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Póki co, marzec pokazał, że przy-
słowie go dotyczące – w marcu jak 
w garncu – nie wzięło się z powietrza 
i krótkotrwałe opady śniegu – jeszcze 

15 marca ziemia spowita była grubą 
warstwą śniegu – a następnie piękna, 
słoneczna pogoda były na porządku 
dziennym. Tegoroczna, oficjalnie już 
przywitana wiosna jeszcze 
nie jest tak widoczna, cho-
ciaż ruch w przyrodzie coraz 
większy, ptaszki świergoczą 
coraz głośniej, a wkrótce na-
sze otoczenie pełne będzie 
nowych kolorów, budzących 
się do życia ozdobnych ro-
ślin. 

Rozpoczętą niedawno po-
rę roku miłośnicy kwiatów 
z pewnością witają z rado-
ścią. Coraz dłuższe dni, przy-
jemnie grzejące słoneczko 
sprzyjają pracom porządko-
wym po zimie i zabiegom pielęgnacyj-
no-regeneracyjnym w przydomowych 
ogródkach. To właśnie teraz jest naj-
lepszy czas na dokonywanie zmian 
w naszym otoczeniu. A kwiaty nam to 
wynagrodzą.

Mieszkańców kochających dłuba-
nie w ziemi i pielęgnowanie roślinek 
mieszka w naszej Spółdzielni spora 
rzesza, o czym przekonujemy się co 
roku, ogłaszając kolejną edycję Zielo-
nego Konkursu. Cieszy się on dużym 

powodzeniem, a wytypowanie później-
szych zwycięzców nie jest proste. Ce-
lem konkursu jest poprawienie wize-
runku naszych osiedli i zwiększenie 

utożsamienia się z domem, bo prze-
cież nasze mieszkanie jest tylko jed-
nym z jego elementów.

Niniejszym ogłaszamy,
że rozpoczynamy

XVII edycję Zielonego Konkursu.
Uczestniczyć w nim może każdy 

Spółdzielca, który zadba o ukwiece-
nie swojego balkonu lub ogródka przy-
domowego. Na zwycięzców będą cze-
kać nagrody. Jakie? Napiszemy o tym 
w kolejnych numerach „MS”. Trady-

cyjnie liczymy na pomoc Czytelników 
w redagowaniu rubryki.

Czekamy na informacje o najład-
niejszych miejscach w naszym oto-
czeniu: telefoniczne podczas Dyżu-
ru Redaktora w każdy poniedziałek 
w godz. 1530 –1630, nr tel. 32 6091-405 
lub pocztą tradycyjną: „MS”, ul. Bo-
haterów Westerplatte 20, 41-106 Sie-
mianowice Śl. z dopiskiem: Zielony 
Konkurs. Swoje propozycje możecie 
również P.T. Czytelnicy nadsyłać dro-
gą elektroniczną na adres:

ssm@poczta.fm
Wasze typy będziemy systematycz-

nie prezentować na łamach „Mojej 
Spółdzielni”.

Zapraszamy też znawców zieleni 
do podzielenia się swymi doświad-
czeniami i wskazania ciekawych pro-
pozycji oraz udzielenie rad umożli-
wiających posiadanie kwiatów przez 
cały sezon: od wiosny do jesieni.

Mamy nadzieję, że w tego-
rocznym konkursie przybędzie 
nowych uczestników, i że przy-
czyni się on jeszcze bardziej 
do poprawy wizerunku osie-
dli, a mieszkańcy będą moc-
niej troszczyli się o swoje, było 
nie było, wspólne mienie.

Im więcej będzie ukwieco-
nych balkonów czy zadbanych 
ogródków przydomowych, tym 
milej będzie spacerować i wy-
poczywać, tym bardziej będzie 
utrwalony wizerunek domów 
jako oaz spokoju i zieleni.

Niezależnie od indywidualnej pasji za-
mieszkałych, do pielęgnacji terenów zie-
lonych ruszyły służby SSM. Na początek 
porządkowano osiedlowe skwery i oko-
lice domów. Wstyd pisać, co niektórzy 
wyrzucają przez okna i jak odchodami 
zwierzęcymi zapaskudzone są trawni-
ki. Dopóki był śnieg, nic nie było widocz-
ne, gdy biały puch zniknął, pokazała 
się przerażająca i odrażająca rzeczywi-
stość. Dziesiątki worów zebranych śmie-
ci to efekt tych działań. Piotr Sowisło

Z i e l ony  Konku r s  r u s za
Mamy wiosnę. Powoli wszystko budzi się do życia. Wkrótce zazielenią 

się osiedlowe skwery i trawniki. Natura już wysyła sygnały do pasjo-
natów i hobbystów roślin ozdobnych, że czas pomyśleć o ukwieceniu bal-
konu czy posadzeniu nowych roślin w ogródku przydomowym.

KROKUS
Wyszedł spod ziemi krokus
jak promyk słońca z obłoku.

Rozejrzał się wkoło
I rzekł wesoło:

- Jak tylko trochę podrosnę,
zrobię prawdziwą wiosnę!

K. Kacynel
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11 marca odszedł od nas 

śp. Piotr Mzyk 
– długoletni pracownik Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej związa-

ny z SSM od 1976 roku.
W latach 70. i 80. ubiegłego wieku pracował w Dziale Transportu, Sprzętu 

i Utrzymania Ruchu. Od 1990 do 2007 był kierownikiem Administracji osie-
dla „Centrum”.

Od 2007 do 2009 roku pracował w Dziale Technicznym. W grudniu ub.r. 
z powodu ciężkiej choroby przeszedł na rentę. W zmarłym straciliśmy dobre-
go i sumiennego pracownika oraz wspaniałego i życzliwego innym kolegę.

Rodzinie, znajomym wyrazy głębokiego współczucia składają:
Rada Nadzorcza, Zarząd, Rada Osiedla „Centrum” oraz pracownicy 

Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Projekt i plan
Kilka, merytorycznie bardzo ważnych 

zagadnień było przedmiotem posie-
dzenia Rady Nadzorczej Siemiano-wic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej prze-
prowadzonego 29 marca br. w salce 
konferencyjnej w siedzibie Zarządu.

W porządku dnia znalazły się m.in.:
- omówienie projektu zmian w Statu-

cie SSM,
- wykonanie rzeczowego planu robót 

remontowo-konserwacyjnych,
Omawiając prace Komisji statutowej 

podkreślano, że wprowadzane do projek-
tu Statutu poprawki dotyczą głównie do-
stosowania zapisów najważniejszego do-
kumentu Spółdzielni do zmian zawartych 
w znowelizowanej pod koniec ub.r. usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
Niejako przy okazji – mówiono – wpro-
wadzono dziesiątki poprawek natury po-
rządkowej, a czasami kosmetycznej. Po-

prawki te w niczym nie zmieniają obowią-
zujących zapisów – dodano.

Postanowiono też za pomocą „MS” 
przedłożyć – czytaj str. 6 do 11 – opra-
cowany projekt wszystkim spółdzielcom 
tak by mogli się zapoznać z kierun-
kami zmian i ewentualnie zapropono-
wać swoje poprawki. Wiesław Jaźwiec, 
przewodniczący RN, za naszym pośred-
nictwem apeluje także do spółdzielców 
o jak najszersze włączenie się w opra-
cowanie statutowych zmian. Szef RN 
podziękował członkom Komisji za ich 
wkład pracy w przygotowanie projektu.

Rozpatrując wykonanie zadań remon-
towych z zadowoleniem stwierdzono, iż 
plan został zrealizowany. Nie obyło się 
jednak bez problemów, gdyż musiano 
odstąpić od docieplania w niektórych 
budynkach. Wykonanie planu remon-
tów publikujemy na str. 4 – 5  pes
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Lp.
Adres budynku

Uwagi
Pow.
m2

DOCIEPLENIE STROPODACHÓW
I Osiedle „CHEMIK”

1 Niepodległości 61-63 2 280
razem 2 280

II „CENTRUM”

1

Hutnicza 3-5
Hutnicza 3, 3A, B
wykonano

400

Hutnicza 5, Jedności 1 nie wykonano. 
Budynki wymagają  

innego rozwiązania technicznego
0

razem 400
III Osiedle im. Juliana TUWIMA

1 Hermana Wróbla 1, 2, 3, 4 1 800
razem 1 800

IV Osiedle „MICHAŁKOWICE”

1
Pocztowa 14, 15 nie wykonano. Budynki 

wymagają innego rozwiązania technicznego
0

razem 0
V Osiedle „MŁODYCH”

1 J. Stęślickiego 1, 2, 3-6 1 870
2 Sz. Szeregów 1, 2, 3, 4

razem 1 870

Lp.
Adres budynku

Uwagi
Pow. 
m2 Zakres robót

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW
I Osiedle „CHEMIK”

1
Walerego  
Wróblewskiego 59

1 080 Całość budynku

2 Wróblewskiego 39-41 2 000 str. płn.

razem 3 080
II Osiedle „CENTRUM”

1 Komuny Paryskiej 1 1 250 str. płn.-zach.

2 Ryszarda Gansińca 8 845 Całość budynku
3 R. Gansińca 9 845 Całość budynku

razem 2 940

Wykonanie rzeczowe planu remontów  
Osiedli Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2009

Lp. Rodzaj robot

„C
hem

ik”

„C
entrum

”

„T
uw

im
”

„M
ichałkow

ice”

„M
łodych”

„W
ęzłow

iec”

„B
angow

”

R
azem

1 Remonty dachów (m2) 1 578 750 1 806 1 236 2 156 1 480 1 042 10 048

2 Malowanie klatek schodowych (szt.) 16 2 7 6 11 14 2 58

3 Wymiana okien lokatorskich (szt.) 373 120 250 400 542 259 179 2 123

4
Wymiana okien na klatkach 
schodowych (szt.)

65 21 40 156 67 6 — 355

5
Wymiana drzwi wejściowych do 
budynków (szt.)

9 2 13 10 4 — 6 44

6
Wymiana slupów oświetleniowych 
z zastosowaniem lamp 
energooszczędnych (szt.)

— — — — 8 — — 8

7
Wymiana instalacji cieplej i zimnej 
wody (mb)

220 450 1 133 — 610 452 1 184 4 049

8
Wymiana nawierzchni dróg 
chodników, parkingów (nr)

1 145 820 1 203 230 258 1 300 107 5 063

9
Wymiana wodomierzy 
w mieszkaniach (szt.)

1 241 380 800 300 362 246 352 3 681

10 Wymiana kaset domofonowych (szt.) 12 9 9 10 4 12 28 84

11 Remont parterów (estetyzacja) (szt.) 17 7 17 7 14 11 17 90

12
Remont wejść do klatek schodowych 
(estetyzacja)

25 6 17 7 1 — — 56

Wykonanie rzeczowe Planu robót  dociepleniowych w zasobach SSM za 2009 rok
VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 W. Wróblewskiego 26-32 1 600
2 Wł. Jagiełły 2 400
3 Jana Polaczka 2-4 880

razem 2 880
VII Osiedle „BAŃGÓW”

1
Marii Skłodowskiej-Curie 47, 49, 51, 
53, 61, 63, 65, 67, 69A, B, 71B, 73, 78, 
77, 79A, B, 83, 87B, 89

2 800

razem 2 800
OGÓŁEM 12 030
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Lp.
Adres budynku

Uwagi
Pow. 
m2 Zakres robót

III Osiedle im. Juliusza TUWIMA

1 Okrężna 8 1220 str. płn.-zach.

2 Okrężna 6 1 220 zakończenie robót

3 Okrężna 15 1220 zakończenie robót

razem 3660

IV „Osiedle MICHAŁKOWICE”

1 Przyjaźni 38-42 2400 str. płd. - zach.

2 E. Plater 21 1300 Całość budynku

razem 3 700

V Osiedle „MŁODYCH”

1 al. Młodych 14, 15 1 100 str. płd.

2 ZHP 3-6 440

docieplenie od str. 
balkonów

zab. płyt ac. str. 
płn-zach.

3
Fr. Zubrzyckiego 1, 2, 3
Dokończenie zabezp. 
płyt ac. nastąpi w br.

3 320
zabezpieczenie 

płyt ac. + docieple-
nie balkonów. 

razem 4 860

VI Osiedle „WĘZŁOWIEC”

1 Władysława Jagiełły 7 1 410 str. wsch.

2 Wł. Jagiełły 1 680 str. wsch.-zach.

3 Grunwaldzka 2 1 410 zakończenie robót

razem 3 500

Ogółem 21 740

Termin Budynek, adres

17. 05.

Karola Świerczewskiego 46;
Marii Dąbrowskiej 1;

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

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

Alfonsa Zgrzebnioka 31-33, 35-37;

19. 05.
Karola Świerczewskiego 50;

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

20. 05.
Leona Kruczkowskiego 4, 6;

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

21. 05.
Leona Kruczkowskiego 8; gen. Władysława 

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

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

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

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

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

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

28. 05. Przyjaźni 52; Wojciecha Korfantego 17;

Termin Budynek, adres

31. 05. Wojciecha Korfantego 10A, B;

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

10. 06. Leśna 13

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

Niepodległości 58A-E

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

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

Walerego Wróblewskiego 41A-E

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

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

Walerego Wróblewskiego 53C-H

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

Walerego Wróblewskiego 51A-D; 61A, B

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

Wróblewskiego 61C-D; 63A-C

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

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

Niepodległości 64A-C; 66A, B

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

Niepodległości 66C-F

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

Niepodległości 66G-I

ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

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

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

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

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



6 MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2010

Stan aktualny
Dział II 

Członkowie i właściciele 
niebędący Członkami Spółdzielni

§ 5.
1. Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest zło-

żenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja musi być złożo-
na pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisa-
na przez przystępującego do Spółdzielni lub jego pełno-
mocnika deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest oso-
bą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowa-
nych udziałów zgodnie z § 14. Członek może w deklaracji 
lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spół-
dzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana jest 
w przypadku ustania członkostwa wypłacić udziały. Z wyłą-
czeniem ustania członkostwa w następstwie zgonu.

§ 7.
2. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu jest 

obowiązany uczestniczyć w kosztach związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem jego lokalu, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni 
przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. 
Od członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od 
jego obowiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną, spółdzielnia może żądać wpłat 
na fundusz remontowy, w wysokości odpowiedniej do wiel-
kości jego udziału w nieruchomości wspólnej a nadto obo-
wiązany jest przestrzegać postanowień zawartych w ust. 1 
pkt. 1-3, 5-15 niniejszego paragrafu.

9. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami 
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościo-
we prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami 
Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wyso-
kości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypad-
ku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w do-
tychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności 
zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.

Proponowana zmiana - druk tłusty
Dział II 

Członkowie, właściciele niebędący Członkami Spółdzielni 
oraz osoby niebędące Członkami, którym przysługuje 

własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego
§ 5.

1. Warunkiem przyjęcia na członka Spółdzielni jest zło-
żenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja musi być złożo-
na pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Podpisa-
na przez przystępującego do Spółdzielni lub jego pełno-
mocnika deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest oso-
bą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowa-
nych udziałów zgodnie z § 14 niniejszego Statutu. Czło-
nek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświad-
czeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę, której Spół-
dzielnia obowiązana jest w przypadku ustania członkostwa 
wypłacić udziały. Zasada ta nie dotyczy ustania członko-
stwa w następstwie zgonu.

§ 7.
2. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu jest 

obowiązany uczestniczyć w kosztach związanych z eks-
ploatacją i utrzymaniem jego lokalu, eksploatacją i utrzy-
maniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzyma-
niem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez 
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu. Czło-
nek będący właścicielem lokalu, niezależnie od jego obo-
wiązków w zakresie pokrywania kosztów zarządu nierucho-
mością wspólną, zobowiązany jest również do świadcze-
nia na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych 
a nadto obowiązany jest przestrzegać postanowień zawar-
tych w ust. 1 niniejszego §.

9. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami 
Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościo-
we prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami 
Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wyso-
kości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypad-
ku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty za-
leżne od Spółdzielni w dotychczasowej wysokości. Ciężar 
udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczy-
wa na Spółdzielni.

§ 9.
4. W przypadku, gdy wystąpienie ze Spółdzielni za wy-

powiedzeniem połączone jest z opuszczeniem miesz-

P r o j e k t  z m i a n  w  S t a t u c i e
Walne Zgromadzenie Siemiano-

wickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej zbliża się nieuchronnie i dla-
tego coraz częściej na łamach „MS” 
prezentować będziemy materiały 
związane z przeprowadzaniem ob-
rad najwyższej statutowej władzy. 

Organ ten ma w swojej wyłącznej 
kompetencji m.in. uchwalanie Statu-
tu, tj. podstawowego dokumentu we-
wnętrznego. Statut ostatnimi czasy był 
często nowelizowany za sprawą Sej-

mu, co chwilę dokonującego zmian 
w ustawach. Tegoroczne Walne Zgro-
madzenie także będzie musiało za-
jąć się zmianami w Statucie, gdyż pod 
koniec ub.r. w piorunującym tempie 
wprowadzono kolejne zmiany do usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Od blisko dwóch miesięcy prace nad 
dostosowaniem statutowych zapisów 
do wymogów zmienionej ustawy pro-
wadziła Komisja Statutowa RN SSM. 
Efekt jej pracy, tj. propozycje zmian 

w Statucie publikujemy w bieżącym 
wydaniu. Generalnie, Komisja skupi-
ła się na zmianach związanych z no-
wymi zapisami usm. Niezależnie od te-
go, Komisja wprowadziła setki drob-
nych poprawek natury porządkowej – 
ujednolicenie nazewnictwa, dookreśle-
nie, sprecyzowanie miejsca, np. niniej-
szego Statutu, ustępu, paragrafu. Te 
porządkowe zmiany nie są przez nas 
prezentowane, gdyż nie wnoszą nicze-
go nowego. 

