansę bytu?

Pozdrawiam Joanna Rakoczy
ZARZąD SSM: Podzielamy Pani 

pogląd, że działalność klubu osie-
dlowego byłaby wskazana na osie-
dlu „Bańgów, jednakże ze wzglę-
dów lokalowych Spółdzielnia nie 
ma takich możliwości. Wydaje się 
nam, że miejscem takim mogłaby 
być szkoła, w której takie zajęcia 
jak aerobik, nauki języków mogłyby 
się odbywać. Proponujemy zatem 
zwrócić się do dyrektora i zaintere-
sować go swoim pomysłem.

Zarząd czyni starania, by organi-
zować życie kulturalne mieszkań-
ców, o czym świadczą m.in. festyny 
osiedlowe. Ostatnio też w pomiesz-
czeniach szkoły zorganizowano na-
wet przedstawienie teatralne. Oka-
zało się jednak, że widzów było kil-
kunastu, co pod znakiem zapytania 
stawia organizację takich przedsię-
wzięć.

Sypnęło	śniegiem
Szanowna Redakcjo!

Od kilkudziesięciu godzin są obfi-
te opady śniegu, jednak administra-
cja osiedla „Węzłowiec” nie poczuwa 
się do obowiązku odśnieżania dróg 
osiedlowych. To, co się dzieje na dro-
gach dojazdowych przy ul. Jagieł-
ły 25-31 woła o pomstę do nieba. Wi-
dać, że zarówno p. Kierownik admini-
stracji jak również podlegli pracownicy 
nie mieszkają na naszym osiedlu, bo 
w innym przypadku na pewno porzą-
dek z zasypanymi drogami byłby już 
zrobiony. Gratuluję kierownictwu osie-
dla dobrego samopoczucia. Proponu-
ję pracownikom administracji wyjście 
na podległe tereny, bo życie na osie-
dlu wygląda zupełnie inaczej z pozycji 
biurka i wygodnego fotela.

Proszę również o zainteresowanie 
się „dzikim” parkingiem przy bloku nr 
27 a placem zabaw. Kierowcy są do 
tego stopnia wygodni, że traktują doj-
ście do placu zabaw jako dojazd do 
bloku nr 31. Obecnie nie jest to pro-
blem, ale z nastaniem roztopów doj-
ście do placu zabaw i przyległe traw-
niki będą rozjeżdżone i zdewastowa-

ne. Myślę, że postawienie kilku barie-
rek uniemożliwiających wjazd samo-
chodom załatwiłoby sprawę.

Pozdrawiam.
Z wyrazami szacunku E. B.

(dane do wiadomości redakcji)
Dzień Dobry.

Patrząc dzisiaj na zaśnieżone alej-
ki pomiędzy blokami osiedla „Węzło-
wiec”, mam wrażenie, że SSM za-
spała, tak jak przysłowiowi drogowcy 
w całej Polsce. Ktoś powie, że prze-
sadzam, ale gdy po obfitych nocnych 

opadach śniegu z 14/15. 02. br. oraz 
przez kolejne kilkanaście godzin 15 
lutego br. żadne służby nie pofaty-
gowały się ze sprzętem, aby odśnie-
żyć osiedla i ulice do utrzymania któ-
rych zobowiązane jest miasto, to co 
mam o tym myśleć? Nie jest to pierw-
szy problem, gdy z odśnieżaniem „za-
spano”. Wiem to, bowiem w latach 
poprzednich prosiłem drogą elektro-
niczną Zarząd SSM, aby ulżył nam 
wszystkim mieszkańcom osiedli bez-
pieczne i swobodne poruszanie się 
po osiedlowych alejkach, które jak 
na utrapienie są w wielu przypadkach 
wspólne dla pojazdów i mieszkańców. 

Współczuję osobom starszym i scho-
rowanym, matkom z małymi dziećmi 
w wózkach oraz dzieciom przemierza-
jącym śnieżne zaspy, idącym do szko-
ły, które to szkoły jak na ironię usytu-
owane są na oddalonych osiedlach. 
Odcinek drogi z końca osiedla Węzło-
wiec do najbliższej szkoły jest dość 
odległy.

Tak, niestety, jest każdej zimy, trwa 
to krócej lub dłużej, ale zawsze jest 
ten sam problem. Chciałbym w tym 
miejscu przypomnieć, że w sezonie 
zimowym z 2009/2010r. bodajże 3-ra-
zy interweniowałem w SSM w spra-
wie odśnieżania. Proponowałem na-
wet posadzenie żywopłotów wzdłuż 
chodników i alejek osiedlowych, ja-
ko rozwiązanie w znacznym stopniu 
chroniące infrastrukturę drogową osie-
dla Węzłowiec. Moją propozycję „Moja 
Spółdzielnia” opublikowała i nawet po-
chwaliła mój pomysł. Na tych „zachwy-
tach” skończyło się.

Dla mnie jest to kolejny przykład na 
to, że nie ma sensu cokolwiek SSM 
proponować, doradzać czy dzielić 
się własnymi spostrzeżeniami, a na-
wet chodzić na jakiekolwiek wiosenne 
spotkania z przedstawicielami SSM 
lub na planowe dyżury przedstawicie-
li Spółdzielni. 