Jak nam powiedziano, każdy Członek SSM może do połowy kwietnia złożyć swoje propozycje zmian do Statutu. 
Warunkiem podstawowym przyjmowania propozycji jest złożenie ich na piśmie wraz z podaniem numeru człon-
kowskiego. Dokument jest wyłożony w siedzibie Zarządu SSM i będzie udostępniony w osiedlowych administra-
cjach oraz na stronie internetowej. Redakcja
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§ 13.
1. Uchwałę w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub wy-

gaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
członka podejmuje Rada Nadzorcza po uprzednim zawia-
domieniu członka o terminie jej posiedzenia celem umożli-
wienia złożenia wyjaśnień.

2. Wykluczenie, wykreślenie lub wygaśnięcie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia 
o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i po-
uczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawia-
domienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podję-
cia uchwały i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub 
przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone 
na skutek nie odebrania przez członka przesyłki ma moc 
prawną doręczenia.

3. Wykluczonemu, wykreślonemu oraz w przypadku wy-
gaśnięcia prawa członkowi przysługuje odwołanie w postę-
powaniu wewnątrzspółdzielczym w trybie § 39 i § 40 niniej-
szego Statutu względnie przez zaskarżenie uchwały Rady 
Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręcze-
nia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

4. Rada Nadzorcza ma prawo uchylić swoją uchwałę na 
korzyść wnoszącego odwołanie do czasu uprawomocnie-
nia się tej uchwały, jeżeli ustanie przyczyna wykluczenia 
lub wykreślenia lub wygaśnięcia.

(...) 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w wypadku 
wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o in-
nym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

7. Skreślenie z rejestru członków następuje 
1) w wyniku zgonu – ze skutkiem od dnia, kiedy nastą-

pił zgon,
2) w wyniku wystąpienia ze Spółdzielni członka zamiesz-

kałego ze skutkiem od dnia zdania mieszkania,
3) w wyniku zbycia mieszkania (spółdzielczego własno-

ściowego prawa do lokalu) – ze skutkiem od dnia sprzeda-
ży mieszkania,

4) w wyniku wystąpienia ze Spółdzielni członka oczeku-
jącego z upływem trzech miesięcy od daty pisma o skre-
ślenie.

§ 14.
1. Wpisowe wnoszone jest w wysokości 25 % minimal-

nego wynagrodzenia za pracę a udział w wysokości 60 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez 
ustawę.

§ 17.
Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się przy 

uwzględnieniu następujących zasad:
2) Wymogiem jest by każdy kandydat miał pisemne po-

parcie co najmniej 30 członków spółdzielni, na swoje zgło-
szenie kandydat musi wyrazić pisemną zgodę, która stano-
wi załącznik do zgłoszenia.

kania, za dzień ustania członkostwa uznaje się ten 
dzień, w którym podpisany został stosowny protokół 
zdawczo-odbiorczy lokalu.

§ 13.
1. Uchwałę w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub wy-

gaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego 
członka względnie osoby, która swoje prawa po byłym 
członku wywodzi podejmuje Rada Nadzorcza po uprzed-
nim zawiadomieniu osoby zainteresowanej o terminie jej 
posiedzenia celem umożliwienia złożenia wyjaśnień.

2. Wykluczenie, wykreślenie lub wygaśnięcie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia członkowi względnie oso-
bie, która swoje prawa po byłym członku wywodzi za-
wiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uza-
sadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia od-
wołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 
14 dni od podjęcia uchwały i doręcza się osobie zainte-
resowanej za pokwitowaniem lub przez pocztę listem po-
leconym. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie odebra-
nia przez osobę zainteresowaną przesyłki ma moc praw-
ną doręczenia.

3. Członkowi lub osobie objętej uchwałą przysługuje 
odwołanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym w try-
bie § 39 i § 40 niniejszego Statutu względnie przez zaskar-
żenie uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 ty-
godni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnie-
niem.

4. Rada Nadzorcza ma prawo uchylić swoją uchwałę na 
korzyść wnoszącego odwołanie do czasu uprawomocnie-
nia się tej uchwały, jeżeli ustanie przyczyna wykluczenia 
lub wykreślenia lub wygaśnięcia prawa.

(...) 6. Przepis ust. 5 niniejszego § stosuje się odpowied-
nio w przypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzy-
stania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie sta-
nowi inaczej.

7. Skreślenie z rejestru członków następuje 
1) w wyniku zgonu – ze skutkiem od dnia kiedy nastą-

pił zgon,
2) w wyniku wystąpienia ze Spółdzielni członka zamiesz-

kałego z zamiarem opuszczenia mieszkania ze skutkiem 
od dnia zdania mieszkania,

3) w wyniku zbycia mieszkania ( spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu ) – ze skutkiem od dnia sprze-
daży mieszkania,

4) w wyniku wystąpienia ze Spółdzielni członka oczekują-
cego względnie członka, któremu przysługuje własno-
ściowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności 
z upływem trzech miesięcy od daty pisma o skreślenie.

§ 14.
1. Wpisowe wnoszone jest w wysokości 15 % minimal-

nego wynagrodzenia za pracę a udział w wysokości 25 % 
minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez 
ustawę.

§ 17.
Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się przy 

uwzględnieniu następujących zasad:
2) Wymogiem jest by każdy kandydat miał pisemne poparcie 

co najmniej 30 członków Spółdzielni. Na swoje zgłoszenie kan-
dydat musi wyrazić pisemną zgodę i złożyć oświadczenie 
o nieprowadzeniu lub zawieszeniu działalności konkuren-
cyjnej wobec Spółdzielni w rozumieniu art. 56 § 3 ustawy 
Prawo spółdzielcze, które stanowią załącznik do zgłoszenia.

Stan aktualny Proponowana zmiana - druk tłusty
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5) Listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej przy-
gotowuje Zarząd Spółdzielni po sprawdzeniu prawidłowo-
ści otrzymanych zgłoszeń, listę sporządza się w kolejności 
alfabetycznej. Sporządzoną w ten sposób listę kandydatów 
Zarząd Spółdzielni przekazuje komisjom wyborczym po-
szczególnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 26.
1. Zarząd składa się z trzech osób, Prezesa i dwóch Za-

stępców.
§ 35.

Rada Osiedla składa się z 9 do 11 członków wybranych 
przez członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu, na ze-
braniach osiedlowych odbywających się 5 lat. (czas kadencji)

§ 37.
Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych 

przez członków i skarg na działalność administracji osie-
dla,

§ 40.
1. Decyzja organu odwoławczego jest decyzją ostatecz-

ną w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. O ile odwoła-
nie nie zostanie wniesione w terminie określonym w ust. 2 
orzeczenie organu pierwszej instancji staje się prawomoc-
ne i podlega wykonaniu.

§ 41. 
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocz-

nych planów gospodarczych.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, łącznie z rachunkiem 

wyników, wykłada się w siedzibie Spółdzielni co najmniej na 
15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na którym 
ma być rozpatrywane. Każdy członek Spółdzielni ma prawo 
zapoznać się ze sprawozdaniem.

§ 43.
Stratę bilansową pokrywa się z funduszy wg następują-

cej kolejności:
1. fundusz zasobowy,
2. fundusz udziałowy,
3. fundusz wkładów mieszkaniowych,
4. fundusz wkładów budowlanych,
5. fundusz na spłatę kredytów i odsetek,
6. fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych

(...) 5) Listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej 
przygotowuje Zarząd Spółdzielni po sprawdzeniu prawidło-
wości otrzymanych zgłoszeń, listę sporządza się w kolej-
ności alfabetycznej. Sporządzoną w ten sposób listę kan-
dydatów Zarząd Spółdzielni przekazuje komisjom wybor-
czym poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, a te 
Komisjom Mandatowo-Skrutacyjnym.

§ 26.
1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób w tym Pre-

zesa i dwóch Zastępców.
§ 35.

Rada Osiedla składa się z 9 do 11 członków wybranych 
przez członków Spółdzielni zamieszkałych w osiedlu, na ze-
braniach osiedlowych. Kadencja Rady Osiedla trwa 5 lat.

§ 37.
Do zakresu działania Rady Osiedla należy:
9. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłoszonych 

przez mieszkańców danego osiedla i skarg na działal-
ność administracji osiedla,

§ 40.
1. Decyzja organu odwoławczego jest decyzją ostateczną 

w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Jeżeli odwołanie 
nie zostanie wniesione w terminie określonym w § 39 ust. 2 
niniejszego Statutu orzeczenie organu pierwszej instancji 
staje się prawomocne i podlega wykonaniu.

§ 41.
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocz-

nych i wieloletnich planów gospodarczych.
2. Roczne sprawozdanie finansowe, łącznie ze sprawoz-

daniem z działalności Spółdzielni, wykłada się w siedzi-
bie Spółdzielni co najmniej na 15 dni przed terminem Wal-
nego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane. Każ-
dy członek Spółdzielni ma prawo zapoznać się ze sprawoz-
daniem.

§ 42. dopisuje się zdanie:
Zasady tworzenia poszczególnych funduszy określają 

stosowne regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.
§ 43 ustęp 3 otrzymuje brzmienie

Stratę bilansową pokrywa się z funduszy wg następują-
cej kolejności:

1. z funduszu centralnego,
2. z funduszu zasobowego,
3. z funduszu udziałowego,
4. z funduszu wkładów mieszkaniowych,
5. z funduszu wkładów budowlanych,
6. z fund z funduszu na spłatę kredytów i odsetek,
7. z funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych

§ 45.
Dodaje się punkty 3 i 4. Numery kolejnych ustępów  ule-

gają zmianie o 1.
3. Umowa o budowę lokalu może być rozwiąza-

na w wyniku wypowiedzenia przez każdą ze stron na 
3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowe-
go. Dopuszczalne jest ustanowienie innego terminu 
w umowie wymienionej w ust. 1 niniejszego §.

4. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o bu-
dowę lokalu, z przyczyn od siebie niezależnych lub 
gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał 

Stan aktualny Proponowana zmiana - druk tłusty
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§ 47.
3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkanio-

wy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1 nie może być 
wyższy od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie uzyskać 
od członka dany lokal w trybie przetargu przeprowadzone-
go przez Spółdzielnię.

(...) 7. Warunkiem wypłaty wkładu mieszkaniowego lub 
jego części jest opróżnienie lokalu i zdanie kluczy w admi-
nistracji Osiedla. Czynność ta nastąpić winna w terminie 
60 dni od daty zgonu.

§ 51.
1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie człon-

ka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budyn-
ku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie 
przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczyste-
go, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem, 
umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu 
przez niego:

§ 57.
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługu-

je spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-
go, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem 
umowę przeniesienia własności po dokonaniu przez nie-
go: (...)

ROZDZIAŁ II 
Zasady przeniesienia własności lokali dla posiadaczy 

własnościowego prawa  do lokalu
§ 62.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę 
lokalu gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warun-
ków umowy określonej w § 59 Statutu, a bez których dal-
sza realizacja zadnia inwestycyjnego lub ustanowienie od-
rębnej własności lokali wybudowanych w ramach wspólnie 
realizowanego zadania inwestycyjnego byłyby niemożliwe 
lub poważnie utrudnione.

§ 63.
7. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali mo-

że być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi 
członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego pra-
wa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomo-
ści. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości 
wspólnej określa ta umowa.

8. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położo-
nych w danej nieruchomości została wyodrębniona wła-
sność wszystkich lokali po wyodrębnieniu własności ostat-
niego lokalu stosuje się przepisy z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali niezależnie od pozostawania przez wła-
ścicieli członkami spółdzielni. 

§ 75.
2. Członkowie, właściciele lokali niebędący członkami 

oraz osoby niebędące członkami posiadające spółdziel-

warunków umowy określonej w ust. 3 niniejszego §, 
a bez których dalsza realizacja zadnia inwestycyjne-
go lub ustanowienie odrębnej własności lokali wy-
budowanych w ramach wspólnie realizowanego za-
dania inwestycyjnego byłyby niemożliwe lub poważ-
nie utrudnione.

§ 47.
3. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkanio-

wy, ustalony w sposób przewidziany w ust. 1 niniejsze-
go § nie może być wyższy od kwoty, jaką Spółdzielnia jest 
w stanie uzyskać od osoby obejmującej dany lokal w try-
bie przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

(...) 7. Warunkiem wypłaty wkładu mieszkaniowego lub 
jego części jest opróżnienie lokalu i zdanie kluczy w admi-
nistracji Osiedla. Czynność ta nastąpić winna w terminie 
60 dni od daty wygaśnięcia prawa.

§ 51.
1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie człon-

ka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budyn-
ku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie 
przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczyste-
go, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem, 
umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na 
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu 
przez niego:

§ 57.
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługu-

je spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-
go, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem 
umowę przeniesienia własności w terminie 6 m-cy od dnia 
złożenia wniosku po dokonaniu przez niego:

ROZDZIAŁ II 
Zasady przeniesienia własności lokali na rzecz posiada-

czy własnościowego prawa do lokalu
§ 62.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lo-
kalu, z przyczyn od siebie niezależnych lub gdy członek 
Spółdzielni lub jego następca prawny z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy określonej 
w § 59 niniejszego Statutu, a bez których dalsza realizacja 
zadnia inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własno-
ści lokali wybudowanych w ramach wspólnie realizowane-
go zadania inwestycyjnego byłyby niemożliwe lub poważ-
nie utrudnione.

§ 63.
7. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali mo-

że być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi 
członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego pra-
wa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. 
W takim przypadku wysokość udziałów w nieruchomości 
wspólnej określa ta umowa.

8. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położo-
nych w danej nieruchomości została wyodrębniona wła-
sność wszystkich lokali po wyodrębnieniu własności ostat-
niego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali. Z tą chwilą wygasa członko-
stwo w Spółdzielni właścicieli lokali.

§ 75.
2. Członkowie, właściciele lokali niebędący członkami 

oraz osoby niebędące członkami posiadające spółdzielcze 

Stan aktualny Proponowana zmiana - druk tłusty
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cze własnościowe prawo do lokalu w pełni pokrywają po-
noszone przez Spółdzielnię koszty związane z jej działal-
nością, z tym że koszty związane działalnością społecz-
no-kulturalną zobowiązani są pokrywać jedynie członko-
wie Spółdzielni.

3. Koszty związane z gospodarką zasobami mieszkanio-
wymi odnoszone są do lokalu, przy zapewnieniu pełnego 
pokrycia kosztów związanych z dostawą mediów i usług, 
utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynku 
umożliwiającego jego odtworzenie, partycypacją w kosz-
tach administracji i zarządu nieruchomością oraz działalno-
ścią społeczną i oświatowo-kulturalną. Rozliczenie kosztów 
następuje zgodnie z ust. 4 

4. Koszty związane z lokalami użytkowymi i mieszkalny-
mi, w których prowadzona jest działalność gospodarcza 
odnoszone są do lokalu, przy zapewnieniu pełnego pokry-
cia kosztów związanych z dostawą mediów i usług, utrzy-
maniem prawidłowego stanu technicznego budynku umoż-
liwiającego jego odtworzenie, partycypacją w kosztach ad-
ministracji i zarządu nieruchomością oraz działalnością 
społeczną i oświatowo-kulturalną. Rozliczenie kosztów na-
stępuje zgodnie z ust. 6

5. Odniesienie kosztów na jednostkę rozliczeniową (oso-
ba, powierzchnia, wskazanie urządzenia pomiarowego, 
wskazanie podzielnika kosztów, standard wyposażenia 
mieszkania i budynku, charakter lokalu, lokalizacja itp.) 
i wynikające z tego opłaty przy uwzględnieniu zatwierdzo-
nego planu gospodarczego i zawartych umów, a także zo-
bowiązań wynikających z § 7 Statutu, określa i realizuje 
Zarząd.

(...)
7. Jeżeli w mieszkaniu własnościowym nikt nie jest za-

meldowany członek Spółdzielni, na którego przydział opie-
wa obowiązany jest zamiast kosztów gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi liczonych od osób, uiszczać na rzecz Spół-
dzielni ryczałt, którego wysokość ustala Rada Nadzorcza 
a nadto pozostałe koszty wynikające z opłat czynszowych.

§78.

1. Dodatkowe wyposażenie lokalu to nakłady poniesione 
przez członka z własnych środków na ponadnormatywne 
wyposażenie i wykończenie lokalu mające charakter trwały 
i podnoszące wartość użytkową lokalu.

2. Wartość nakładów poczynionych z tytułu dodatkowe-
go wyposażenia i wykończenia lokalu nie jest zaliczana na 
wkład mieszkaniowy lub budowlany.

3. Dodatkowe wyposażenie lokalu stanowi własność 
członka i podlega rozliczeniu przez członka opuszczające-
go z członkiem obejmującym lokal. W przypadku braku po-
rozumienia, pośrednikiem jest Zarząd Spółdzielni, jednak-

własnościowe prawo do lokalu w pełni pokrywają ponoszo-
ne przez Spółdzielnię koszty wymienione w art. 4 usta-
wy o spółdzielniach mieszkaniowych. Koszty związane 
z działalnością społeczno-kulturalną zobowiązani są pokry-
wać jedynie członkowie Spółdzielni.

3. Opłaty związane z gospodarką zasobami mieszkanio-
wymi odnoszone są do lokalu, przy zapewnieniu pełnego 
pokrycia kosztów związanych z eksploatacją i utrzyma-
niem nieruchomości oraz dostawą mediów i usług, utrzy-
maniem prawidłowego stanu technicznego budynku umoż-
liwiającego jego odtworzenie, partycypacją w kosztach ad-
ministracji i zarządu nieruchomością oraz działalnością spo-
łeczną i oświatowo – kulturalną. Rozliczenie kosztów nastę-
puje zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszka-
niowych z wyłączeniem lokali objętych umową najmu.

4. Opłaty związane z lokalami użytkowymi i mieszkalny-
mi, w których prowadzona jest działalność gospodarcza od-
noszone są do lokalu, przy zapewnieniu pełnego pokrycia 
kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nie-
ruchomości oraz dostawą mediów i usług, utrzymaniem 
prawidłowego stanu technicznego budynku umożliwiające-
go jego odtworzenie, partycypacją w kosztach administra-
cji i zarządu nieruchomością oraz działalnością społecz-
ną i oświatowo – kulturalną. Rozliczenie kosztów następu-
je zgodnie z art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkanio-
wych z wyłączeniem lokali objętych umową najmu.

5. Odniesienie kosztów na jednostkę rozliczeniową (oso-
ba, powierzchnia, wskazanie urządzenia pomiarowego, 
wskazanie podzielnika kosztów, standard wyposażenia 
mieszkania i budynku, charakter lokalu, lokalizacja itp.) 
i wynikające z tego opłaty przy uwzględnieniu zatwierdzo-
nego planu gospodarczego i zawartych umów, a także zo-
bowiązań wynikających z § 7 niniejszego Statutu, określa 
i realizuje Zarząd.

(...)
7. Jeżeli w lokalu mieszkalnym nikt nie jest zameldowa-

ny członek Spółdzielni osoba niebędąca członkiem Spół-
dzielni posiadająca własnościowe prawo do lokalu lub 
właściciel oraz najemca obowiązany jest zamiast kosztów 
gospodarki zasobami mieszkaniowymi liczonych od osób, 
uiszczać na rzecz Spółdzielni ryczałt, którego wysokość 
ustala Rada Nadzorcza a nadto pozostałe koszty wynikają-
ce z opłat czynszowych i eksploatacyjnych. 

§ 78.
W przypadku objęcia lokalu mieszkalnego, użytkowe-

go względnie garażu objętych umową najmu stosuje 
się następujące zasady:

1. dodatkowe wyposażenie lokalu to nakłady poniesione 
przez najemcę z własnych środków na ponadnormatywne 
wyposażenie i wykończenie lokalu mające charakter trwały 
i podnoszące wartość użytkową lokalu,

2. dodatkowe wyposażenie lokalu stanowi własność na-
jemcy i podlega rozliczeniu z najemcą obejmującym lokal. 
W przypadku braku porozumienia, pośrednikiem jest Za-
rząd Spółdzielni, jednakże tylko w zakresie wydanych pi-
semnych zezwoleń na dodatkowe wyposażenie,

3. za dodatkowe wyposażenie lokalu uznane przez Spół-
dzielnię za przydatne, najemca zwalniający lokal otrzymu-
je zwrot kwoty odpowiadającej aktualnej wartości dodatko-
wego wyposażenia lokalu po uwzględnieniu kosztów zuży-

Stan aktualny Proponowana zmiana - druk tłusty
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że tylko w zakresie wydanych pisemnych zezwoleń na do-
datkowe wyposażenie.

4. Za dodatkowe wyposażenie lokalu uznane przez 
Spółdzielnię za przydatne, członek zwalniający lokal 
otrzymuje zwrot kwoty odpowiadającej aktualnej wartości 
dodatkowego wyposażenia lokalu po uwzględnieniu kosz-
tów zużycia; członek obejmujący taki lokal wpłaca tę sa-
mą kwotę.

5. Ocenę przydatności oraz stopień zużycia dodatkowe-
go wyposażenia lokalu dokonuje się komisyjnie przy udzia-
le przedstawiciela Spółdzielni oraz osób zainteresowanych 
(zdającej i przyjmującej mieszkanie), chyba, że członek 
zwalniający i obejmujący (także Spółdzielnia) dojdą do po-
rozumienia.

6. Jeżeli członek spółdzielni lub Spółdzielnia obejmu-
jąc zwalniany lokal nie wyrażają zgody na przejęcie do-
datkowego wyposażenia lokalu uznając je za nieprzydatne 
z przyczyn technicznych lub estetycznych albo którego war-
tość jest niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości 
wkładu mieszkalnego lub budowlanego tego lokalu, członek 
zwalniający lokal jest zobowiązany to wyposażenie zabrać, 
przywracając lokal do stanu pierwotnego lub wyposażenie 
to pozostawić bez prawa zwrotu kosztów jego wykonania.

§ 79.
ust. 1: 2) w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego loka-

torskiego prawa do lokalu mieszkalnego, po 30 lipca 2007 r. 
– wypłata równowartości rynkowej zajmowanego wcześniej 
lokalu,

3) w przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkal-
nego i użytkowego – zwrot udziału i wkładu budowlanego.

cia, kolejny najemca obejmujący taki lokal wpłaca tę sa-
mą kwotę,

4. ocenę przydatności oraz stopień zużycia dodatkowe-
go wyposażenia lokalu dokonuje się komisyjnie przy udzia-
le przedstawiciela Spółdzielni oraz osób zainteresowanych 
chyba, że najemca zwalniający i obejmujący lokal dojdą 
do porozumienia,

5. jeżeli kolejny najemca lokalu lub Spółdzielnia obej-
mując zwalniany lokal nie wyrażają zgody na przejęcie do-
datkowego wyposażenia lokalu uznając je za nieprzy-
datne, były najemca zwalniający lokal jest zobowiązany 
to wyposażenie zabrać, przywracając lokal do stanu pier-
wotnego lub wyposażenie to pozostawić bez prawa zwrotu 
kosztów jego wykonania.

§ 79.
ust. 1: 2)w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego loka-

torskiego prawa do lokalu mieszkalnego, po 30 lipca 2007r. 
– wypłata równowartości rynkowej zajmowanego wcześniej 
lokalu, do wysokości kwoty uzyskanej z przetargu,

3)w przypadku własnościowego prawa do lokalu miesz-
kalnego i użytkowego – zwrot udziału i wypłata równo-
wartości rynkowej lokalu do wysokości kwoty uzyska-
nej z przetargu.

Stan aktualny Proponowana zmiana - druk tłusty

Zmiany niektórych opłat powodują, że 
rosną koszty utrzymania mieszkania. 
W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy 
nie przysługuje nam dodatek mieszka-
niowy. Świadczenie to mogą otrzymać 
osoby, 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. 2009 r. – 675,10 zł) i wy-
nosi:

- 1181,42 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym, a w gospodarstwie 
wieloosobowym 843,87 zł.

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

Przypominamy, że kwota brutto 
to kwota bez składki:  - emerytalnej,  
- rentowej, - chorobowej.

Dodatek przyznawany jest na norma-
tywną powierzchnię wynoszącą:

- 35 m2 dla 1 osoby, - 40 m2 dla 
2 osób, - 45 m2 dla 3 osób, - 55 m2 dla 
4 osób, - 65 m2 dla 5 osób, - 70 m2 dla 
6 i więcej osób.

Kryteriów określających szczegó-
łowe warunki uzyskania dodatku jest 
więcej i każdą sprawę rozpatruje się 
indywidualnie.

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Pre-
zydenta Miasta Siemianowice Śl. 
w drodze decyzji administracyjnej, 
a wypłacany wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyznawa-
ny jest od 1. dnia miesiąca następu-
jącego po miesiącu, w którym złoży-

liśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek zło-
żymy np. do końca kwietnia, to po jego 
rozpatrzeniu przyznany dodatek otrzy-
mamy od 1 maja.

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

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

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych 

UM ul. Michałkowicka 105 
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnio-
ski.  pes

1181,42 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 843,87 zł w gospodarstwie wieloosobowym

Pomóż sobie –  pamiętaj  o  dodatku

Nie bądź obojętny - za likwidowanie dewastacji TY też płacisz!!!

Uwaga: w materiale ujęto wyłącznie nowelizowane zapisy  
w zestawieniu z dotychczasowym brzmieniem.
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Punktualnie o 1200 w dniu urodzin 
sędziwego jubilata odwiedzili przedsta-
wiciele władz Siemianowic Śląskich: 
Andrzej Gościniak – przewodniczący 
Rady Miasta, Henryk Ptasznik – wice-
prezydent. Z kolei SSM reprezentowa-
li: Zbigniew Lekston, prezes 
Zarządu i Marian Odczyk, wi-
ceprezes. Podczas krótkiego 
spotkania Władysław Musia-
lik zaskoczył wszystkich bar-
dzo dobrą kondycją fizyczną 
i pamięcią. Jubilat bez proble-
mu wspominał zarówno bar-
dzo odległe zdarzenia, jak i te 
najnowsze. Jak się też oka-
zało, chociaż jest u córki, to 
mieszka samodzielnie i więk-
szość codziennych czynności 
wykonuje sam. Pozazdrościć.

Były kwiaty, drobne upo-
minki i rzecz jasna tort – ju-
bilat zdmuchnął symboliczną świeczkę 
Przede wszystkim jednak była bardzo 
sympatyczna atmosfera.

My przeprowadziliśmy z nim krótką 
rozmowę.

RAFAŁ GRZYWOCZ: PROSZĘ 
SIĘGNĄĆ PAMIĘCIĄ DO CZASÓW 
DZIECIŃSTWA I MŁODOŚCI...

Władysław MUSIALIK: Ca-
łe swoje dzieciństwo spędzi-
łem w Łazach (dziś powiat 
zawierciański – red.). Byłem 
jednym z ośmiorga rodzeń-
stwa. Było nas 5 chłopców i 3 
dziewczyny. Z okresu I wojny 
światowej niewiele mi w gło-
wie zostało. Pamiętam jed-
nak, że czasy były ciężkie, 
pomagaliśmy rodzicom w go-
spodarstwie. Po pierwszych 
3 latach nauki – zamiast do 
szkoły, trzeba było iść na służbę do bo-
gatych. Zaś jako 15-latek pracowałem 
już w odlewni. Pamiętam, że do pracy 
było bardzo daleko. Później przyszedł 
czas na wojsko. Skończyłem szkołę 
podoficerską. 

- A JAK PAMIĘTA PAN CZASY II WOJNY 
ŚWIATOWEJ? 

- Wojna zastała mnie w Koszęcinie. 
Uczestniczyłem między innymi w ak-
cji wysadzenia mostu. Jej celem było 
uniemożliwienie przejazdu niemieckim 
czołgom. Potem były: Niemcy, Fran-
cja, Anglia i Włochy. Wiele można by 

było opowiadać, wiele się wtedy dzia-
ło i w Polsce, i w tamtych krajach. Po-
została mi znajomość dwóch języków: 
niemieckiego i włoskiego. Są i odzna-
czenia.

- A PO WOJNIE? 

- Po powrocie do kraju zamieszkałem 
we wsi Zabijak. Pracowałem najpierw 
na roli, później w zakładach włókien-
niczych w Sosnowcu, aż do emerytu-
ry w 1973 roku. Od 9 lat mieszkam na 

Osiedlu „Młodych” w Siemianowicach 
Śląskich w bliskim sąsiedztwie mojej 
córki, która się mną opiekuje. Jestem 
zadowolony z mieszkania.

- MOŻE COŚ JESZCZE POZA PRACĄ?
- Jeszcze mieszkając na wsi, pełni-

łem w latach 1960-1962 funkcję rad-
nego. Starałem się wtedy bardziej 
uczestniczyć w życiu wsi, interesować 
się sprawami ludzi i w miarę możliwo-
ści im pomagać. To był dobry okres 
w moim życiu.

- A RODZINA? JAK LICZNA JEST TYLKO 
NAJBLIŻSZA RODZINA?

- Mam 2 córki i 2 synów, 8 wnuków 
oraz 9 prawnuków. 

- JAK DZISIAJ SPĘDZA PAN CZAS I JAKIE 
SĄ PANA ZAINTERESOWANIA?

- Zimą siedzę zwykle w domu. Głów-
nie oglądam telewizję, lubię czytać pra-

sę. Ostatnio emocjonowałem 
się olimpiadą, dopingując na-
szym. Latem najchętniej prze-
siaduję na oddalonej kilka-
dziesiąt metrów od domu ła-
weczce i dyskutuję z kolega-
mi o polityce, sporcie, w ogó-
le o wszystkim. Jeszcze dwa 
lata temu jeździłem na ro-
werze. Przyznam, że chęt-
nie znów bym pojeździł, tylko 
córka mi nie pozwoli.

- CÓRKA WSPOMINAŁA O „WY-
CIECZCE” PO LASKĘ…

- Nie upilnowałem kiedyś 
swojej laski i żeby Danusia 

się na mnie nie gniewała, nie mówiąc 
jej o niczym, wybrałem się kupić no-
wą aż na ulicę Jana Pawła II. Dowie-
działa się o tym dopiero po pewnym 
czasie. Ale wtedy to już tylko się z te-

go śmiała.
- MIMO ZACNEGO WIEKU, WCIĄŻ 

ZACHOWUJE PAN WSPANIAŁA 
KONDYCJĘ I SPRAWNOŚĆ FIZYCZ-
NĄ, DO TEGO DOCHODZI DOBRA 
PAMIĘĆ I POGODA DUCHA. JAKA 
JEST NA TO RECEPTA?

- Nie ma żadnej recepty. Po 
prostu tak się zdarza.

- JAK WYGLĄDAŁY UROCZYSTO-
ŚCI ZWIĄZANE Z PANA SETNYMI 
URODZINAMI? NA PEWNO PRZY-
GOTOWANO NA TĘ OKAZJĘ COŚ 
SPECJALNEGO…

- Na urodziny zjechała 
się cała rodzina. W koście-

le św. Ducha odprawiona została uro-
czysta msza święta. Pamiętam, by-
ło wtedy mnóstwo ludzi. Później, już 
w gronie rodzinnym spotkaliśmy się 
w jednej z siemianowickich restauracji. 
Oprócz tego, otrzymałem i otrzymuję 
całe mnóstwo gratulacji.

Redakcja „Mojej Spółdzielni” dołą-
cza się do życzeń i składa Jubilatowi 
wszystkiego najlepszego na kolejne 
sto lat życia.

200 lat, 200 lat  
niech żyje,  
żyje nam.

2 0 0  l a t  p a n i e  W ł a d y s ł a w i e
Według danych zgromadzonych w ewidencji ludności – Siemianowice Śląskie zamieszkuje obecnie pięć 

osób z ukończonym 100 lat. Są to panie w wieku 102-104 lata oraz tegoroczny Jubilat, Władysław Musialik.  
Swoje urodziny obchodził 5 marca i z tej też okazji otrzymał wiele życzeń, między innymi od premiera Donalda Tuska, 
władz naszego miasta, a także Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Andrzej Gościniak – przewodniczący Rady Miasta  
– wręcza kwiaty Jubilatowi.

Marian Odczyk – wiceprezes SSM  
– życzy panu Władysławowi długich lat życia.
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Rada pozytywnie i wysoko oceni-
ła przedsięwzięcia podejmowane na 
rzecz integracji zamieszkałych w DK 
„Chemik” i świetlicy „Centrum”.

W przedłożonym dokumencie szef 
obydwu placówek scharakteryzował 
ubiegłoroczne dokonania 
i przedłożył zamierzenia na 
rok bieżący.

Zgodnie z §3 pkt 6 Statu-
tu, Siemianowicka Spółdziel-
nia Mieszkaniowa prowadzi 
działalność społeczno-wycho-
wawczą, świetlice, kluby, ze-
społy artystyczne i kółka zain-
teresowań. Organizuje wśród 
mieszkańców wzajemną po-
moc i krzewi kulturę dobrze 
rozumianego współżycia.

Zadania te prowadzone są w oparciu 
o działalność Domu Kultury „Chemik” 
i Klubu „Centrum”. Działalność prowa-
dzona jest w oparciu o roczny plan 
pracy zatwierdzony przez Radę Nad-
zorczą i Zarząd Spółdzielni oraz o mie-
sięczne plany imprez.

O imprezach organizowanych w da-
nym miesiącu mieszkańcy informowani 
są za pośrednictwem gazety Spółdziel-
czej oraz są one zamieszczone w In-
formatorze Kulturalnym, wydawanym 
przez Wydział Kultury i Rekreacji Urzę-
du Miasta oraz na stronie internetowej:

www.domkultury.siemianow
Na stronie tej opublikowano 2.944 

zdjęcia w 175 albumach i 14 katego-
riach Z 107 komentarzami i przegląda-
nymi 65.433 razy.

Mijający rok obfitował w różnorodne 
działania społeczne i kulturalne reali-
zowane w placówkach oraz osiedlach 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje pomoc przy organizacji festynów 
osiedlowych na osiedlu „Chemik”, któ-
re odbyły się w ramach „Lata na Ryn-
ku Bytkowskim” i „VI Święta Bytkowa” 
oraz na festynie os. Bańgów. Wystą-
piły zespoły profesjonalne i amator-
skie w tym DK „Chemik”. Łącznie na 
festynach osiedlowych bawiło się oko-
ło 6 tys. osób.

Wiele ciekawych propozycji przygo-
towano też w zakresie zabezpiecze-
nia dzieciom i młodzieży wypoczynku 
w okresie wakacji i ferii zimowych.

W ramach akcji „Zima 2009 w zaję-
ciach półkolonijnych uczestniczyło 45 
dzieci. W czasie tygodniowych turnu-
sów organizowane były gry i zabawy 
sportowo rekreacyjne i świetlicowe po-
nadto zorganizowano 2 wycieczki au-

tokarowe do Wisły i Ustronia, 4 pobyty 
na krytych basenach miejskich.

Ponadto, wspólnie z Centrum Edu-
kacji Zawodowej Młodzieżowego Biu-
ra Pracy OHP na 8 laptopach zreali-
zowano program „Kim chcę być” i „Po-
rusz umysł”.

W godzinach popołudniowych od 
godziny 16.00 do 20.00 organizowa-
no zajęcia świetlicowe dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych.

W okresie wakacji letnich w ramach 
akcji „Lato 2009” zorganizowano 9 
wycieczek: do Kraków, 2 do Ustro-
nia, 2 do Wisły, Pszczyny, Koszęcina 
i do szkoły policyjnej w Katowicach-
-Piotrowicach, w których udział wzię-
ło 450 dzieci.

Zorganizowano też 21 tzw. „małych 
wycieczek” do Planetarium, Skanse-
nu, ZOO i na Stadion Śląski – uczest-
niczyło w nich około 550 dzieci. Ponad-
to, zorganizowano imprezy typu „Kon-
kursy wiedzy – o zdrowiu, bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym” oraz wspólnie 
z MTKKF-em i ZM LOK zawody spraw-
nościowe i sportowo-rekreacyjne.