Drażnią mnie też artykuły, m.in. 
w „Mojej Spółdzielni”, o tym że miesz-
kańcy SSM są mało aktywni, obojętni 
na różnego rodzaju negatywne sytu-
acje oraz stroniącymi od uczestnicze-
nia w życiu osiedla. Proszę się nie ob-
ruszać na moje uwagi, ale tak to czu-
ję i takie odnoszę wrażenie. Nic na to 
nie poradzę. Ktoś pomyśli, że jestem 
odwiecznym malkontentem, ale to nie 
jest prawda, bowiem mam prawo do 
wyrażania opinii o Spółdzielni, z którą 
się utożsamiam.

Kiedyś widziałem sens uczestnicze-
nia w corocznych spotkaniach orga-
nizowanych przez SSM, ale parę lat 
temu skończyłem, m.in. z powodów 
opisanych wyżej. A tak nawiasem, to 
tamte spotkania były dla mnie sztucz-
ne i mało merytoryczne. Ich rezultat 
był z góry do przewidzenia.

Szkoda, bo nadal mam pewne pro-
pozycje, może okazałyby się przydat-
ne i pożyteczne,

Pozdrawiam
Józef Durlak, ul. Jagiełły 37a,

Siemianowice Śl.
ZARZąD SSM: Rzeczywiście w trak-

cie bardzo obfitych śniegów połą-
czonych z silnym wiatrem, szczegól-
nie mieszkańcy II etapu os. „Węzło-
wiec” są w trudnej sytuacji i dotyka-
ją ich problemy w poruszaniu. Zapew-
niamy jednak stanowczo, że ADM nie 
zaspała, lecz natura okazała się sil-
niejsza. Przypominamy, że w trakcie 
tych opadów na terenie osiedla od 
świtu do nocy przez 3 kolejne dni pra-
cowały trzy jednostki odśnieżające 
np. ładowarka, pług itp. jednak efek-
ty ich pracy były błyskawicznie niwe-
czone przez kolejne tony sypiącego 
się śnieżnego puchu i tym samym ich 
działanie może ktoś ocenić niezado-
walająco. Niestety, nie da się też od-
śnieżać wszystkich uliczek i parkin-
gów jednocześnie szczególnie, gdy 
sypie wręcz ekstremalnie. Za te wszel-
kie niedogodności przepraszamy.

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Rada Nadzorcza, Zarząd i Rady Osiedli
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zapraszają Spółdzielców
na Zebrania Osiedlowe Członków SSM

Termin Osiedle Miejsce zebrania

16. 04. 2012 r. 
(poniedziałek)
godz. 1700

„CHEMIK” Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

17. 04. 2012 r. 
(wtorek)

godz. 1700
„CENTRUM” Klub „Centrum”, ul. Powstańców 54

17. 04. 2012 r. 
(wtorek)

godz. 1700
„MŁODYCH” Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

18. 04. 2012 r. 
(środa)

godz. 1700
„MICHAŁKOWICE”

Pałac Rheinbabenów – „Zameczek w Michałkowicach”
ul. Oświęcimska

18. 04. 2012 r. 
(środa)

godz. 1700
im. Juliana TUWIMA Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

19. 04. 2012 r. 
(czwartek)

godz. 1700
„BANGÓW” Szkoła Podstawowa nr 16 w Bańgowie

19. 04. 2012 r. 
(czwartek)

godz. 1700
„WĘZŁOWIEC” Dom Kultury „Chemik”, ul. Niepodległości 51

Porządek Obrad wszystkich
Zebrań Osiedlowych obejmuje:

1. Otwarcie Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad i wybór Prezydium Zebrania Osiedlowego.

3. Wybór Komisji Wnioskowej.

4. Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla.

5. Sprawozdanie kierownictwa Osiedla z:

- realizacji wniosków zgłoszonych na Zebraniu w 2011 r.,

- działalności Administracji Osiedla w 2011 roku i zamierzeń na rok 2012.

6. Dyskusja.

7. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej wraz z przyjęciem wniosków.

8. Zakończenie Zebrania.

COOPERATIVE ENTERPRISES BUILD A BETTER WORLD

Spółdzielnie budują lepszy świat
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Działki budowlane i domy na sprzedaż.
Bytków ul. Łokietka.

Pozostało 9 działek o różnych 
wymiarach i pow od 600 do 950m2. 
Dojazd drogą z kostki brukowej. 
Działki kształtne. Cena 265 zł/m2 

+VAT. Przy ekskluzywnych osiedlach, 
piękny widok. Działki i domy przy 
Parku Chorzowskim WPKiW.

Domy bezpośrednio od właściciela
512 441 960 – www.bytkow.com
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ciąg dalszy na str.30

ciąg dalszy ze str. 24
ADM os. „Węzłowiec” podejmie 

działania i ograniczy proceder par-
kowania na „dzikim” parkingu przy 
placu zabaw. W tym celu zabudo-
wane zostaną barierki.

Pan Józef Durlak: Nie podziela-
my poglądu jakoby zgłaszanie ja-
kichkolwiek propozycji, wniosków 
do ADM, Rady Osiedla było zbędne, 
gdyż wiele z nich było i jest na bie-
żąco realizowanych, a wiele trafiło 
do planów. Ponadto, odnosząc się 
do Pana uwag o zebraniach stwier-
dzamy ogólnie znaną prawdę: Nie-
obecni nie mają racji z definicji. Mi-
mo Pana negatywnego – mamy na-
dzieję, że chwilowo – podejścia za-
chęcamy do dalszego aktywnego 
uczestnictwa w życiu osiedla i dzie-
lenia się swymi spostrzeżeniami, 
czy krytycznymi uwagami szczegól-
ne ze wspomnianymi wyżej orga-
nami. 