Z powodu braku chętnych w 2009 
roku zrezygnowaliśmy z organizacji 
wydawania ciepłych posiłków.

3. W ramach pracy z dziećmi zor-
ganizowano 11 imprez, w których 
udział wzięło około 950 osób w tym 
imprezę dla 60 dzieci ze Stowarzy-
szenia Rodzin Zastępczych „Nowy 
Dom”. Były to imprezy typu: blok im-
prez dla dzieci na festynie VI Święta 

Bytkowa, dziecięce bale przebierań-
ców, obchody Dnia Dziecka, sporto-
we sobótki, dyskoteki dziecięce itp.

W 2009 roku w placówkach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
działały 2 kluby Seniora.

Członkami klubów jest aktualnie po-
nad 220 osób. W trakcie spotkań klubo-
wych organizowane są obchody rocznic 
i świąt, spotkania z ciekawymi osoba-

mi. Wielką popularnością cie-
szą się zabawy taneczne.

Łącznie w minionym roku zor-
ganizowano 80 imprez, 16 wy-
cieczek autokarowych oraz 
wczasy letnie nad morzem.

5. Ponadto, w placówkach 
zorganizowano 18 imprez ar-
tystycznych w wykonaniu ze-
społów zawodowych: teatral-
nych, profilaktycznych, roz-
rywkowych i występów ar-
tystycznych. Wzięło w nich 

udział ponad 2300 osób. Były to wy-
stępy zespołów oraz artystów zawodo-
wych i amatorskich, między innymi:

- Występ kabaretu A. Afanasjewa 
z „Piwnicy pod Baranami”.

- Dwa spektakle profilaktyczne pt. 
„Pamiętnik narkomanki” dla gimnazja-
listów.

- autobus teatralny do „Piwnicy pod 
Baranami”.

- Dwa spektakle profilaktyczne „Co 
mogą smoki” – dla młodzieży szkół 
podstawowych.

- Spektakl teatralny „Wieczny tułacz” 
w wyk. St. Górki i Zb. Rymarz.

- 4 spotkania z psychologiem „NOE”.
- Spektakl teatralny „Spotkanie z bal-

ladami” wg Adama Mickiewicza, w wy-
konaniu aktorów teatru im. St. Wy-
spiańskiego.

- Dwa spektakle profilaktyczne „Spi-
rala strachu” dla młodzieży szkół po-
nadpodstawowych.

- Koncert Marii Meyer – artystki Te-
atru Rozrywki z Chorzowa.

- 2 spektakle profilaktyczne „Cyber-
netyczne sny” i „Wyjście awaryjne”.

- Autobus teatralny do teatru im. St. Wy-
spiańskiego na spektakl „O rozkoszy”

- „Wieczór kolęd i pastorałek”  
/B. Wantuła i jego przyjaciele.

Znaczącą formą działalności jest 
działalność w zakresie sportu i rekre-
acji. Prowadzona jest ona w oparciu 
o Terenowe Ognisko TTKF „Rytm”. 
W Ognisku zrzeszonych jest 55 osób.

Działalność społeczno-kulturalna Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w 2009 roku.

Dz ia ło  s i ę ,  o j  dz ia ło
Podczas lutowego posiedzenia Rady Nadzorczej SSM zapoznano się 

z informacją o realizacji działalności społeczno-wychowawczej. Reali-
zowane zadania, w pokazie multimedialnym, obszernie przedstawił Zbi-
gniew Krupski, kierownik DK „Chemik”.

foto: archiwum

ciąg dalszy na str. 14
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W roku 2009 działały 4 sekcje z naj-
liczniejszą, bo skupiającą 32 osoby 
sekcją gimnastyki rekreacyjnej kobiet.

Najważniejszą imprezą adresowa-
ną do młodzieży jest coroczny turniej 
„Piłka nożna w naszym osiedlu”. Re-
prezentowane były wszystkie osiedla 
– w turnieju startowało 24 drużyny, to 
jest około 164 uczestników. Rozegra-
no 40 meczy, zdobyto 160 bramek. 
Patronat nad turniejem mającym już 
30 lat tradycji objął Prezydent Miasta 
Jacek Guzy. Zorganizowaliśmy też no-
we zajęcia „tai-chi” dla 25 osób.

7. W 2009 roku zorganizowano 68 
konkursów i turniejów, w których 
uczestniczyło 5.150 osób. Przeprowa-
dzono turnieje skatowe, tenisa stołowe-
go, krótkofalarskie, modelarskie i inne.

8.650 osób mogło oglądać cztery 
wystawy:

- Historię rozwoju sprzętu krótkofa-
larskiego.

- Wystawę gołębi pocztowych.
- Wystawę starych komputerów
- Wystawę fotografii „AD URBIS ANI-

MATUM /ku ożywieniu miasta/. Swoje 
prace zgłosiło 31 uczestników dostar-
czono 135 prac. Do oceny wytypowa-
no 31 zdjęć.

Komisja przyznała:
- jedno pierwsze miejsce,
- dwa drugie miejsca,
- pięć 3 miejsc,
- dziewięć wyróżnień.
Wyniki ogłoszono 6 września 2009 

roku w czasie obchodów „Święta Byt-
kowa”.

9. W ramach działalności rozrywko-
wo-wypoczynkowej odbyły się 83 im-
prezy, w których uczestniczyło około 
8000 osób.

Imprezy te to między innymi spotka-
nia Klubów Seniora, bale i zabawy, 
studniówki, obchody świąt i rocznic.

10. Inne formy działalności kultural-
nej to: spotkania Stowarzyszeń ama-
zonek i członków PZHGP i innych. 
Zorganizowano 49 spotkań, w których 
uczestniczyło ponad 1200 osób.

11. Odbyło się 17 spotkań, narad 
i posiedzeń, w których uczestniczyło 
ponad 1000 osób.

12. Dotacje.
W roku sprawozdawczym przy 

współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Nasz Dom” pozyskaliśmy następują-
ce dotacje od Urzędu Miasta Siemia-
nowice ŚI.

- „Nasz dom to dom Bezpieczny” 
– 9.400.

- Kultura daleko od szosy”  

– 14.300.
- Akcja „Zima 2009”  – 3.000.
- Akcja „Lato 2009”  – 7.000.
- Program „Śpiewać każdy może”  – 

5.300.
RAZEM : 39.000,00 zł
W 2009 roku prowadziły zajęcia nastę-

pujące zespoły: Dom Kultury „Chemik”
1. Stowarzyszenie „Amazonek”   

– 40 osób.

2. Ognisko muzyczne  – 30 osób.
3. Świetlica dziecięca  26 osób.
4. Zespoły instrumentalno-wokalne 

–  15 osób.
5. Klub Seniora – 110 osób.
6. Chór Klubu Seniora  – 15 osób.
7. Klub Hodowców Gołębi Poczto-

wych –  60 osób.
8. Koło TKKF „Rytm”  – 55 osób.
9. Sekcja skatowa  – 50 osób.
10. Sekcja „Puszystych”
11. Gimnastyka rekreacyjna kobiet  

– 32 osoby.
12. Aerobic  – 29 osób.
13. Nauka języka angielskiego   

– 25 osób.
14. Liga Obrony Kraju  – 60 osób.
15. Sekcja Polskiego Związku Krót-

kofalowców – 25 osób.
16. Sekcja strzelecka – 15 osób.
17. Sekcja szachowa – 16 osób.
18. Zespół tańca nowoczesnego  

– 11 osób.
19. Gimnastyka „tai-chi” – 20 osób.
20. Szkoła tańca „Corrida”

Klub „Centrum”
1. Klub Seniora – 100 osób.
2. Koło Polskiego Związku Niewido-

mych – 110 osób.
3. Kabaret i chór klubu Seniora  

– 18 osób.
Wyróżnienia otrzymane  

przez DK „Chemik”
- Przyznany za wieloletnią współpra-

cę przez Polski Związek Niewidomych 

tytuł „Członka Nadzwyczajnego”.
- Medal okolicznościowy „65-lecia 

LOK” za wieloletnią współpracę przy-
znany przez Zarząd Główny Ligi Obro-
ny Kraju.

- Wiele pucharów, medali i dyplo-
mów uzyskanych przez członków Pol-
skiego Związku Hodowców Gołębi 
Pocztowych, Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej, Ligi Obrony Kra-
ju za realizację swych zadań statuto-
wych.

Zamierzenia na rok 2010
Plan działalności społeczno-kultural-

nej w 2010 roku zakłada organizację 
imprez cieszących się dotychczas do-
brym odbiorem, dużą frekwencją, wy-
nikających z tradycji, obrzędów oby-
czajów.

Zakłada on także kontynuowanie 
sprawdzonych form oraz nowych wy-
nikających z zainteresowań środowi-
ska.

Celem naszych działań i perspek-
tywicznych kierunków, które zakłada 
sobie Spółdzielcza kultura będzie nie 
tylko kształtowanie nawyków, umiejęt-
ności, poszerzanie wiedzy i zaintere-
sowań, ale także zagospodarowanie 
czasu wolnego młodzieży, by ograni-
czyć chuligaństwo i rozmiary dewa-
stacji.

W tym celu nadal będziemy współ-
pracować z Policją i Strażą Miejską.

Będziemy prowadzić też działania 
w zakresie zwalczania patologii spo-
łecznych oraz wskazywać młodzieży 
zagrożenia związane z nałogami.

Celowi temu służyć będzie reali-
zacja programu „Nasz Dom to Dom 
Bezpieczny” Prowadzony wspólnie 
z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Ze środ-
ków Urzędu Miasta realizować będzie-
my programy „Kultura daleko od szo-
sy”, „Akcja lato i zima 2010” i „Śpie-
wać każdy może” pes

foto: archiwum

Działo się…ciąg dalszy ze str. 13
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Jednak astronomicz-
na wiosna nie pokrywa się 
z wiosną termiczną, bo 
o niej mówimy wtedy, gdy 
średnia dobowa temperatu-
ra przekracza 5 stopni Cel-
sjusza. Przed nami jeszcze 

kwiecień, a że ten lubi prze-
platać trochę zimy, trochę 
lata, to sezon grzewczy też 
jeszcze trochę potrwa.

Ostatnio coraz częściej 
mówi się, 
że tegoroczna zima była 

zimą stulecia
i trudno się z tym nie zgo-

dzić, bo przecież to stulecie 
ma dopiero 10 lat i wszyst-
ko jeszcze przed nim. Ja-
ko że trochę zim i wiosen 
już sobie liczymy, to mogli-
byśmy powiedzieć, że by-
ła to zima ostrzejsza od po-
przednich, bo wcześniejsze 
były bardzo łagodne. Za-
strzegamy, że drobne epi-
zody jak kilkudniowe silniej-
sze mrozy czy nieco więk-
sze parodniowe opady śnie-
gu trudno zaliczyć do wa-
runków, jakie zimą zwykle 
przez dłuższy czas panują. 
Z ostatnich zim jedynie ta 

z 2005 r. przypomniała nam, 
że ta pora roku potrafi zmro-
zić ziemię. Teraz, gdy za 
oknami coraz cieplej, mo-
żemy przekornie zapytać, 
a co to była za zima, skoro 
drzewa z mrozu nie pękały, 

stawy i rzeki do dna nie za-
marzały i, jak donoszą hi-
storyczne zapiski, sańmi do 
Szwecji nie dało się 

pojechać ani 
pobiesiadować 

w karczmie,
którą ponoć na lodzie sta-

wiano onegdaj na środku 
Bałtyku – oj, takich mrozów 
to nie zazdrościmy naszym 
praprzodkom. Nie zazdro-
ścimy tym bardziej, gdyż 
w tamtych czasach o cen-
tralnym ogrzewaniu ma-
ło kto słyszał a i domy by-
ły jakieś „inne”, bo bez ma-
ła 90% ówczesnego narodu 
mieszkała w kurnych cha-
tach czy wręcz w ziemian-
kach, a ci lepiej sytuowani 
c.o. w obecnym kształcie nie 
znali. Brrr, jak oni te mrozy 
wytrzymywali?

Te pisane z przymruże-
niem oka słowa o surowo-

Zaliczka na c.o. nie pokrywa kosztów

D r o g i  s t y c z e ń
Zestawienie kosztów dostawy c.o. 

i przychodów wg ustalonych zaliczek 
w styczniu 2010 r.

Lp
. Osiedle

budynek

Przychody 
wg 

ustalonych 
zaliczek 

zł/m2

Razem 
koszt 

dostawy 
zł/m2

1 2 3 4

„CHEMIK”

1 Walerego Wróblewskiego 39, 41 3,68 4,39

2 Walerego Wróblewskiego 43 3,18 3,99

3 Walerego Wróblewskiego 45 3,49 4,76

4 Walerego Wróblewskiego 47 3,18 3,85

5 Walerego Wróblewskiego 49 3,48 4,71

6 W. Wróblewskiego 51, 53 3,66 4,77

7 Walerego Wróblewskiego 55 3,64 4,93

8 Walerego Wróblewskiego 55a 3,62 4,91

9 Walerego Wróblewskiego 57 3,72 4,87

10 Walerego Wróblewskiego 59 3,75 4,15

11 W. Wróblewskiego 61, 63 3,24 3,99

12 Walerego Wróblewskiego 69 2,87 3,52

13 Walerego Wróblewskiego 71 2,97 3,70

14 Walerego Wróblewskiego 73 3,19 3,87

15 Niepodległości 57, 59 2,59 3,03

16 Niepodległości 58 3,38 4,29

17 Niepodległości 60 3,44 4,36

18 Niepodległości 61, 63 2,58 3,03

19 Niepodległości 64, 66 3,78 5,08

20 Alfonsa Zgrzebnioka 25 2,53 3,09

21 Alfonsa Zgrzebnioka 27, 29 2,98 3,76

22 Alfonsa Zgrzebnioka 31, 33 3,41 4,24

23 Alfonsa Zgrzebnioka 35, 37 3,04 3,94

24 Alfonsa Zgrzebnioka 38, 40 3,48 4,57

25 Alfonsa Zgrzebnioka 39, 41 2,77 3,81

26 Alfonsa Zgrzebnioka 43 2,52 3,07

27 Alfonsa Zgrzebnioka 45 2,54 3,05

28 Alfonsa Zgrzebnioka 47 2,60 3,14

29 Alfonsa Zgrzebnioka 51a, b 2,71 3,25

30 Alfonsa Zgrzebnioka 2a, b 2,59 3,16

RAZEM „CHEMIK” 3,16 3,94

„CENTRUM”

1 Kolejowa 1a, b, c 4,55 5,71

2 Kolejowa 2a, b 3,51 3,91

3 Kolejowa 3a, b, c 3,90 4,76

Astronomiczną zimę 2009 na 2010 mamy już definitywnie 
za sobą. Nasza dzienna gwiazda przechodząc 20 marca 

 z gwiazdozbioru Ryb do Barana przekroczyła punkt rów-
nonocy i od tej daty dni będą coraz dłuższe, a słońce bę-
dzie grzało coraz mocniej. Dzień pozornie tym bardziej się 
nam wydłuży, bo w nocy z 27 na 28 marca przesunęliśmy 
zegarki o godzinę do przodu.

foto: archiwum
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Zestawienie kosztów dostawy c.o. 
i przychodów wg ustalonych zaliczek 

w styczniu 2010 r.

Lp
. Osiedle

budynek

Przychody 
wg 

ustalonych 
zaliczek 

zł/m2

Razem 
koszt 

dostawy 
zł/m2

1 2 3 4

4 Kolejowa 4 3,77 4,62

5 Kolejowa 5a, b, c 4,04 4,83

6 Kolejowa 6 4,00 4,94

7 Komuny Paryskiej 1 3,16 3,38

8 Komuny Paryskiej 3 3,13 4,04

9 Komuny Paryskiej 5 2,75 2,83

10 Komuny Paryskiej 6 3,57 4,01

11 Komuny Paryskiej 13 3,66 4,15

12 Tadeusza Kościuszki 10 3,56 4,00

13 Jana Pawła II nr 17 3,83 3,96

14 Jana Pawła II nr 18 3,48 3,98

15 Jana Pawła II nr 21 3,32 3,92

16 Jana Pawła II nr 22 3,23 3,47

17 Tadeusza Kościuszki 3 (GAZ) 3,92 3,54

18 Ryszarda Gansińca 2 2,97 3,53

19 Ryszarda Gansińca 4 3,10 3,53

20 Ryszarda Gansińca 6 3,56 3,98

21 Ryszarda Gansińca 7 3,64 3,98

22 Ryszarda Gansińca 8 4,36 4,06

23 Ryszarda Gansińca 9 4,17 3,72

24 Ryszarda Gansińca 10 4,35 4,80

25 Ryszarda Gansińca 11 4,65 4,67

26 Hutnicza 3, 4, 5 - Jedności 1 3,13 3,97

27 Krucza 1 4,03 4,64

28 Krucza 1a 3,49 4,42

29 Krucza 2 3,71 4,44

30 Krucza 2a 4,07 4,90

31 Krucza 3 3,84 4,61

32 Brzozowa 12 3,50 3,80

33 Piaskowa 8 4,50 5,33

34 Konstantego Damrota 1 3,38 4,01

35 Karola Świerczewskiego 46 3,31 3,87

36 Karola Świerczewskiego 48 3,22 3,71

37 Karola Świerczewskiego 50 3,46 3,75

38 Powstańców 46a 3,57 4,34

ści zim odstawmy jednak na 
bok, bo na pewno ta zima

da nam o sobie jeszcze 
znać

i jej mroźne tchnienie przy-
pomni się nam jeszcze przy 
rozliczeniu ciepła i usuwa-
niu szkód. Przypomni się 
wtedy, gdy my, zajęci bie-
żącymi sprawami, zdąży-
my o panujących w styczniu 
i lutym br. mroźnych dniach 
zapomnieć lub zostaną one 
nieco już przykurzone. Wte-
dy też z chwilą otrzymania 
rozliczenia rozpoczną się 
debaty, bo nie wiedzieć cze-
mu, potężna ilość osób uwa-
ża, że

zwroty za ciepło należą 
się im co roku

i to na dodatek coraz więk-
sze. Kiedy jest inaczej, za-
czyna się pomstowanie i na-
rzekanie, jak to drenuje się 
nasze kieszenie, a my prze-
cież oszczędzamy. Nieste-
ty, ciepło drożeje i będzie 
coraz droższe, czego do-
wodem zmiany cen wpro-
wadzane specjalnymi ta-
ryfami zatwierdzanymi na 
wniosek wytwórcy, dostaw-
cy ciepła, przez Urząd Re-
gulacji Energetyki, tj. jedy-
nie władną w Polsce insty-
tucję uprawnioną do ustala-
nia cen nośników energii, jak 
i jej dystrybucji. To, że zmia-
ny są wprowadzane, też ja-
koś nam umyka, a przecież 
wszystkie media z chwilą 
ruchu cen o tym informują. 
O ile wzrost opłat za energię 
elektryczną i gaz płacone in-
dywidualnie są przez nas 
w miarę akceptowane, o ty-
le zmiana cen ciepła już tak 
do nas nie dociera. Być mo-
że powodem jest to, że rozli-
czenie ciepła odbywa się raz 
do roku na podstawie wpła-
canych zaliczek, a być może 
to, że nie odczuwamy bez-
pośrednio po zmianie ce-
ny wysokości nowych obcią-
żeń – płacimy zaliczki, a być 
może uważamy, że skoro 
oszczędzamy, to muszą być 
zwroty.

Jakoś nie chce do nas do-
trzeć wiadomość, że Spół-
dzielnia 

i wszyscy inni odbiorcy 
nie są

stroną postępowania 
w procesie kształtowania no-
wych taryf i URE decyduje 
za wszystkich. Mówiąc pro-
ściej, na ustalane nowe ceny 
zarówno ciepła, energii elek-
trycznej, gazu odbiorcy nie 
mają żadnego wpływu. Jakoś 
nie chcemy też pogodzić się 
z faktem, że zima zimie nie-
równa i rośnie zużycie ciepła 
z chwilą, gdy mrozy trzyma-
ją dłuższy czas, a na doda-
tek są silne. Wszyscy wiemy, 
że temperatura np. minus 20 
stopni do rzadkości nie na-
leży, że raz sezon grzewczy 
rozpoczyna się w pierwszej 
dekadzie września, a innym 
razem dopiero po koniec dru-
giej, a bywało, że i później. 
Podobnie jest z zakończe-
niem grzania – koniec kwiet-
nia, początek maja, a może 
dopiero jego połowa, tj. po 
zimnych ogrodnikach. Te ni-
by drobne, kilkudniowe tyl-
ko odchylenia pociągają za 
sobą znaczące koszty, któ-
re muszą swe odbicie zna-
leźć w fakturach, a silniejsze 
mrozy też powodują zmiany 
zapotrzebowania na ciepło 
– niby oczywiste, a jednak 
z chwilą rozliczenia ta oczy-
wistość gdzieś znika.

Zaliczka nie pokrywa 
kosztów

Zdania te nie są bezpod-
stawne, czego już dowodzą 
faktury za ciepło. Nie napa-
wa optymizmem sporządzo-
ne na ich podstawie zestawie-
nie kosztów dostawy ciepła 
w przeliczeniu na metr kwa-
dratowy w porównaniu z za-
liczkami, jakie ustalono na bie-
żący sezon grzewczy. Prak-
tycznie nie ma budynku, w któ-
rym wpłacana zaliczka pokry-
wałaby koszt zakupu ciepła. 
Różnice są znaczne i w wielu 
przypadkach niedobór sięga 
grubo powyżej 1 zł/m2

Piotr Sowisło

D r o g i  s t y c z e ńciąg dalszy ze str. 15
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ciąg

 d
alszy n

a str. 18

Lp
. Osiedle

budynek

Przychody 
wg 

ustalonych 
zaliczek 

zł/m2

Razem 
koszt 

dostawy 
zł/m2

1 2 3 4

39 Powstańców 54a 3,31 3,87

40 Powstańców 54b 3,47 4,17

41 Powstańców 54c 3,48 4,23

42 Spokojna 1, 3a, b, c 4,27 4,88

43
Michałkowicka

17, 17a, 19, 21, 21a, 23, 23a
4,36 4,96

RAZEM „CENTRUM” 3,55 4,01

im. Juliana TUWIMA

1 ks. Jana Kapicy 5 2,94 3,61

2 Leśna 7, 7a, b (GAZ) 3,67 5,44

3 Leśna 13 3,06 3,70

4 Leśna 15 2,93 3,50

5 Okrężna 1 2,95 3,40

6 Okrężna 2 3,33 3,69

7 Okrężna 3 3,26 3,84

8 Okrężna 4 3,25 3,86

9 Okrężna 5 3,05 3,56

10 Okrężna 6 3,74 4,17

11 Okrężna 7 3,15 3,81

12 Okrężna 8 4,33 4,67

13 Okrężna 13 4,24 4,91

14 Okrężna 15 4,31 4,25

15 Hermana Wróbla 1a, b 3,45 4,16

16 Hermana Wróbla 2a-e 3,47 4,25

17 Hermana Wróbla 3a, b 3,03 3,80

18 Hermana Wróbla 4a, b 3,16 3,98

19 Hermana Wróbla 5a, b 2,92 3,46

20 Hermana Wróbla 6a, b, c, d 2,90 3,47

21 Hermana Wróbla 7a-d 2,77 3,42

22 Hermana Wróbla 8a, b 3,10 4,16

23 Hermana Wróbla 9a, b, c 3,70 4,70

24 Wojciecha Korfantego 1a, b, c 3,64 3,59

25 Wojciecha Korfantego 2a, b, c 3,64 3,59

26 Wojciecha Korfantego 3a, b 2,84 3,40

27 Wojciecha Korfantego 4a, b 3,64 3,54

28 Wojciecha Korfantego 6a, b 2,58 2,96

29 Wojciecha Korfantego 7a, b 2,59 3,03

30 W. Korfantego 9a, b, c 3,52 3,57

31 W. Korfantego 10a, b, c 2,77 3,33

1 2 3 4

32 Wojciecha Korfantego 14a, b 2,53 3,12

33 Wojciecha Korfantego 15a, b 3,19 3,89

34 Wojciecha Korfantego 16a, b 2,65 3,10

35 W. Korfantego 17a, b, c 2,64 3,14

RAZEM „TUWIMA” 3,23 3,71

„MICHAŁKOWICE”

1
gen. Władysława Sikorskiego 

1a, b, c
3,47 3,69

2 gen. Wł. Sikorskiego 2 3,31 4,00

3 gen. Wł. Sikorskiego 4 3,45 3,76

4 Marii Dąbrowskiej 1 4,19 5,01

5 Walentego Fojkisa 3a, b, c 3,97 4,49

6 Walentego Fojkisa 5a, b, c 4,17 4,81

7 Leona Kruczkowskiego 4 4,21 4,95

8 Leona Kruczkowskiego 6 4,16 4,83

9 Leona Kruczkowskiego 8 4,32 5,03

10 Obrońców Warszawy 1 3,50 3,86

11 Obrońców Warszawy 2 3,60 3,89

12 Obrońców Warszawy 9 3,57 4,03

13 Emilii Plater 21 3,93 3,71

14 Stawowa 5 3,34 3,85

15 Stawowa 6 3,62 4,08

16 Stawowa 7 3,09 3,57

17 Stawowa 11 3,82 4,40

18 Stawowa 11a 3,63 4,07

19 Pocztowa 1, Kościelna 3,58 4,33

20 Pocztowa 8 3,39 3,96

21 Pocztowa 9 3,31 3,73

22 Pocztowa 10 3,03 3,31

23 Pocztowa 11 3,14 3,26

24 Pocztowa 12 3,64 3,95

25 Pocztowa 13 3,57 3,93

26 Pocztowa 14 3,05 3,54

27 Pocztowa 15 3,55 4,17

28 Wyzwolenia 6 3,87 4,22

29 Wyzwolenia 8 4,06 4,85

30 Wyzwolenia 10 4,06 5,00

31 Kościelna 34, 34a, b, c 5,16 4,37

32 Kościelna 36a, b, c, d, e, f 5,14 4,40

33 Przyjaźni 8-10 5,07 4,37

34 Przyjaźni 18-22 5,16 4,37

35 Przyjaźni 26-24 5,13 4,37

Zestawienie kosztów dostawy c.o. i przychodów wg ustalonych zaliczek 
w styczniu 2010 r.
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ciąg dalszy ze str. 17
Lp

. Osiedle
budynek

Przychody 
wg 

ustalonych 
zaliczek 

zł/m2

Razem 
koszt 

dostawy 
zł/m2

1 2 3 4

36 Przyjaźni 34-36 4,43 4,47

37 Przyjaźni 38-40-42 4,30 4,49

38 Przyjaźni 44, 46a, b, c 4,28 4,28

39 Przyjaźni 48a, b, 50 4,54 4,50

40 Przyjaźni 52, 52a 4,30 4,52

Razem SWC Przyjaźni 4,81 4,41

RAZEM „MICHAŁKOWICE” 4,19 4,30

„MŁODYCH”

1 Walerego Wróblewskiego 2-4 2,32 3,05

2 Walerego Wróblewskiego 6-8 2,44 3,34

3 Niepodległości 22-24 2,53 3,09

4 Niepodległości 26-28 2,74 3,42

5 Niepodległości 30-32 2,70 3,38

6 ZHP 1-2 3,61 3,67

7 ZHP 3, 4 3,50 3,56

8 ZHP 5, 6 3,81 3,77

9 ZHP 7 2,80 3,44

10 ZHP 9 2,16 3,48

11 ZHP 10 2,92 3,53

12 ZHP 11 2,94 3,53

13 Szarych Szeregów 3,66 4,11

14 Jana N. Stęślickiego 1-2 3,47 4,12

15 Jana N. Stęślickiego 3, 4 3,45 4,05

16 Jana N. Stęślickiego 5, 6 3,57 4,10

17 Franciszka Zubrzyckiego 1-3 3,59 3,72

18 al. Młodych 1-2 3,28 3,72

19 al. Młodych 3-7 2,74 3,37

20 al. Młodych 8-9 3,28 3,73

21 al. Młodych 10-15 3,19 3,65

22 Boh. Westerplatte 4-12 3,95 4,04

23 pl. Skrzeka-Wójcika 5 2,46 3,41

24 pl. Skrzeka-Wójcika 6 2,46 3,46

25 pl. Skrzeka-Wójcika 7 2,69 3,62

RAZEM SWC MŁODYCH I 3,16 3,65

RAZEM „MŁODYCH” 3,13 3,65

„WĘZŁOWIEC”

1
Walerego Wróblewskiego 32, 

Władysława Jagiełły 2
2,22 3,63

2
Władysława Jagiełły 1, 

Grunwaldzka 2
2,60 3,02

1 2 3 4

3 Władysława Jagiełły 3 2,50 2,88

4 Władysława Jagiełły 7-9 2,60 2,88

5 Władysława Jagiełły 11-13 2,24 2,93

6 Władysława Jagiełły 25 2,34 2,81

7 Władysława Jagiełły 27 2,35 2,95

8 Władysława Jagiełły 29 2,19 2,82

9 Władysława Jagiełły 31 2,31 2,94

10 Władysława Jagiełły 33 2,29 3,04

11 Władysława Jagiełły 35 2,25 3,00

12 Władysława Jagiełły 37 2,27 3,01

13 Władysława Jagiełły 39 2,61 3,35

14 Władysława Jagiełły 41 2,60 3,36

15 Grunwaldzka 3 2,22 3,05

16 Grunwaldzka 4-6 2,18 2,90

17 Grunwaldzka 5 2,60 2,95

18 Grunwaldzka 7 2,12 3,51

19 Grunwaldzka 9a, b 2,08 3,43

20 Grunwaldzka 18 1,77 2,97

21 Władysława Łokietka 2a, 2b 1,76 2,68

22 Władysława Łokietka 16 1,65 2,47

23 Władysława Łokietka 18 1,79 3,87

24 Władysława Łokietka 20 1,69 2,61

25 Władysława Łokietka 22 1,73 2,89

26 Władysława Łokietka 24 1,84 2,83

27 Jana Polaczka 2 3,25 4,42

28 Jana Polaczka 4 2,20 3,65

29 Jana Polaczka 6 3,02 4,38

30 Jana Polaczka 8 2,36 3,87

RAZEM „WĘZŁOWIEC” 2,34 3,08

„BAŃGÓW”

1
Władysława Reymonta 2-12 

Marii Skłodowskiej-Curie 1-15
2,46 3,36

2 Władysława Reymonta 14-36 2,32 3,43

3
Władysława Reymonta 38-56,
Karola Szymanowskiego 2-14

2,70 3,57

4
Karola Szymanowskiego

1, 3, 5, 7, 9
2,65 3,71

5 M. Skłodowskiej-Curie 17-33 2,99 3,77

6 M. Skłodowskiej-Curie 35-59 3,25 3,95

7 M. Skłodowskiej-Curie 61-89 2,78 3,90

RAZEM „BAŃGÓW” 2,73 3,67

OGÓŁEM 3,17 3,73

Zestawienie kosztów dostawy c.o. i przychodów wg ustalonych zaliczek 
w styczniu 2010 r.
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N a  o s i e d l a c h  p o  z i m i e
Zima jest wtedy piękna, kiedy jest długa i biała. Taką właśnie zimę mieliśmy w tym roku. Na pewno najwięcej  

 radości przyniosła dzieciom, ale i starszym, lubiącym zimowe spacery wśród srebrnego puchu, też dostar-
czyła zadowolenia. Możliwość pobrodzenia w śniegu mieliśmy jeszcze 15 marca, ale już kilka dni później na Wę-
złowcu w iście wiosennej scenerii dokonano przeglądu osiedla – foto 1.

Jednak zima, co nieuniknione, potra-
fi także utrudnić życie mieszkańcom, 
kierowcom, a administracje osiedli wy-
kosztować. Najwięcej pieniędzy po-
chłonęły, jak zawsze, prace przy od-

śnieżaniu dróg i parkingów, a kolej-
ne wchłonie usuwanie uszkodzeń in-
frastruktury. Zimowe przełomy są wła-
ściwie obecne na każdym osiedlowym 
trakcie – foto 2.

Jakie czynności podejmowano, by 
mieszkańcy czuli się bezpiecznie tej 
zimy? Co zrobiono w zakresie robót 
remontowych ostatnio, a także cze-
go możemy spodziewać się w najbliż-
szym czasie?

Osiedle im. J. Tuwima
Tegoroczna zima dała się we zna-

ki bardziej, niż ubiegła. Na bieżąco 
jednak podejmowane były czynno-
ści związane z usuwaniem zbędnego 
śniegu z dróg i budynków. Występo-
wały przypadki oblodzenia rynien, jak 
na budynku przy ul. Wojciecha Kor-
fantego 5 – foto 3. Mroźne noce po-
wodowały powstawanie sopli. Ten pro-
blem, a co za tym idzie niebezpieczeń-
stwo uderzenia lodem, dotykał przede 
wszystkim mieszkańców oraz prze-

chodniów przy ul. Leśnej. W trakcie zi-
my na osiedlu „Tuwima” przeprowa-
dzono szereg robót remontowych. Po-
malowane zostały klatki schodowe bu-
dynków: Hermana Wróbla 3, Wróbla 

7a, b, c, d, Wróbla 8a, b. Tuż przed 
malowaniem dokonano tam wymia-
ny dotychczasowego oświetlenia – za-
stosowano czujniki ruchu – oraz prze-
prowadzono kapitalny remont instala-

cji internetowej i domofonowej. Obec-
nie trwają natomiast prace związane 
z modernizacją parterów przy ul. Woj-
ciecha Korfantego 10a, b, c.

Osiedle „Chemik”
Na „Chemiku” największym proble-

mem było usuwanie zmarzlin zale-
gających w rynnach i rurach spusto-
wych. Do pomocy zaprzęgnięto samo-
chody ze zwyżką umożliwiającą dotar-
cie do miejsc trudnodostępnych, a zi-
mą dodatkowo niebezpiecznych. Nie-
stety, wraz z pojawieniem się pluso-
wych temperatur woda w rurach nie 
miała dokąd odpływać, w następstwie 
czego zdarzały się przypadki zalewa-
nia mieszkań. Podobnie rzecz mia-
ła się z przesiąkaniem dachów. Do-
datkowe koszty administracja osiedla 

„Chemik” poniesie w związku z napra-
wą dróg i chodników. Mroźna i śnieżna 
zima doprowadziła w niektórych miej-
scach do powstania znacznych nie-
równości.

W pierwszej połowie kwietnia roz-
poczną się natomiast prace przy za-
gospodarowaniu terenu pod skwer re-
kreacyjno-wypoczynkowy oraz miej-
sca parkingowe (w późniejszym okre-

sie) na miejscu starego boiska w re-
jonie budynku przy ul. Niepodległo-
ści 57-59. Jest to inwestycja kosztow-
na i dlatego jej wykonanie zostało roz-
łożone na kilka etapów.

Osiedle „Młodych”
Spore koszty związane z zimą po-

niosła również administracja osiedla 
„Młodych”. Oprócz odśnieżania dróg 
i chodników, usuwano warstwę śnie-
gu z dachów pawilonów o lekkich kon-
strukcjach. Zima pozostawiła po so-
bie wiele uszkodzeń schodów i pode-
stów przy wejściach do klatek scho-
dowych, między innymi w budynkach 
przy ulicach: ZHP 9, al. Młodych 7, 14, 
Bohaterów Westerplatte 4. Nato-
miast przy ulicy Jana N. Stęślickiego 
3 doszło w styczniu do niebezpieczne-
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go zdarzenia. Na wysokości trzeciego 
piętra obluzowała się płyta. Jej odpad-
nięcie mogło zagrozić zdrowiu lub ży-
ciu mieszkańców. W porę jednak firmy 
współpracujące z administracją upora-
ły się z problemem, za co należą się 
szczególne podziękowania.