Brak	elektryka
Witam!

Chcę zapytać, dlaczego Administra-
cja os. „Młodych” nie zatrudnia elek-
tryka? Rozumiem, że taki etat to do-
datkowe wydatki wpływające na kosz-
ty eksploatacji, ale jakoś nie zauważy-
łam, aby z tego powodu czynsz na os. 
„Młodych” był cokolwiek niższy.

Mam również kolejne pytanie: dla-
czego kaloryfery na korytarzach bu-
dynku przy pl. Skrzeka i Wójcika nr 5 
są zawsze zimne, a dokładniej ciepła 
jest tylko rurka do zaworu, który to za-
wór nie przepuszcza dalej ciepła. Na-
wet niedawno, kiedy temperatura była 
poniżej 20 °C kaloryfery w naszym bu-
dynku nie były aktywne. Często jestem 
w budynku przy ul. Obr. Westerplatte 
i tam kaloryfery od parteru są nie tyl-
ko ciepłe, ale wręcz gorące. Podobnie 
jest w różnych budynkach np. na os. 
„Chemik”, a w budynku przy pl. Skrze-
ka to podczas malowania klatki scho-
dowej kilka lat temu zlikwidowano ka-
loryfer na parterze.

Pozdrawiam! eM.Be.
Dane do wiadomości redakcji

ZARZąD SSM: Administracja osie-
dla „Młodych” nie zatrudnia konser-
watora elektryka na etacie. Z chwi-
lą, gdy zachodzi taka potrzeba ko-
rzysta z zakładu usług elektrycz-

nych. Administracja chętnie zatrud-
ni elektryka, który spełniałby wymo-
gi, tj. posiadał uprawnienia, a tak-
że był dyspozycyjny niezależnie od 

pory dnia. 
W kwestii grzejnika na klatce 

schodowej informujemy, że kalo-
ryfery te wyposażone są w zawory 
termostatyczne, które w przypadku 
temperatury powyżej 12 °C w klat-
ce odcinają dopływ ciepła. O wła-
ściwym działaniu zaworu świad-
czy fakt, że gałązka doprowadzają-
ca jest ciepła, czyli zawór zadziałał 
prawidłowo.

Odśnieżanie	
–	odwieczny	problem

Chciałbym poruszyć sprawę odśnie-
żania drogi dojazdowej do Korfantego 
14 i 15. Co roku jest ten sam problem 
po opadach śniegu. Administracja mó-
wi, że droga należy do miasta a mia-
sto, jak co roku standardową śpiewką 
mówi, że to jest droga setnej katego-
rii i nie odśnieża, chociaż jest to droga 
dojazdowa do szkoły i dyrekcja szko-
ły też z niej korzysta. Można dzwonić 
do straży miejskiej, ale oni też rozkła-
dają ręce, bo mandatu miastu nie mo-
gą wystawić. Także problem był, jest 
i będzie. A jak ktoś będzie potrzebo-
wał pomocy to karetka pogotowia nie 
dojedzie. Dlatego uważam, że Admi-
nistracja SSM jako zarządca budynku 
powinien zapewnić dojazd do posesji 
i odśnieżyć dojazd. Lokatorów nie po-
winno interesować, kto jest właścicie-
lem drogi. Lokatorzy tych budynków 
płacą czynsz tak samo jak inni i po-
winni mieć dojazd zapewniony. Naj-
lepsze jest to, że pani w Administracji 
powiedziała, że lokatorzy mają dzwo-
nić do miasta. A przepraszam, to po 
co nam „Administracja” jak my sami 
mamy załatwiać takie sprawy??? Dla-
tego uważam, że Administracja po-
winna w końcu załatwić z miastem ten 
problem a nie posługiwać się w tym 
celu lokatorami.

Lokator Korfantego 14
ZARZąD SSM: Faktycznie droga 

dojazdowa do szkoły, a także droga 

przy Korfantego i Wróbla jest wła-
snością UM i to służby miejskie od-
powiedzialne są za odśnieżanie, na-
prawy itp. Mając na względzie jed-
nak fakt, że w zdecydowanej więk-
szości z ulic tych korzystają miesz-
kańcy Spółdzielni, Zarząd SSM wy-
da polecenie kierownictwu osiedla, 
by z chwilą wystąpienia obfitych 
opadów śniegu w ramach odśnie-
żania uwzględnić te ulice w odśnie-
żaniu. Należy jednak mieć świado-
mość, że takie działanie administra-
cja będzie realizowała w drugiej ko-
lejności, tj. po odśnieżeniu dróg na-
leżących do SSM.

Likwidacja	kaloryfera	
w	kuchni

Chciałbym poruszyć sprawę likwida-
cji kaloryfera w kuchni np. w celu zabu-
dowy mebli kuchennych. Rozumiem, 
że trzeba pisać pismo do administracji 
o zgodę na taką likwidację. A jeśli wnio-
sek zostałby rozpatrzony pozytywnie, 
to wówczas jak wygląda sprawa po-
dzielników (brak podzielnika), ilości że-
berek przypadających na mieszkanie 
(mniejsza ilość) i w końcu jak wygląda 
same rozliczenie opłat za c.o. (brak na-
liczania czy ryczałt)? Proszę o szerszą 
odpowiedź w tej sprawie. 