Osiedle „Michałkowice”
W osiedlu „Michałkowice” do odśnie-

żania zatrudniono dwie firmy. Sukce-
sywnie z nadmiaru śniegu uporządko-
wywano więc osiedlowe tereny. Zmar-
twieniem administracji było przede 
wszystkim zamarzanie rynien na bu-
dynkach, których układ dachów sprzy-
jał niejako temu zjawisku oraz powsta-
waniu sopli – ul. Pocztowa 8-9. Podob-
ne przypadki odnotowano także na do-
mach przy ulicach: Stawowej 5-6, 11 
i Obrońców Warszawy 9. Zima pozo-
stawiła po sobie wiele uszkodzeń dróg. 
Zimowe przełomy obecne są właści-
wie na każdej osiedlowej drodze. W II 
kwartale, o ile będą odpowiednie ku te-
mu warunki, podjęte zostaną czynności 
związane z naprawą nawierzchni asfalto-
wych. Poza negatywnymi skutkami zimy, 
trzeba wspomnieć m.in. o wykonaniu ro-
bót malarskich trzech klatek w budynku 
przy ul. Marii Dąbrowskiej 1. Aktualnie 
trwają prace modernizacji oświetlenia 
na klatkach schodowych oraz wymiana 
wodomierzy (Przyjaźni 8-22 i 24-26). 
Ponadto, przy ul. Leona Kruczkow-
skiego 4 – foto 4 – rozpoczęto budowę 
nowego parkingu.

Osiedle „Centrum”
Na osiedlu „Centrum”, podobnie jak 

w Michałkowicach, sporo uwagi po-
święcono zrzucaniu groźnych dla prze-
chodniów sopli (m.in.: ul. Michałko-
wicka 17-23a, Tadeusza Kościusz-
ki 10, Kolejowa 1-2, 5, Komuny Pa-
ryskiej 13). Zdarzały się niestety sytu-
acje, gdzie zalane zostały klatki scho-
dowe, tudzież strychy. Odnotowano 
również dwa przypadki niewielkich za-
lań mieszkań. Starano się zapewnić 
bezpieczeństwo klientom odwiedzają-

cym Bank PKO przy ul. Komuny Pa-
ryskiej, poprzez regularne odśnieża-
nie dachu, a także innych budynków, 
gdzie groziło zalaniem. Ze wstępnych 
szacunków wynika, że miniona zima 
okazała się bardziej kosztowna niż 
ubiegłoroczna.

W najbliższym czasie mieszkańcy 
wieżowca przy Komuny Paryskiej 1 
mogą spodziewać się ukończenia prac 
dociepleniowych, a przy ul. Ryszarda 
Gansińca 10 ich rozpoczęcia. Dokoń-

czone zostaną również, przełożone 
z lipca ubiegłego roku, roboty przy pla-
cach w rejonie ulic Jedności oraz Ko-
muny Paryskiej 13.

Osiedle „Węzłowiec”
Na bieżąco starano się również 

usuwać śnieg z dróg i parkingów 
oraz zmarzlin w rynnach na „Wę-
złowcu” – foto 5. Niestety, bywało 
tak, że mimo wcześniejszych infor-
macji zamieszczanych na klatkach 
schodowych o nieparkowaniu samo-
chodów w określonym terminie ze 
względu na planowane roboty zwią-
zane z odśnieżaniem, nierzadko nie 
stosowano się do apelu, co tym sa-
mym nie ułatwiało to pracy służbom. 
Sporym zmartwieniem mieszkań-
ców, szczególnie tych zamieszka-
łych w wyżej położonej części osie-
dla, były zaspy. Silny wiatr powodo-
wał ich powstawanie, co utrudniało 

poruszanie się zarówno samocho-
dom, jak i pieszym.

Z pozytywnych aspektów ostatnich 
miesięcy warto odnotować zakończe-
nie robót związanych z estetyzacją kla-
tek schodowych przy ul. Grunwaldz-
kiej 4. Trwają prace przy Władysła-

wa Jagiełły 25. Ponadto, na II kwar-
tał zaplanowano także naprawę uszko-
dzonej w trakcie zimy infrastruktury 
np. naprawa rozmrożonych schodów  
– foto 6.

Osiedle „Bańgów”
Na osiedlu „Bańgów” sporo wysiłku 

włożono w odśnieżanie dachów i zada-
szeń. Dzięki temu udało się uniknąć wie-
lu zalaniom mieszkań, choć i takie przy-
padki tej zimy, nieliczne, ale zanotowa-
no (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 51, 
83, 87a i Władysława Reymonta 48). 
Po zimie, tak jak wszędzie, pojawiło 
się mnóstwo dziur w drogach. Oprócz 
tego, wymagają naprawy dwa znisz-
czone progi zwalniające: pierwszy na 
wysokości budynku Reymonta 10-12, 
drugi – Reymonta 46-48 – foto 7. Tym 
administracja zajmie się w najbliż-
szym czasie. Z myślą o kolejnej zimie 
w budynkach w rejonie sklepów trwa-
ją obecnie prace przy zakładaniu łapa-
czy śniegu na zadaszeniach balkonów 
ostatniej kondygnacji. Wkrótce na tym 
osiedlu rozpoczną się zapewne oczeki-
wane remonty balkonów.

 Przez całą zimę służby porządko-
we pracowały na pełnych obrotach. 
Należą się w tym miejscu podzięko-
wania dozorcom za ich cierpliwość 
w nieraz syzyfowej pracy, związanej 
z usuwaniem śniegu zasypującego 
tyle co oczyszczone chodniki. Po-
dziękowania należą się również fir-
mom odśnieżającym ulice i parkingi, 
jak i prowadzącym roboty na wyso-
kościach. Niestety, mimo wielkiego 
wysiłku, jaki włożono w to, aby skut-
ki zimy były jak najmniej odczuwalne 
dla mieszkańców, nie zawsze udawa-
ło się temu zaradzić. R.G.
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Wielkość tych świąt wynika ze Zmar-
twychwstania Jezusa Chrystusa, gdyż nie 
wiedzielibyśmy, co naprawdę wydarzy-
ło się w Betlejem – narodzenie Jezusa, 
a w następstwie jego działalność – gdy-
by nie dotarła wieść o Zmartwychwsta-
niu. Wielkanoc to najważniejsze i najstar-
sze Święta liturgiczne w Kościele.

Święta te są poprzedzone 40. dnio-
wym postem, z którym nieodłącznie 
u nas związany był żur. Była to najbar-
dziej w Polsce powszechna 
postna potrawa. Żur uzupeł-
niały śledzie i stąd obyczaje, 
iż na koniec postu tłucze się 
garnki do żuru, a śledzia wie-
sza np. na drzewie.

Wielki Post kończy Wiel-
ki Tydzień. Jego pierwszym 
dniem jest Niedziela Palmo-
wa, zwana także „kwietną”. 
Podczas Wielkiego Tygodnia 
szczególnymi dniami są two-
rzące tzw. Triduum Paschalne:

- Wielki Czwartek – Ostatnia Wie-
czerza,

- Wielki Piątek – Ukrzyżowanie,
- Wielka Sobota – żałoba w Kościele, 

adoracja Grobu Pańskiego.
To na te święta przypada ustano-

wienie:
- sakramentu komunii – łamanie 

chleba przez Jezusa podczas Ostat-
niej Wieczerzy w wieczerniku

– stanu kapłańskiego.
Nadchodzące Święta w swoich wie-

lu zwyczajach mają wyrażać radość. 
Pierwsze tchnienie wiosny wydobywa 
z każdego z nas drzemiące w nim po-
kłady energii. Zatem tym chętniej od-
dajmy się świątecznym uciechom, któ-
rych nie tylko w naszym kraju, z tej 
okazji jest sporo. Najczęściej kultywuje 
się je poprzez przekazywane z pokole-
nia na pokolenia tradycje i zwyczaje.

U nas do najbardziej znanych należy 
malowanie jajek i śmigus-dyngus. Nie-
gdyś robieniem pisanek mogły zajmo-
wać się tylko kobiety. Obecnie robią 
je wszyscy. Niegdyś pisanki spełnia-
ły rolę swoistej walentynki. Zakocha-
ni chłopcy obdarowywali nimi swoje 
wybranki, niecierpliwie oczekując, że 
dziewczyna odwzajemni ten gest, co 
świadczyłoby o jej uczuciu. Z upodo-
baniem oddawano się też zabawom 
z pisankami. Preferowano „tłuczenie 

jaj”. Ten, którego pisanka okazała się 
najbardziej wytrzymała, zyskiwał uzna-
nie, a nawet podziw kolegów na na-
stępny rok.

Zdecydowanie jednak najbardziej kul-
tywowanym aż do dziś zwyczajem wiel-
kanocnym jest śmigus-dyngus. Sta-
nowi on doskonałą okazję do płatania 
figli, bo tak nakazuje tradycja. Oneg-
daj na bogatych dworach polewano się 
zaledwie paroma kropelkami... perfum, 

a na wsi – wiadrami i konewkami peł-
nymi wody. Mimo że kubeł zimnej wody 
wylanej na głowę nie jest czymś przy-
jemnym, to żadna dziewczyna nie skar-
żyła się na taki prysznic. Natomiast naj-
większą atrakcją dla dzieci obok śmigu-
sa-dyngusa jest oczywiście zajączek, 
który rankiem w Wielkanoc zostawia 
dla nich różne prezenty.

Stare porzekadło: co kraj to oby-
czaj, potwierdza się przy okazji ce-
lebracji Świąt Wielkanocnych. Każ-
dy świętuje je na swój sposób, ale 
wszyscy robią to z radością. 

Najważniejszym
symbolem wielkanocnym 

w Czechach jest pomlazka, czyli ró-
zga. W Wielki Poniedziałek mężczyźni 
delikatnie chłoszczą kobiety po łydkach 
rózgami z wierzbowych gałązek, ozdo-
bionych kokardami, co ma zagwaranto-
wać szczęście w miłości.

We Francji
Świąt wielkanocnych z ogromną nie-

cierpliwością oczekują dzieci. Jak na-
kazuje tradycja, w Wielki Czwartek 
i w Wielki Piątek idą do lasu, żeby 
nazbierać mchu i słomy. Potem wi-
ją w ogródkach gniazdka, w których, 
jak wierzą, wielkanocny zajączek zo-
stawi dla nich prezenty – czekolado-
we jajka.

Wielkanocnym symbolem w Ameryce 
nie jest baranek, ale królik.

Każdego roku w Nowym Jorku
ma miejsce parada, której uczestnicy 

noszą bądź strój królika, bądź znanej 
postaci historycznej. Wiele osób udaje 
się do parków, gdzie odbywa się zwy-
czajowe toczenie jajek po trawniku.

W bardzo religijnym klimacie
obchodzą te święta Hiszpanie,

dla których bardzo ważny jest cały ty-
dzień. Mają oni wolny czwartek i piątek, 
ale w poniedziałek idą do pracy. Trady-
cją są duże i świetnie zorganizowane 
procesje. Wszędzie jest mnóstwo kwia-
tów i palm, a główni uczestnicy proce-
sji ćwiczą przejście już na kilka tygo-
dni przed świętami. Z każdego kościo-
ła wynosi się figurę Matki Boskiej. Hisz-

panie jednak nie znają tradycji 
malowania jajek.

Chyba najdłużej Wielkanoc 
świętują Meksykanie, którzy 
mają z tej okazji kilka dni wol-
nego. Kto może, spędza je 
nad morzem. Wszyscy jednak 
biorą udział
w Wielki Piątek w procesji,
której towarzyszy odgrywa-

nie – bardzo realistycznie – 
scen Męki Pańskiej i ukrzyżo-

wania Jezusa. Natomiast niedziela to 
jeden wielki festyn. Meksykanie bawią 
się wtedy i objadają do syta.

Na pewno na Wielkanoc warto wy-
brać się do Chorwacji.

Najbarwniej i najciekawiej obchodzo-
ne są te święta na wyspach. Robi się 
pisanice, czyli swoiste pisanki. Najbar-
dziej popularnym sposobem ozdabia-
nia jaj jest malowanie gorącym wo-
skiem. Inny sposób to przyklejanie je-
dwabiu lub kolorowych nitek. 

Austriacy świętują od Wielkiego 
Czwartku, nazywając go zielonym. 
Tradycja każe, by tego dnia

obowiązkowo zjeść
coś zielonego,

najczęściej jest to zupa szpinakowa 
albo ziołowa. W Wielki Piątek, podob-
nie jak u nas, obowiązuje ścisły post. 
W małych miasteczkach i wsiach można 

A l l e l u j a ,  A l l e l u j a
Grzegorz Wielki, papież – od września 590 do marca 604 r. – nazwał 

Wielkanoc Solemnitas Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości. 
Przypada ona na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księży-
ca, tj. między 22 marca a 25 kwietnia.

A może prosię faszerowane na Wielkanoc?
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w te dni spotkać chłopców hałasujących 
drewnianymi grzechotkami. W Wielką 
Niedzielę dzieci od rana będą szukać 
w domu i ogródku wielkanocnych ko-
szyczków, które zajączek wypełnił pi-
sankami. Do największych świątecznych 
atrakcji w Austrii należą tzw. „Ostermark-
te”, czyli jarmarki wielkanocne, na któ-
rych można zaopatrzyć się w pisanki, 
ozdoby wielkanocne i palemki. 

Z wielkanocnymi Świętami
związane są setki wróżb i przesądów, 

które mimo nauczania przez Kościół, 
że są bezpośrednim grzechem przeciw-
ko pierwszemu przykazaniu mocno za-
korzeniły się w społecznej świadomo-
ści i są miejsca, w których wiele kulty-
wowanych jest do dziś. Przypomnijmy 
część z nich, bo są one także naszym 
dziedzictwem, chociaż coraz częściej 
odchodzą w zapomnienie, bądź też wy-
wołują pobłażliwe uśmieszki na twarzy.

Wielki tydzień – woda, ogień
W Wielki Czwartek, Wielki Piątek 

i Wielką Sobotę woda miała ponoć 
moc magiczną. Potwierdzało to świę-
cenie w Wielką Sobotę wody przyno-
szonej przez wiernych i kropienie nią 
potem domowników, zwie-
rząt, domu oraz zabudowań 
gospodarskich. Wiara w moc 
wody święconej w Wielką So-
botę była i jest nadal bardzo 
silna. Przechowywano ją pie-
czołowicie, bo przywraca-
ła zdrowie chorym, była ko-
nieczna przy rodzicielskim 
błogosławieństwie nowożeń-
ców i noworodków, a nawet 
używano jej do pokropienia 
zbóż i ziemniaków przed sie-
wem i sadzeniem.

Jeszcze kilkanaście lat temu wierzo-
no, że w Wielki Czwartek po zmroku 
lub w Wielki Piątek o świcie koniecz-
nie należy wykąpać się w rzece lub 
w jeziorze, nawet jeśli jest jeszcze bar-
dzo zimno. Taka kąpiel miała zapewnić 
urodę i gładkość skóry, a także ochro-
nę przed złem. 

Ogień onegdaj miał też magiczną 
moc. Czczono go nie tylko ze wzglę-
du na fakt, iż był niezbędny do ogrzania 
się i ugotowania posiłków, lecz także do 
oczyszczenia od złych mocy. W Wielką 
Środę na granicach wsi rozpalano tyle 
ognisk ile dni w tygodniu. Ich ogień miał 
chronić domostwa przed pożarem. Za-
nim ogniska dogasły, zabierano z nich 
szczapy i przenoszono nimi zarzewie do 
domów, gdzie rozpalano na nowo wyga-
szone wcześniej paleniska, odradzając 
ochronną moc domowego ogniska.

W Wielką Sobotę nosiło się i nosi 
do kościoła święconkę. Obecnie to 
małe koszyczki, a kiedyś potężne ko-
sze, w których mieściły się m.in. boch-
ny chleba. Gdy gospodynie wyłożyły 
bochny do święcenia, liczono, ile jest 
przypalonych. Jeżeli było takich więcej 
niż 24, wróżyło to ponoć skwarne lato. 
Święcone jadło miało wielką moc, nie 
wyrzucano nawet kości, bo dane psu 
chroniły go ponoć przed wścieklizną.

Tak jak wieczerza wigilijna jest nie-
kwestionowanym atrybutem Świąt Bo-
żego Narodzenia, tak wielkanocne 
śniadanie stanowi o początku obfitości 
jadła po poście. Wśród wielu na świe-
cie różnorodnych produktów spoży-
wanych w Wielkanoc jajko jest domi-
nujące. Wielkanoc, największe święto 
chrześcijańskie, przerodziło się w daw-
nej Polsce w największe święto kuli-
narne graniczące wręcz z obżarstwem. 
My apelujemy o umiar w jedzeniu.

Z nadchodzącymi świętami związa-
ne są liczne przysłowia. Jako, że są 
one mądrością narodu, to polecamy je 
wszystkim i chociaż coś w nich jest, to 
proponujemy zachować lekki dystans.

Wielki Post
- Suchy post – dobry rok.

- Długi jak post wielkanocny.
- Nie ma w chlebie ości, kiedy się 

ciało wypości.
Niedziela Palmowa

- Gdy w Palmową Niedzielę słońce 
świeci, będą pełne stodoły, beczki i sieci.

- Kwietnia niedziela zimna 
–  i listopad zimny.

- Gdy mokro w kwietnia niedzielę,  
rok się sucho ściele.

Wielki Tydzień
- We środę po kołaczach, gdy żaba 

zakuka, już nas zima mrozami pewnie 
nie oszuka.

- Jeśli w Wielki Piątek deszcz kropi, 
radujcie się chłopi.

- Kto w Wielki Piątek sieje, ten się 
w żniwa śmieje.

- Gdy Wielki Piątek ponury, 

Wielkanoc będzie bez chmury.
- Deszcz na Wielki Piątek napcha 

każdy kątek.
Wielkanoc

- Niewinny jak baranek wielkanocny.
- Gdy na dzwony wielkanocne pada, 
suchość nami przez całe lato włada.

- Zielone Boże Narodzenie, 
a Wielkanoc biała, w polu uciecha 

mała.
- Pogodny dzień wielkanocny 

grochowi wielce pomocny.
- Gdy w Wielką Niedzielę pogoda, 

duża w polu uroda.
Śmigus-Dyngus

- Gdzie się woda leje, tam się dobrze 
dzieje.

Kolorowy koszyczek
Wielkanoc bez kolorowych i ozdo-

bionych jajek jest nie do pomyślenia. 
Czym barwić jajka i na jakie kolory?

Najbardziej popularnym sposobem 
jest gotowanie jajek wraz z łupinami 
cebuli. Znawcy zalecają, by do wszyst-
kich naturalnych wywarów dodać nie-
co octu, co sprawi, że kolory będą 
trwalsze, a przed barwieniem dobrze 
jest przetrzeć jajko octem, co likwiduje 

delikatny „woskowy” nalot, ja-
kim jest pokryte. 

Jeżeli chcemy uzyskać in-
ne kolory, to poeksperymen-
tujmy i spróbujmy innych na-
turalnych metod. Aha, uprze-
dzamy, myśmy nigdy nie pró-
bowali, więc za ostateczny 
efekt nie ręczymy.

Brązowy – łupiny orzecha, 
igły jodłowe,

Czarny – wygotowane ol-
chowe szyszki,

Czerwony – kora dębu, 
szyszki olchowe, owoce czarnego bzu, 
suszone jagody, suche łupinki cebuli,

Fioletowy – płatki ciemnej malwy,
Niebieski – owoce tarniny,
Pomarańczowy – marchew, dynia,
Różowy – sok z buraka (jeśli sok 

mocno rozcieńczymy wodą wyjdzie 
nam jasnoróżowy, jeśli długo pomo-
czymy w czystym soku, uzyskamy na-
wet kolor czerwony),

Zielony – trawa, pokrzywa, liście 
barwnika, młode żyto, kora brzozowa, 
wywar z jemioły,

Żółty – liście brzozy, olchy i młodej ja-
błoni, suszone kwiaty jaskrów polnych, 
rumianek, suche łupinki cebuli oraz igły 
modrzewiowe (jaśniejsze odcienie naj-
lepiej udają się na białych jajkach).

Piotr Sowisło
Korzystano z książki D. Strukowskiej  

„Wróżby na trzecie tysiąclecie”

Apelujemy o ostrożność
Obecnie śmigusowe polewanie wodą wynaturzy-

ło się i przerodziło w potężne lanie, bez względu na 
czas, miejsce i osoby. Przy tej okazji dochodzi do eks-
cesów, tj. wyrzucania woreczków foliowych napełnio-
nych wodą z okien wieżowców.

Czym to może się skończyć, pomyślmy: 1 l wody to 
1 kilogram!!!

W lany poniedziałek patrzmy uważnie na budynki 
i mokre plamy na ziemi, bo „szaleńców” nie brak.

Zwolennikom tych wygłupów przypominamy, że taki 
śmigus jest karalny.
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Rewitalizacja boiska
Cytat za „Moja Spółdzielnia” nr 8 

191/2009 strona 24: „ZARZĄD SSM: 
Koncepcja rewitalizacji terenu zdegra-
dowanego boiska przy ul. Niepodle-
głości 57-59 zgodnie z założonym pla-
nem na bieżący rok została opracowa-
na i zaopiniowana przez Radę Osiedla 
„Chemik”. Obecnie przygotowywany 
jest projekt techniczny przedsięwzię-
cia uwzględniający wyniki swoistego 
referendum przeprowadzonego wśród 
mieszkańców tego rejonu. Na oma-
wianym terenie zlokalizowany zosta-
nie parking, plac zabaw oraz skwer re-
kreacyjno-rozrywkowy. Realizacja za-
dania przewidziana jest na 2010 rok.”

Czy projekt techniczny został już 
ukończony i czy możliwe jest jego za-
mieszczenie na łamach „MS”?

Dziękuję i pozdrawiam.
*Moje personalia do wyłącznej wia-

domości redakcji*.
ZARZĄD SSM: Projekt realizacyj-

ny nowego zagospodarowania – re-
witalizacji terenu przy ul. Alfonsa 
Zgrzebnioka i Niepodległości 57 – 59 
jest opracowany. Istnieje możliwość 
zapoznania się z nim w administracji 
osiedla „Chemik”

W bieżącym roku, ze względu na 
ograniczone środki finansowe, reali-
zowany będzie I etap zadania, czy-
li część rekreacyjno-wypoczynkowa 
z miniplacem zabaw. Zakończenie ca-
łego przedsięwzięcia wraz z odda-
niem do użytku nowych miejsc par-
kingowych przewidziano na 2011 rok.

W majowym wydaniu „MS” opu-
blikujemy plansze zagospodarowa-
nia tego terenu.

112 lub 986
Trzy magiczne cyferki

Szanowna redakcjo,
w numerze 3 198/2010 odnotowali 

Państwo zniszczenia na os. Bańgów 
– M.C. Skłodowskiej 87a: zniszczony 
samozamykacz, zniszczony zamek 
drzwi. Niestety, na tych jakże dokucz-
liwych zniszczeniach nie koniec. 
W przeciągu ostatnich dwóch miesię-
cy zostały wybite 2 szyby w drzwiach 
wejściowych oraz dwukrotnie została 
wyrwana skrzynka na reklamy, nie 
wspominając o popisanych ścianach 
czy wyrytych w elewacji bohomazach.

Czas otworzyć oczy, musimy 
zacząć reagować na ciągłe prze-

siadywanie osób niemieszkających 
w danej klatce, na ciągłe bezpod-
stawne przebywanie w piwnicach 
oraz spożywanie alkoholu na klat-

kach oraz w ich obrębie. Jak sobie 
z tym poradzić? To proste, wystarczy 
REAGOWAĆ. Trzy magiczne cyferki 
112 bądź 986. Nie przechodźmy obok 
wspólnego problemu obojętnie.

Pozdrawiam serdecznie.
Dane do wiad. redakcji. 

ZARZĄD SSM: W pełni zgadzamy 
się z Panem, że należy natychmiast 
reagować – korzystając z telefonów 
alarmowych – gdy zauważamy, iż 
ktoś niszczy wspólne mienie. Pana 
apel absolutnie popieramy.

Przy okazji informujemy, że najpóź-
niej do końca maja z inicjatywy Rady 
Osiedla Bańgów rozpocznie działa-
nie monitoring, którym objęta zosta-
nie większa część osiedla „Bańgów”. 
Projekt przewiduje założenie 9 punk-
tów obserwacyjnych wraz z rejestra-
cję obrazu. Sądzimy, że w znacznym 
stopniu to przedsięwzięcie ukróci po-
czynania wandali i zredukuje do mi-
nimum osiedlowe dewastacje.

Nikt nie jest doskonały…
W związku z ostatnim tematem (Osie-

dlowe pozimowe oględziny) w gazet-
ce spółdzielczej chciałem zauważyć, że 
zdjęcie i temat nawiązujący do parko-
wania na zakazie zatrzymywania przy 
ul. Jagiełły 25 jest ukazany z perspek-
tywy „Waszej”, a nie „Naszej”. Fakt fak-
tem, stawanie na zakazie jest łamaniem 
przepisów i tego nic nie zmieni, ale wia-
domo, że tu chodzi o wywóz śmieci, 
więc zakaz mógłby obejmować konkret-
ne godziny, a nie całą dobę! Nie spo-
tkałem się jeszcze z tym, żeby śmieciar-
ka przyjeżdżała po południu albo w no-
cy. Zdjęcie było robione na 100% w go-
dzinach 9-14, gdy większość ludzi jest 
w pracy, a te auta, które stoją na za-
kazie pewnie wieczorem poprzednie-
go dnia ledwie mogły znaleźć wolne 
miejsce w pobliżu swojego bloku. Gdy-
by tak zdjęcie zostało zrobione w godzi-
nach 20-6, to pewnie jedynym wolnym 
miejscem w okolicy byłby parking przy 
supermarkecie. Jeśli chodzi o parking 

tuż obok, to pewnie spora większość 
mieszkańców się zgodzi, że ów parking 
mógłby zostać powiększony na chwilę 
obecną i problem stawania na zakazie 
by zniknął. Pozwolę sobie teraz na parę 
słów krytyki pod waszym adresem. Jak 
już jesteśmy przy ul. Jagiełły 25, to mo-
że ktoś zrobi zdjęcie dziurom w asfalcie, 
które od paru lat stają się coraz więk-
sze i stwarzają zagrożenie nie tylko dla 
aut, ale również grożą skręceniem no-
gi. W przyszłości radzę się zastanowić 
droga „spółdzielnio” nad wytykaniem 
błędów innym, ponieważ łatwo widzi się 
igłę w czyimś oku, ale belki w swoim 
nie. Nikt nie jest doskonały…

Z poważaniem
Krzysztof B.

ZARZĄD SSM: Podpisujemy się 
całkowicie pod ostatnim zdaniem 
w Pana e-mailu: Nikt nie jest dosko-
nały... tym bardziej, że zdajemy so-
bie doskonale sprawę, że nam dale-
ko do doskonałości. Odnośnie Pa-
na uwag informujemy, iż rozważy-
my możliwość ograniczenia czaso-
wego zakazu parkowania przy ko-
morach zsypowych do kilku godzin 
dziennie. Jednak pamiętać należy, 
że nieopodal tych komór znajdu-
ją się wejścia do budynków, które 
absolutnie nie mogą być zastawia-
ne przez parkujące pojazdy. Znaki 
zakazu w tych miejscach spełniają 
tym samym podwójne zadanie.

Po obecnej zimie dziury w dro-
gach stają się zmorą zarówno dla 
użytkowników dróg, jak i zarząd-
ców. Nie inaczej jest z drogami, któ-
rych utrzymanie zależy od SSM. In-
formujemy, że administracja osiedla 
„Węzłowiec” przewiduje wykonanie 
napraw najdalej do końca maja br. 

Trzy sprawy
Witam. Dziękuję za reakcję na mój 

poprzedni mail. Niestety, rozczaro-
wała mnie ona, gdyż nie otrzymałem 
odpowiedzi na postawione pytania. 
Brzmiały one: Jakie są koszty utrzy-
mania gabinetu honorowego prezesa, 
z jakich środków są one pokrywane 
i czy honorowy prezes oprócz wspo-
mnianego pomieszczenia osiąga ja-
kieś inne korzyści kosztem spółdziel-
ni?”. Stwierdzenie pana prezesa Lek-
stona (Odnośnie „gabinetu” Honoro-
wego Prezesa sądzę, że podejmowa-

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

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

ciąg dalszy na str. 26
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nie dyskusji na temat tak zasłużone-
go człowieka dla SSM jest co najmniej 
nie na miejscu”) uważam za uchyla-
nie się od odpowiedzi. Przejrzałem 
statut SSM i nie znalazłem tam infor-
macji o stanowisku/ funkcji/ tytule „ho-
norowego prezesa”. W związku z tym 
proszę o podanie podstawy prawnej, 
która je utworzyła oraz o odpowiedź 
(tj. podanie kosztów, a nie opisywanie 
zasług) na postawione drugi raz pyta-
nia. Swoją drogą, nigdzie nie spotka-
łem się z funkcją „honorowego preze-
sa” spółdzielni. Czy istnieją jakieś in-
ne honorowe tytuły lub wyróżnienia 
w SSM? Jeśli tak, to co należy zro-
bić, aby je otrzymać? Po drugie. Kolej-
na rzecz. Jak zauważył jeden z czytel-
ników, na stronach „MS” jest zawsze 
podawany plan remontów, brak nato-
miast informacji dotyczących całości 
budżetu SSM. Odpowiedź, iż informa-
cje takie są dostępne w administracji 
SSM, uważam za zbywanie czytelni-
ków. Budżet (jeśli jest zbyt obszerny) 
można umieścić na stronie SSM i każ-
dy zainteresowany mógłby się z nim 
zapoznać. Chyba, że zawiera on ja-
kieś informacje, które mogłyby zostać 
wykorzystane przez konkurencję na 
rynku mieszkaniowym... Wówczas na-
leży go rzeczywiście strzec tak, jak to 
się dzieje obecnie. Mam jednak na-
dzieję, że będzie możliwość swobod-
niejszego dostępu do tego dokumen-
tu poprzez Internet.

Po trzecie. Podczas ocieplania mo-
jego bloku (adres do wiadomości Re-
dakcji i Zarządu) uszkodzono kątowni-
ki, do których przymocowywałem linki 
do suszenia prania na balkonie. Pod-
czas montowania rusztowania robot-
nicy nie informowali mnie o koniecz-
ności demontażu kątowników. Stwier-
dzili, że mogą one zostać na miejscu. 
Tymczasem obecnie są one pokrzy-
wione, co uniemożliwia korzystanie 
z nich. Proszę o przywrócenie ich do 
stanu pierwotnego. I ostatnie pytanie. 
Kiedy będzie ocieplona reszta bloku?

Pozdrawiam R. J. Proszę o zacho-
wanie do wiadomości Redakcji i Za-

rządu SSM wszelkich danych umożli-
wiających identyfikację mojej osoby.
Zbigniew Lekston, prezes Zarządu 

SSM: Rozszerzając swoją poprzed-
nią wypowiedź o tzw. „gabinecie ho-
norowego prezesa” informuję, że 
szumna nazwa „gabinet” w rzeczy-
wistości sprowadza się do pomiesz-

czenia biurowego, które nie jest wy-
łącznie przeznaczone dla jednej oso-
by. Pokój jest wielofunkcyjny i wy-
korzystywany także na posiedzenia 
Komisji organizacyjno-samorządo-
wej Rady Nadzorczej. Służy również 

do celów bieżącej pracy pracowni-
ków Zarządu np. organizowaniu nie-
wielkich – kilkuosobowych odpraw, 
szkoleń. Pokój ten nie jest lokalem 
użytkowym i w związku z tym nie 
prowadzimy odrębnych kosztów dla 
tego pomieszczenia.

Byłemu długoletniemu Prezesowi 
SSM Panu Stanisławowi Kowarczyko-
wi tytuł Honorowego Prezesa został 
przyznany stosowną uchwałą Rady 
Nadzorczej. Jak się orientuję nie jest 
to jakiś ewenement, gdyż wiele orga-
nizacji, a taką jest również Spółdziel-
nia, przyznaje takie tytuły i to nie tylko 
swoim Członkom.

Budżet w rozumieniu planu przy-
chodów i kosztów nie jest żadną ta-
jemnicą. W związku z tym, iż Pana 
uwaga jest kolejną i kwestia ta mo-
że być przedmiotem zainteresowa-
nia jeszcze paru osób przekazuje-
my redakcji „MS” dane na 2010 r. 
do publikacji - patrz str. 34.

W kwestii innych wyróżnień w SSM 
wyjaśniam, iż w Spółdzielni przyzna-
wana jest odznaka honorowa „Zasłu-
żony dla Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej”. Decyzję o jej nada-
niu stosowną uchwałą podejmuje Ra-
da Nadzorcza.

Prace dociepleniowe w budynku, 
w którym Pan mieszka są kontynu-
owane i winny być zakończone do 
końca lipca br.

Jeżeli podczas wykonywania robót 
uszkodzono kątowniki do wieszania 
bielizny, to należało niezwłocznie 
powiadomić administrację, gdyż wy-
konawca robót jest zobowiązany do 
naprawy ewentualnych szkód wy-
rządzonych podczas prac.

Więcej tolerancji
Witam serdecznie

Od prawie roku jestem mieszkań-
cem Siemianowic, a ściślej jednym 
z lokatorów przy ulicy Wróblewskiego. 
Okazjonalnie czytam MS. Do tej pory 
skupiałem się jedynie na biernym od-

biorze, jednak po kolejnej lekturze coś 
mnie tknęło i postanowiłem do Was 
napisać. 

Na samym początku chciałbym wy-
razić moje zadowolenie z samego fak-
tu istnienia takiej gazety. Podoba mi się 
sposób kolportażu. Jest regularny i za-
wsze odbywa się za pomocą skrzynek 
na listy. Nie mogę narzekać na brak in-
formacji o tym, co się dzieje w Spół-
dzielni i na moim osiedlu. Nie ma jednak 
róży bez kolców. Moja pierwsza uwaga 
dotyczy tego, co przeczytałem na sa-
mym początku rubryki „Ludzie listy pi-
szą” w numerze 03/2010. W związku 
z tym, że zaprzestają Państwo „zajmo-
wać się anonimami”, pragnę zauwa-
żyć, że ta zasada powinna zacząć obo-
wiązywać również Redakcję. Powołu-
ją się Państwo na bon ton, na przed-
stawianie się podczas pierwszego kon-
taktu – chciałbym zatem poznać perso-
nalia, imię lub przynajmniej inicjały oso-
by, która publicznie odpowiada na list. 
Przecież nie pracują Państwo anonimo-
wo. Zasady powinny obowiązywać obie 
strony. Zdziwiony byłem, kiedy nie za-
uważyłem podpisu redaktora...

Mam wielkie zastrzeżenia co do ję-
zyka jakim posługuje się osoba (lub 
osoby) udzielająca odpowiedzi na li-
sty. Jestem pełen skonfundowania, 
kiedy czytam odpowiedzi zawierające 
zwroty typu „kompletnie nie orientuje 
się Pan” czy zawierające wytknięcia 
błędów ortograficznych, jak w przy-
padku odpowiedzi na list pt.: „Jeste-
śmy za boiskiem do piłki nożnej”. Mo-
ja narzeczona jest polonistką, niejed-
nokrotnie zauważa błędy w redago-
waniu i składzie gazety. Nie uważamy 
jednak za nasz obowiązek wskazywa-
nie Państwu tych błędów. Na jakiej za-
tem podstawie Państwo uzurpują so-
bie prawo do wytykania błędów orto-
graficznych innym? Poczytuję to sobie 
za wysoce nieprofesjonalne, protek-
cjonalne i impertynenckie. Spółdziel-
cza gazeta ma za zadanie rozwiązy-
wać problemy Czytelnika, a nie służyć 
za słownik ortograficzny. Taka posta-
wa wpisuje się w zauważalną manierę 
unikania satysfakcjonującej odpowie-
dzi i nieustawania w próbach zdepry-
mowania Czytelników.