Darek
– dane do wiadomości redakcji

ZARZąD SSM: Wszelkie zmia-
ny instalacji centralnego ogrzewa-
nia w mieszkaniu wymagają zgo-
dy Spółdzielni. Istnieje możliwość 
wydania zgody na likwidację grzej-
nika c.o. w kuchni pod warunkiem 
przeniesienia tych żeberek do po-
koju i dodania ich do zamontowa-
nego tam grzejnika. Fakt ten mu-
si być uwzględniony w podzielni-
ku kosztów ogrzewania – dokonu-
je się zmiany – tak by została za-
chowana moc grzewcza obliczenio-
wa dla tego mieszkania. W praktyce 
nie wpływa to na zmianę kosztów 
ogrzewania.

Zlikwidować	Straż	
Miejską

Witam.
Trafia człowieka szlag, jeśli niszczą 

nasze domy wandale pokroju „mą-
drzejszych” od przysłowiowych blon-

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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UWAGA!	 	Zmiana	terminów	wywozu	 UWAGA!
DNI	WYWOZU	PRZEDMIOTÓW	WIELKOGABARYTOWYCH	Z	OSIEDLI	SSM:

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

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

podanym dniem tak, aby okolice śmietników nie wyglądały jak totalne rupieciarnie.

ciąg dalszy ze str. 28
dynek (nie obrażając tych autentycz-
nych).

Lista jest długa podpalenia, kradzież 
na złom stolarki etc...

Mam pytanie co zrobił, co robi nasz 
Administrator SSM oprócz stękania, 
PISANIA nie po murach jak „Mody” 
który podpisuje i popisuje się na bu-
dynkach Wróblewskiego 51; 57; 59 
i jeszcze więcej.

A „mody” jest nie dość, że wyrośnię-
ty (i ma pecha, foto) nr butów 43-44 
i podpisuje się „swoim nikiem” będzie 
miał przyjemność zaistnieć w... i wła-
śnie takim debilom oto chodzi...

A do zaistnienia w realu (modne) 
przyczynić by się mogła??? Straż „jej 
wysokości” Miasta, lecz miast lepić 
mandaty marznącym na targowisku 
– handlującym (emerytom też) wyleź-
liby ze swoich ciepłych foteli, pospa-
cerowali na świeżym powietrzu, aby 
mieć szerszy horyzont na nazwę Straż 
MIEJSKA, bo ta nazwa zobowiązuje.

Albo składam propozycję likwidację 
tej „zasłużonej” placówki, oddanie fun-
duszy Służbom, które zrobią to lepiej 
i skuteczniej.

S.z.
Adres do wiadomości tylko osób 

upoważnionych Redakcji.
ZARZąD SSM: Podobnie jak Pan 

jesteśmy zbulwersowani każdą de-
wastacją, każdym napisem na mu-
rach i dlatego na łamach „MS” po-
dawane są te przykłady. Przekazy-
wane są po to, by uświadomić, że 
mają one wpływ na wysokość na-
szych czynszów, a przede wszyst-
kim by zachęcić mieszkańców do 
reagowania. Sądzimy bowiem, że 
większość dewastacji dokonywana 
jest przez wyrostków mieszkających 
wśród nas, na naszych osiedlach.

Apelujemy do rodziców, by zain-
teresowali się, na co ich pociechy 
przeznaczają kieszonkowe, czy nie 

np. na zakup sprayów etc. Admini-
strator niewiele może zdziałać bez 
współpracy z mieszkańcami, a ob-
jęcie każdej klatki dozorem jest nie-

możliwe, mimo że na terenach SSM 
zainstalowanych już jest ponad 60 
kamer rejestrujących obraz. Dzięki 
nim wielokrotnie już udało się usta-
lić sprawców dewastacji, czy in-
nych wykroczeń. 

Potrzebny	drugi	numer
Pan J. F., ul. Komuny Paryskiej 5 

– dane do wiadomości redakcji, pro-
si o dodatkową numerację budynku 
przy ul. Komuny Paryskiej 5 ponieważ 
ten numer jest widoczny tylko z jednej 
strony, a jadąc w odwrotnym kierun-
ku numeru nie widać. Kilkakrotnie tak-
sówki i pogotowie ratunkowe mieli kło-
poty z dojazdem pod klatki schodowe.

ZARZąD SSM: Administracja osie-
dla „Centrum” zawiesi z drugiej 
strony budynku dodatkowe ozna-
czenie tak, by opisane sytuacje już 
się nie zdarzały.

Plac	zabaw		
jest	dla	dzieci
Szanowna Redakcjo

Jestem mieszkańcem ul. Wróblew-
skiego 41 i do napisania tego listu 
zabierałem się już prawie od otwar-
cia placu zabaw (od strony południo-
wej – balkonów) ale jakoś nie miałem 
odwagi. Mianowicie chodzi o chodnik 
wzdłuż placu zabaw i zieleńca wokół 
niego. Powinno się kategorycznie za-
bronić pod karą pieniężną (mandatu) 
używania tego terenu wszystkim, któ-
rzy zrobili sobie z niego wybieg dla 
psów. Tu przewijają się wszystkie ra-
sy psów (od rana do nocy) małe, duże, 

rasowe i kundle – rude, białe i czarne. 
Tyle psich odchodów nie ma nigdzie 
na osiedlu. Zacznie się wiosna, lato, 
dzieciakami zapełni się tym samym 
plac zabaw i te nasze małe pocie-
chy znów zaczną babrać się w psich 
g…ch. Na potwierdzenie moich słów 
można zapytać dozorczynię, która co-
dziennie sprząta ten chodnik, teren.

Dziadek dwójki wnucząt, korzysta-
jących z tego pięknego placu zabaw.
ZARZąD SSM: Przykre, że mimo 

od wielu lat prowadzonych przez 
Spółdzielnię działań czy ogólnopol-
skich akcji są jeszcze wśród nas 
osoby, które wychodząc na spacer 
z pieskami pozwalają swoim czwo-
ronogom załatwiać potrzeby fizjo-
logiczne w miejscach, gdzie bawią 
się dzieci, bądź na trawnikach i na 
dodatek nie uważają za stosowne 
sprzątnąć po swoim pupilu. Kolej-
ny raz apelujemy do właścicieli pie-
sków, by zauważyli, że place zabaw 
są dla dzieci a trawniki to nie wy-
chodki. Mamy też nadzieję, że Straż 
Miejska będzie stanowczo reago-
wać na takie urągające cywilizowa-
nemu człowiekowi zachowania.

Pampers	za	okno
Pani Anna zam. ul. Wyzwolenia 8A 

– dane do wiadomości redakcji – pro-
si o upomnienie (lub ukaranie) miesz-
kańców z tego budynku, którzy wyrzu-
cają przez okna śmieci, puszki, wypa-
lone papierosy, a ostatnio i pampersy.

ZARZąD SSM: Spółdzielnia nie ma 
żadnych podstaw prawnych, by ka-
rać mieszkańców dopuszczających 
się takich czynów. Apelujemy do za-
mieszkałych by nie urządzali śmiet-
ników wokół własnych domów.

Anonim
Do redakcji wpłynął obszerny ano-

nim z os. „Tuwima” i powędrował 
szybko do kosza.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Zadba j  o  swo j e  be zp i e c zeńs two
zwróć uwagę na obce osoby w Twoim budynku!!!
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Os. „Tuwima” – Nowe chodniki wykonano  
przy ul. Wojciecha Korfantego 6, 7 i 10.

Karnawał za nami, śledzik już we 
wspomnieniach, ale śledzie można prze-
cież jeść przez cały rok. Smacznego.

Dla smakoszy
10 filetów matiasów, 4 łyżki majone-

zu, 10 dag kremówki, cebula, 3 łyżki 
groszku konserwowego, sok z jednej 

cytryny, łyżka kaparów, natka pietrusz-
ki, cukier, sól, pieprz. Śledzie opłukać 
(zbyt słone wymoczyć), osączyć na 
papierowym ręczniku, zwinąć w rolad-
ki i ułożyć na półmisku. Śmietanę ubić, 
wymieszać z majonezem, groszkiem, 
posiekaną cebulą i kaparami, doprawić 

sokiem z cytryny, cukrem, solą i pie-
przem. Obłożyć śledzie sosem i posy-
pać posiekaną natką. Podawać z pie-
czywem lub z ziemniakami z wody.

a la łosoś
6-8 filetów śledziowych, 5 cebul, 1/4 l 

wina czerwonego burgund (lub inne wy-
trawne), 1/4 l octu, 5 ziarenek pieprzu, 
2 goździki, 4 ziarna jałowca, mały ka-
wałek imbiru, 1/2 łyżeczki ziela angiel-
skiego, 2 liście laurowe, 200 g cukru.

Cebule pokroić w krążki. Wino i ocet 
zagotować z przyprawami, wsypać cu-
kier i mieszać, aż się rozpuści. Dodać 
pokrojoną cebulę i 5 minut gotować. 
Marynatę ostudzić. Filety włożyć do 
słoja i zalać zimną marynatą. Zostawić 
na 2 dni w chłodnym miejscu.

z sosem czosnkowym...
30 dag słonych śledzi, mleko, śmietana 

18%, czosnek 6-7 ząbków, pieprz i odro-
bina cukru. Tuszki śledziowe porządnie 
(jeżeli b. słone) wymoczyć np. w mleku 
i pokroić w dzwonka długości ok. trzech 
centymetrów. Dobrze roztarty czosnek 
wymieszać ze śmietaną i zmielonym pie-
przem. Przygotowanym sosem zalać śle-
dzie i zostawić na kilkanaście godzin, by 
całość się dobrze przegryzła. Całość pal-
ce lizać i w sam raz na przesilenie zimo-
wo-wiosenne... ale uwaga z oddechem!

...i rzodkiewkowo-koperkowym
Kilka filetów matiasów, pęczek rzod-

kiewki, 1/2 pęczka koperku, 10 dag gęstej 
śmietany, 5 dag jogurtu naturalnego, 3 
łyżki soku z cytryny, cukier, pieprz. Filety 
wymoczyć, gdy za słone, osuszyć, skro-
pić 2 łyżkami soku cytrynowego. Posie-
kać koperek, zostawiając kilka gałązek do 
dekoracji. Rzodkiewki pokroić w plaster-
ki. Jogurt wymieszać ze śmietaną i pozo-
stałym sokiem. Przyprawić cukrem, solą 
i pieprzem. Dodać rzodkiewki i koper. Po-
lać ryby. Udekorować koperkiem.

Jeśli urodziłeś się 
pod znakiem Barana 
jesteś bardzo towa-
rzyski. Poszukujesz 
kompanów do zaba-

wy, nie gardzących alkoholem i wol-
nym czasem. U ludzi cenisz szczegól-
nie poczucie humoru, chętnie słuchasz 
kawałów i chętnie sam je opowiadasz.

Ludzie nie są Ci 
za bardzo potrzebni. 
Zajęty swoimi spra-
wami nie potrzebu-

jesz częstych kontaktów z nimi, a je-
śli już tak się zdarzy, są to osoby po-
trzebne Ci do realizacji Twoich celów. 
Ludzi oceniasz dość surowo, surowiej 
niż samego siebie.

Panią lub Pana 
Bliźniaka często in-
nym ludziom trudno 
jest zrozumieć. Raz 

są serdeczni i mili, innym razem anty-
patyczni. Łatwo nawiązują przyjaźnie 
i równie łatwo je zrywają. U innych ce-
nią szczególnie inteligencję, błyskotli-
wość, szybką reakcję. 

Pan Rak, a szcze-
gólnie panie nie mo-
gą obejść się bez 
szerokiego gro-

na przyjaciół. W przyjaźni i w ogóle 
w kontaktach z innymi ludźmi są bar-
dzo lojalni. Nawiązane w szkole przy-
jaźnie nieraz trwają długie lata. Na Ra-
ka zawsze możesz liczyć.

Ludzie urodzeni pod 
tym znakiem należą 
do najbardziej towa-
rzyskich ze wszystkich 

znaków Zodiaku. Lubią ludzi i bar-
dzo źle znoszą samotność. Ciągle są 
otoczeni ludźmi. Jest jednak waru-
nek, muszą być aprobowani i stano-
wić centrum towarzystwa.

Ci, którzy urodzili 
się pod znakiem Pan-
ny są do bliźnich na-
stawieni życzliwie, lu-

bią ludzi, jako takich, nikomu nie zrobili-
by krzywdy. Zajęci jednak głównie spra-
wami rodziny, trzymają się od innych 
z daleka, tłumacząc to brakiem czasu.

Pod tym znakiem 
Zodiaku rodzą się lu-
dzie, którzy (szcze-
gólnie panie) ocze-

kują do innych podziwu, a już przynaj-
mniej aprobaty. Odpłacają za to lojal-
nością, szczerością. U Wagi wiele mo-
żesz zyskać mówiąc jej komplementy.

Stosunek Skorpio-
na do ludzi jest dość 
złożony. Swoich bli-
skich ceni, zrobi dla 
nich prawie wszystko. 

W innych widzi rywali. Biada więc Ci, 
jeśli czymś się Skorpionowi narazisz. 
Nigdy Ci nie wybaczy, będziesz dla 
niego wrogiem.

Jeśli poszukujesz 
towarzysza, człowie-
ka z którym można 
„konie kraść” zwróć 

uwagę na osoby spod znaku Strzel-
ca. Nigdy się na nich nie zawiedziesz, 
a jeśli macie podobne zainteresowa-
nia, będzie wam ze sobą bardzo do-
brze.

Koziorożec dobie-
ra sobie i ocenia ludzi 
pod kątem swoich po-
trzeb. Jeśli ktoś może 

być przydatny do realizacji jego zamia-
rów, może liczyć na jego względy. Powin-
ni to wziąć pod uwagę pracownicy mają-
cy szefów urodzonych pod tym znakiem.

Niemal wszystkie 
Ryby mają serdeczny 
i życzliwy stosunek do 
ludzi. Chętnie też słu-

żą pomocą. U zaprzyjaźnionej Ryby 
zawsze możesz pożyczyć pieniądze, 
uzyskać dobrą radę, czy przyjemnie 
spędzić czas w jej towarzystwie.

Inteligentni, błysko-
tliwi Pani czy Pan 
Wodnik, bardzo trud-
no nawiązują kon-

takty z innymi ludźmi. Na przeszko-
dzie stoi fakt, że mają w stosunku do 
innych bardzo wysokie wymagania. 
Rzadko zawierają przyjaźnie.

Czy lubisz 
innych ludzi?

Śledzie

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Pływacka lub rowero-

wa; 8. Strzałka na monitorze kompu-
tera; 9. Użytkowy w zasobach SSM 
do wynajęcia przy al. Młodych 15a; 
10. Wojsko; 11. Osiedle SSM. 12. Mu-
śnięcie; 13. Liny trzymające masz-
ty; 14. Rękojeść; 16. Krewna łasicy; 
19. Zgiełk jarmarku; 20. Ze szpikiem; 
21. Rzeka lub choroba; 22. Wcią-
gnięcie na listę; 23. Kupalnik górski; 
28. Tłuszcz niedźwiedzi; 31. Brynica 
w Siemianowicach Śląskich; 32. Jest 
wpłacane przed przystąpieniem do 
przetargu w wysokości 10% ceny wy-
woławczej; 33. Obieżyświat; 34. Nie 
katoda; 35. Składnik skał magmowych; 
36. Gotowy wyrób; 37. Kwitnie raz.

PIONOWO: 1. Dolna szczęka; 
2. Bałwan bez głowy; 3. Dzika kaczka; 
4. Pokojowa rewolucja; 5. Posiadacz 
cudownej lampy; 6. Między motocy-
klem a motorowerem; 7. Żurawina; 
14. Śląska Wielka (...) Budownictwa, 
którą uhonorowano SSM; 15. Siemia-
nowickie Stowarzyszenie Abstynen-
tów; 17. Dzieło kowala; 18. Św. Krzy-
ża z XIX wieku w Siemianowicach 
Śląskich; 24. Rzeczywistość; 25. Du-
reń; 26. Działo; 27. Kręgielnia przy uli-
cy Walerego Wróblewskiego; 28. Liść 
na kanapce; 29. Ma pień i konary; 
30. Kilof górniczy.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 13 dadzą rozwiąza-

nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do dnia 20. III. 2012 r. - na adres SSM, 
ul. Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdzielnia” - krzy-
żówka nr 3/2012. Nagrody za rozwią-
zaną krzyżówkę nr 2/2012 z hasłem 
– Karnawałowe uciechy, otrzymu-
ją: Dorota KOSIŃSKA, ul. ZHP 5; To-
masz RUSIN, ul. Okrężna 13; Wero-

nika MAŁY, al. Młodych 12. Zwycięz-
com gratulujemy i zapraszamy (z do-
wodem osobistym) do działu GZM po 
odbiór nagród. Nagroda główna – nie-
spodzianka – ufundowana przez Suk-
ces s.c., Siemianowice Śl., ul. W. Wró-
blewskiego 67. Fundatorem pozosta-
łych nagród jest Siemianowicka Spół-
dzielnia Mieszkaniowa.

Ferie się skończyły i mama pyta Jasia:
- Dlaczego płaczesz?
- Bo śniło mi się, że szkoła się pali.
- Nie płacz, to tylko sen.
- Właśnie dlatego płaczę.

J K L

W pewnej firmie prezesi postanowili 
zatrudnić asystentkę zarządu. Oprócz 
odpowiednich wymagań osobowo-
ściowych, określili wymogi wizualne: 

175 cm wzrostu, długie nogi, ładne 
piersi, blondynka itd.

Po rozmowach kwalifikacyjnych, 
wskutek selekcji pozostała im jedna 
kandydatka spełniająca te wymogi. Za-
dali jej pytanie:

- Jakie są Pani oczekiwania finan-
sowe?

- 10 tysięcy zł.
- Co? U nas 6 tysięcy zarabia głów-

ny księgowy.
- To bawcie się z księgowym!

J K L

Kiedy facet potrafi stanąć prosto?
Kiedy piwo stoi na najwyższej półce!

J K L

Przychodzi blondynka ze spalonymi 
uszami do lekarza.

Lekarz pyta:
- Co Pani dolega?
- No, bo prasowałam, a z przedpo-

koju zadzwonił telefon, a ja odruchowo 
przyłożyłam żelazko do ucha.

- A dlaczego ma Pani spalone drugie?
- Bo, zadzwoniłam po pogotowie...

J K L

Przychodzi baba do lekarza i mówi:
- Jestem skonana.
A lekarz na to:
- A ja z gwiezdnych wojen.
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Laureaci	Wielkiego	
Konkursu	2012

Kolejność wg losowanych numerów 
i wybrana nagroda:

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Danuta Piotrowska – telewizor.

Osiedle „Michałkowice”
- Elżbieta, Władysław Rzońca
– ekspres ciśnieniowy.

Osiedle „Bańgów”
- Wiesława Próchniak
– zestaw patelni.

Osiedle „Węzłowiec”
- Halina, Andrzej Sobek
– kino domowe.

Osiedle „Centrum”
- Anna Weintritt – robot kuchenny.

Osiedle „Chemik”
- Ryszard Krawczyk – szybkowar.

Osiedle „Młodych
- Bartłomiej Szwarcer
– aparat fotograficzny.

Laureaci	Wielkiego	
Konkursu	SSM	wylosowani	
na	osiedlach	– trzymiesięczne 
zwolnienia z kosztów eksploatacji 

w opłacie czynszowej:
Osiedle „Bańgów”

- Krzysztof Braksator,
- Sławomir Wójciak

Osiedle „Chemik”
- Alina Kajda, Marian Wójcik

Osiedle „Centrum”
- Danuta Sowa, Henryk Zug

Osiedle im. Juliana Tuwima
- Danuta Kandzia, Józef Penkała

Osiedle „Michałkowice”
- Karina Balicka
- Agnieszka Kanikowska

Osiedle „Młodych”
- Brygida, Józef Nowak
- Antoni Wawrzoła

Osiedle „Węzłowiec”
- Genowefa, Leon Baran
- Danuta, Witold Machowscy

Za każdym zniszczonym przedmio-
tem, upstrzoną brzydkimi malunka-
mi ścianą, wyrwaną klamką czy in-
ną duperelą kryją się pieniądze. Jak 
je zsumujemy – są to kolosalne pie-
niądze. Niewielu z nas zrezygnowa-
łoby z nich, gdyby je miało otrzymać 
w jednym kawałku. Mogłyby być wy-
korzystane na inne cele, a tak trafia-
ją w błoto. 

A na osiedlach zanotowano:
„BAŃGÓW”

- ul. Marii Skłodowskiej-Curie 67 
i 69A – pomalowano elewacje budyn-
ków;

- ul. Władysław St. Reymonta 38 
– wybito szybę w drzwiach wejściowych.

„CENTRUM”
- ul. Ryszarda Gansińca 2, Michał-

kowicka 21, 21A – upstrzono boho-
mazami elewacje budynków.

„MICHAŁKOWICE”
- ul. Pocztowa 9 i 14B, Władysława 

Sikorskiego 2B, 2C – zdewastowano 
skrzynki na reklamy;

- ul. Stawowa 11A – popisano ele-
wację budynku.

„TUWIMA”
- W. Korfantego 15B – skradziono 

założone zaledwie kilka dni wcześniej 
klosze z energooszczędnego oświe-
tlenia.

- ul. Wojciecha Korfantego 2B 
– zdewastowano klamkę i samozamy-
kacz w drzwiach wejściowych;

- ul. W. Korfantego 3A – wyłamano 
zamek w drzwiach do zsypu;

- ul. W. Korfantego 9B – grafiki 
w windzie i na drzwiach piwnicznych;

- ul. W. Korfantego 10B – skradzio-
no klamkę z drzwi do zsypu;

- ul. Okrężna 7 – uszkodzono elewa-
cję budynku.

„MŁODYCH”
- pl. Skrzeka i Wójcika 6A – nie-

znani sprawcy usiłowali skraść kraty 
z okna w klatce schodowej. pes

Wielki Konkurs 2011 
rozstrzygnięty

Niszczymy, płacimy

- Jestem zaszczycony i z przyjem-
nością uczestniczę – mówił Wiesław 
Jaźwiec, przewodniczący RN SSM 
– w spotkaniu z grupą mieszkańców 
wzorowych, bo regularnie wnoszących 
opłaty. Gratuluję Państwu w imieniu 
własnym i Rady Nadzorczej szczę-
ścia w losowaniu na osiedlach i życzę 
go podczas losowania nagród. Jest mi 
tym bardziej miło, gdyż w tej sali spo-
tykamy się również z dłużnikami, a te 
spotkania do sympatycznych nie nale-
żą, bo często Rada podejmować musi 
decyzje w sytuacjach, za którymi kryją 
się ogromne ludzkie dramaty.

O potrzebnym szczęściu mówił też 
otwierający finał finałów Zbigniew Lek-
ston – prezes Zarządu SSM, gdyż: zo-
staliście Państwo wyłonieni w drodze lo-
sowania spośród ogółem blisko 11 ty-
sięcy osób, jakie zakwalifikowano do 
Wielkiego Konkursu. Jedynym warun-
kiem kwalifikacji było: nieposiadanie za-
dłużenia na koniec 2011 roku. Odno-
sząc się do stanu zadłużeń prezes pod-
kreślił, że sytuacja w SSM jest pod tym 
względem dobra, gdyż kolejny rok z rzę-
du wskaźnik naliczeń zmniejszył się 
o 0,04% i wynosi w SSM 3,13%. Brak 
rytmicznego spływu środków przekłada 
się na płatności Spółdzielni, na jej pra-
widłowe bieżące funkcjonowanie, na re-
monty i regulowanie należności wobec 
dostawców wody, ciepła i usługodaw-
ców, np. wywożących śmieci, czyli na to, 
co sami jako mieszkańcy zużywamy lub 
„produkujemy”. Mówiąc o istocie Wiel-
kiego Konkursu zaznaczono, że jego 
celem nie jest nagradzanie płacących 
rzetelnie, lecz zmobilizowanie wszyst-
kich do płacenia czynszu, bez opóźnień.

Przypomnijmy, że Wielki Konkurs 
jest dwustopniowy: najpierw na osie-
dlach wybiera się 3 finalistów, a z nich 
jedną osobę do finału finałów. Po-
została dwójka na osiedlu otrzymuje 
w nagrodę zwolnienie z opłaty eksplo-
atacyjnej.

Zasady losowania przedstawił Zbi-
gniew Lekston, i stwierdził: Są one 
proste i obowiązują od lat. Losujecie 
Państwo kolejność wybierania, a więc 
osoba, która wylosuje karteczkę z cy-
ferką jeden, wybiera nagrodę jako 
pierwsza i ma nie tylko największą 
możliwość wyboru, ale też i najwięk-
szy problem, bo wszystkie nagrody 
sprzęt agd i rtv są bardzo atrakcyjne 
i właściwie o tej samej wartości. Życzę 
Państwu powodzenia.

Gdy kolejność wybierania została 
wylosowana laureaci wybierali nagro-
dy, zaś po wyborze, czyli już po emo-
cjach rozpoczęła się luźna wymiana 
zdań. Nie była ona obfita – obecni by-
li jakby zażenowani. Jednak, co pod-
kreślano mieszka się im w zasobach 
SSM dobrze. Najbardziej rozmowny 
był Ryszard Krawczyk, który nawią-
zując do kwestii zaległości stwierdził: 
Ludzie muszą zrozumieć, że nie pła-
cąc żyją na czyjś koszt, a to nale-
ży eliminować. Krytycznie też odniósł 
się do dbałości o wspólne mienie i ja-
ko przykład podał pootwierane – mi-
mo silnych mrozów – okienka w piw-
nicach i w efekcie zamarzanie instala-
cji. Słowa krytyki padły też pod adre-
sem młodego pokolenia niszczącego 
nasz majątek.

Finał finałów zakończyło wspólne 
zdjęcie – patrz str. 1
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Jaki mam numerek?

Nagrody czekają.
Finał finałów poprzedziły losowania w osiedlach  

– na zdjęciu os. „Tuwima”
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