W jednej z odpowiedzi znajduję 
Państwa wskazówkę, że „ferowanie 
pewnych opinii pod wpływem emo-
cji nie jest najlepszym rozwiązaniem”. 
Przypuszczam, że nie będę odosob-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 24

ciąg dalszy na str. 28
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niony w poglądzie, iż osoba, która od-
powiada na listy, dużo częściej niż 
Czytelnicy ulega emocjom i w niefor-
tunny sposób skupia się na nieistot-
nych aspektach, chociażby takich, jak 
wspomniana ortografia. W numerze 
03/2010 Pan Stanisław P. słusznie 
taką postawę nazywa kompromita-
cją Redakcji i domaga się przepro-
sin Czytelników. Niestety, przeprosi-
ny Pana Piotra Sowisło stoją w bez-
pośrednim sąsiedztwie z ironią nazy-
waną życzliwością. Traktowanie Czy-
telników z góry, infantylne historie na 
temat kolportażu „MS” i rzeszy prze-
śmiewców czyhających na przypięcie 
łatki całej społeczności z powodu... 
ortografii spotyka się z moją głęboką 
dezaprobatą. Na tego rodzaju protek-
cjonalizm nie powinien Pan sobie po-
zwalać. Mam nadzieję, że moje uwa-
gi spotkają się z Pana zrozumieniem, 
a przynajmniej refleksją.

Ostatnią rzeczą, na którą chciałem 
zwrócić uwagę, jest problem odśnieża-
nia parkingów przy blokach. Apel Pa-
na Zbigniewa Lekstona o odśnieża-
nie przez mieszkańców miejsc parkin-
gowych jest całkowicie chybiony – od-
powiednie osoby są przecież za to od-
powiedzialne i powinny mieć na to za-
bezpieczone stosowne środki. Odpo-
wiednie osoby są także za to wynagra-
dzane... Problem kadr można rozwią-
zać, zatrudniając w okresie zimowym 
więcej osób, niekoniecznie na umowę 
o pracę. Nie daję Panu prawa do dys-
ponowania moim wolnym czasem i kie-
rowaniem mnie do odśnieżania parkin-
gu. Pisząc w Państwa tonie – wolę po-
czytać dziecku słownik ortograficzny. 

W odpowiedzi Pana Lekstona nur-
tuje mnie jeszcze jedna kwestia. Dla-
czego pytanie o koszty utrzymania ga-
binetu „Honorowego Prezesa” uwa-
ża Pan Lekston jako nie na miejscu? 
Czyżby paradygmat transparentności 
i klarowności oraz prawa obywatela 
do informacji o instytucjach, na które 
łoży, były Panu obce?

Często bywam w naszej Spółdziel-
ni, miałem od samego początku pro-
blemy z Paniami zatrudnionymi w po-
szczególnych działach i nic nie chcę 
mówić, ale książeczkę mieszkaniową 
otrzymałem na złe nazwisko. Czyżby 
każdy miał prawo do błędów? Wyba-
czam, ale jednocześnie proszę o wy-

kazanie trochę więcej tolerancji wobec 
piszących oraz dozę refleksji.

Kończąc pozdrawiam i życzę miłe-
go dnia.

Kamil Lebiecki  
– kamil.lebiecki@gmail.com

PS Wyrażam zgodę na opublikowa-
nie mojego imienia i nazwiska oraz 
adresu e-mail.

PS2. Moje cudzysłowy są wynikiem 
pracy z systemem poczty Gmail, a nie 
nieznajomości interpunkcji.

Zbigniew Lekston, prezes Zarzą-
du: W uzupełnieniu mojej wypo-
wiedzi i podniesionych przez Pana 
kwestii pragnę zaznaczyć, iż nie ro-
zumiem skierowanego do mnie za-
rzutu, jakobym kierował mieszkań-
ców do odśnieżania. Wystosowa-
ny wtedy apel do mieszkańców za-
kładał dobrowolne włączenie się za-
interesowanych i udzielenie przez 
nich pomocy w utrzymaniu miejsc, 
z których korzystają, bo intensywne 
opady śniegu błyskawicznie niwe-
czyły świeżo wykonaną pracę do-
zorców. Sądzę, że ówczesne warun-
ki atmosferyczne uzasadniały skie-
rowanie takiego apelu. W tym kon-
tekście niezrozumiała jest też dla 
mnie Pana interpretacja i przypisa-
nie mi intencji dysponowania Pana 
wolnym czasem, co moim zdaniem 
jest nadinterpretacją. Jeżeli tak Pan 
to odebrał, to przepraszam.

Spółdzielnia od wielu lat stosuje za-
sadę zatrudniania chętnych do od-
śnieżania, a szczególnie spośród tych 
osób, które mają zaległości czynszo-
we i w ten sposób mogą sobie dopo-
móc. Taką zasadę będziemy stosować 
także w przyszłości.

Trudno mi zgodzić się z Pana stwier-
dzeniem, że odpowiedzi są anoni-
mowe, bo Zarząd SSM, co jest po-
wszechnie wiadome lub do zweryfiko-
wania w każdej chwili, tworzą:

Moja osoba, Jolanta Sobczyk – wi-
ceprezes, Marian Odczyk – wicepre-
zes i ta trójka zgodnie z wymogami 
prawa jest odpowiedzialna za funkcjo-
nowanie Spółdzielni, w tym i za odpo-
wiedzi kierowane do redakcji. Często 
na interwencje odpowiadam sam, in-

nym razem robi to któryś z wicepreze-
sów, ale i tak nie jest istotne, kto odpo-
wiada, bo odpowiedzi wiążą cały Za-
rząd i nakładają na niego, a w następ-
stwie na podległe służby obowiązek 
realizacji. Stanowisko dotyczące „gabi-
netu” Honorowego Prezesa przedsta-
wiłem w innej odpowiedzi.

Od redakcji: Z przyjemnością, ale 
i rosnącym z wyrazu na wyraz zdu-
mieniem czytałem Pana e-mail. Po-
ruszył Pan w swoim liście tyle wąt-
ków, że udzielenie odpowiedzi na 
łamach zajęłoby bardzo dużo miej-
sca i dlatego, jeżeli ma Pan ochotę, 
to chętnie się spotkam, by wyjaśnić 
pewne kwestie. Czekam na ustale-
nie terminu.

Najprościej mógłbym napisać, że po-
dana dwa miesiące temu autentycznie 
życzliwa uwaga do młodego człowieka, 
którego personalia nie zostały podane, 
o przecinkach i cudzysłowach spełni-
ła zadanie, czego dowodem kolejny e-
-mail i debata z tym związana. Wobec 
jednak powtórnie skierowanych zarzu-
tów niedotyczących istoty tamtego tek-
stu zdecydowanie muszę powtórzyć: 
w redakcyjnej uwadze adresowanej nie 
tylko do jednej osoby nie było mowy 
o błędach ortograficznych. Z braku re-
akcji bezpośrednio zainteresowanego 
mam prawo przypuszczać, że udzielo-
na odpowiedź na temat boiska meryto-
rycznie go usatysfakcjonowała.

Nigdy na łamach „MS”, jak i poza ła-
mami w e-mailach zwrotnych czy indy-
widualnych listach wysyłanych do Czy-
telników, nie zwracano nikomu uwa-
gi na popełniane błędy ortograficzne. 
Zgadzam się całkowicie, że tak sfor-
mułowane odpowiedzi byłyby... wpi-
sać do woli, co komu dusza zaśpiewa. 
Stawiam bardzo dobry obiad – może 
być dla całej rodziny – każdemu, kto 
dowiedzie, że było i jest inaczej. Ta-
kich uwag nie było nigdy, bo sami aż 
nadto jesteśmy świadomi ułomności 
i możliwości popełniania błędów. Jeże-
li ktoś inaczej odczytał intencję o prze-
cinkach i cudzysłowach – przepra-
szam ponownie. Proszę Pana, redak-
cja „MS” od początku wydawania jed-
noznacznie podkreślała, że każdy list, 
w tym wytykający nam błędy, przyjmu-
jemy, na dodatek z wdzięcznością, bo 
zawsze to wskazówka, by kolejnym 
wpadkom zapobiec. Osobiście zawsze 

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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wyciągam z takich informacji wnioski 
i przez myśl mi nie przechodzi, by się 
oburzać.

Szanowny Panie
Niezwykle cenię i darzę ogromną 

osobistą sympatią Czytelników podpi-
sujących się pod swymi listami i nieza-
strzegających swych danych do wia-
domości redakcji. Estymą otaczam 
także tych, którzy podpisując swe in-
terwencje, przemyślenia, zastrzega-
ją te dane – do czego mają pełne pra-
wo – i nigdy nie wnikam, dlaczego tak 
ktoś sobie życzy, chociaż często z tre-
ści domniemywam, dlaczego. Nasze 
redakcyjne przypominanie o odrzuca-
niu anonimów to informacja o niepubli-
kowaniu z reguły obraźliwych tekstów, 
to najzwyklejsze wskazanie, że

za słowo należy odpowiadać,
bo to, że bezzasadnie użyte prowa-

dzi do wielu nieszczęść jest, z czym 
Pan się chyba zgodzi, bezdyskusyj-
ne. Ta od lat, od początku wydawania 
„MS”, przyjęta i konsekwentnie utrzy-
mywana zasada zyskuje coraz więcej 
zwolenników, czego dowodem już do-
konane zmiany w prawie, jak i zapo-
wiedziane nowelizacje i coraz więk-
szy opór związany z tekstami, opi-
niami, komentarzami zamieszczany-
mi w internecie. Ta zasada powoduje, 
że na łamy „MS” nigdy nie trafią listy 
naruszające godność, dobra osobiste 
czy to przedstawicieli jakichkolwiek 
władz, czy też, bywa, oj, bywa i sa-
mych Czytelników, bo ktoś w polemi-
ce ma ochotę komuś nawrzucać i robi 
to bez najmniejszych skrupułów. Ma-
my świadomość, że słowo jaskółką 
wylatuje... To podejście też było kryty-
kowane przez Czytelników, bo zarzu-
cano nam wybiórczość, której nie sto-
sujemy, chyba że czytaj wyżej.

Redakcyjne przypominanie o pod-
pisywaniu e-maili, o przedstawianiu 
się w rozmowach telefonicznych nie 
jest aktem jednostronnym, gdyż każ-
dy redakcyjny materiał ma swego au-
tora. Zdarza się, że czasami nie zosta-
nie podpisany. Najczęściej brak jakiej-
kolwiek sygnatury dotyczy – biję się 
w piersi – moich tekstów, bo w ferwo-
rze redagowania często mi to umyka. 
Niżej podpisany doskonale jednak wie, 
kto pisze dziennikarskie teksty, bo by-
łoby anormalne, nazwijmy to „śmiesz-
ne”, gdyby nie wiedział. Dodatkowo 
wyjaśniam, a może to Pana zdziwić, 
że dziennikarz ma także prawo do za-

chowania anonimowości, co gwarantu-
je art. 15 pkt 1 Prawa prasowego: 

1. Autorowi materiału prasowego 
przysługuje prawo zachowania w ta-
jemnicy swego nazwiska.

Obowiązkiem naczelnego redaktora 
jest tę anonimowość zapewnić. Jed-
nak ta anonimowość z góry jest okre-
ślona i każdy naczelny doskonale 
wie, kto pisze.

Szanowny Panie. Za wszystkie tek-
sty w jakimkolwiek periodyku w pierw-
szej kolejności odpowiada redaktor 
naczelny, i nawet gdyby żaden nie był 
podpisany, to osoba odpowiedzialna 
jest znana.

Kończąc, i ja proszę o więcej to-
lerancji dla redakcji, mojej osoby, 
a szczególnie o niewysnuwanie wnio-
sków o stanie emocjonalnym, podej-
ściu do Czytelnika etc. Mogę Pana 
w 100% zapewnić: zachowania suge-
rowane przez Pana są mi kompletnie 
obce. Dziękuję za miłe słowa o „MS” 
i stwierdzenie, że zaspokajamy po-
trzeby informacyjne.

Z wyrazami szacunku Piotr Sowisło
redaktor naczelny „MS” 

Nie pal w klatce schodowej
Witam serdecznie, chciałbym zasię-

gnąć Państwa opinii: Co myślicie o są-
siadach, którzy wychodzą ukradkiem 
na klatkę schodową i palą papierosy. 
Czemu na klatce? Nie wiem, nigdy nie 
miałem okazji zapytać. Myślę, że jest 
to związane ze smrodem, bo czemu 
ma śmierdzieć w ich mieszkaniu, kie-
dy można zasmrodzić klatkę tak, aż 
smród wraz z powietrzem przedosta-
je się do mieszkania osób, które nie 
palą. Ludzie mają różne problemy np. 
astmatyczne i muszą oddychać tymi 
wyziewami ludzkimi. Mają ludzie bal-
kony, niech chwilę postoją na balko-
nie, oczywiście z popielniczką, a nie 
wyrzucają niedopałki innym lokatorom 
na trawę pod balkony. To jest nic inne-
go, tylko chlew. Proszę o ustosunko-
wanie się do tego problemu, czy mogę 
w to zaangażować Straż Miejską.

Z poważaniem dla wszystkich,
niepalący od 12 lat. Dziękuję.

ZARZĄD SSM: Na klatkach scho-
dowych, w windach itd. obowiązuje 
zakaz palenia papierosów i nie ule-

ga wątpliwości, iż jest to czyn na-
ganny oraz nieelegancki w stosun-
ku do sąsiadów. W przypadku wy-
rzucania niedopałków papierosów 
przez okna – pomijając wszelkie 
kwestie natury moralno-etycznej – 
jest to czyn karygodny. Nie widzimy 
żadnych przeciwwskazań, by infor-
mować Straż Miejską.

Podziękowanie dla 
pani Hołdy 

i kilka refleksji
Nawiązując do listów dotyczących 

odśnieżania osiedli podczas zimy, 
chciałabym skorzystać z możliwości 
i wyrazić podziękowania dla naszej 
dozorczyni: pani Hołdy – za jej wkład 
pracy. Zima tego roku dała nam się 
wszystkim we znaki, ale chodnik pod 
budynkiem był dzięki jej pracy zawsze 
odśnieżony, jak trzeba, zresztą nie tyl-
ko – zawsze jest tu czysto. Doprawdy 
nie widziałam, aby nasza dozorczyni 
minęła kiedykolwiek niedbale wyrzu-
cony przez kogoś śmieć (bez względu 
na to, czy są to jej godziny pracy, czy 
nie) Zawsze podniesie i wyrzuci go do 
kosza. Być może ktoś pogardliwie po-
wie, że w końcu jej za to płacą, wszak 
zawód ten nie zawsze szanowany jest 
przez wszystkich, niestety, ale co by 
było, gdyby nie praca takich ludzi? 
Nieraz widuję panią Hołda jak schy-
lona wyrywa trawę, która zarasta kra-
wężniki i współczuję, bo wiem, jakie 
rzeczy można tam znaleźć (wszyscy 
przecież to wiemy) Nie będę się już 
rozpisywać w temacie odchodów po-
zostawianych przez właścicieli psów, 
bo to temat często poruszany na ła-
mach tejże gazetki. Jak łatwo przy-
chodzi nam patrzenie jedynie na swój 
czubek nosa: ważne, że w mieszka-
niu porządek i wymyte okna. Prze-
strzeń wspólna - podwórko czy klatka 
schodowa do sprzątnięcia, na co nie 
ma się ochoty – jest nieważna, po co 
się tym zajmować, skoro to nie MO-
JE. Sąsiad posprząta. Ale to świad-
czy o kulturze, a właściwie jej braku 
(i doprawdy przekrój takiego niechluj-
stwa dotyczy osób „przeciętnych”, ale 
też i takich, którzy są dobrze wykształ-
ceni i mają o sobie wysokie mniema-
nie). Ale tak naprawdę, wstydem jest 
nie to, że ktoś zobaczy nas ze szmatą 
na klatce, ale to, że w ogóle nie sprzą-
tamy, korzystając z wkładu pracy in-
nych, z którymi mieszkamy w budynku 

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy ze str. 28

ciąg dalszy na str. 32
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i z którymi mijamy się codziennie, wy-
mawiając standardowe „Dzień dobry”.

PS Na koniec jeszcze skorzystam też 
z okazji i podziękuję mojej sąsiadce – 
Marcie – za wspólny podział obowiąz-
ków. Przez umyte na klatce schodowej 
okno wpada tyle światła, że aż miło.

Katarzyna Florjańska
ul. Zubrzyckiego 2

ZARZĄD SSM: Z ogromną przy-
jemnością czytamy Pani list i jak za-
wsze w takich przypadkach jeste-
śmy wdzięczni za podziękowania 
kierowane pod adresem pracow-
ników SSM. Jest nam tym bardziej 
miło, gdyż słowa uznania skierowa-
ła Pani pod adresem dozorczyni, 
tj. osoby wykonującej zawód, który 
przez wielu nie jest ani doceniany, 
ani szanowany, a przecież wykonu-
jący te czynności są ludźmi jak in-
ni. Jednocześnie w pełni podziela-
my pogląd przedstawiony przez Pa-
nią, że nie jest ujmą, wstydem to, że 
ktoś nas zobaczy ze szmatą w ręku.

Warsztat w garażu 
przy al. Młodych?

Witam!
Jestem posiadaczem garażu znaj-

dującego się w segmentach przy Alei 
Młodych. W garażu obok od ponad ro-
ku posiadam nowego sąsiada, który 
przez cały rok, również zimą urządził 
sobie „miniwarsztat blacharsko-lakier-
niczy”. Garaże te mają tak skonstru-
owaną wentylację, że jeden komin ob-
sługuje cztery garaże (2 obok siebie 
i 2 znajdujące się symetrycznie z tyłu). 
Od czasu, gdy mój wspomniany są-
siad posiada garaż, w moim występują 
ciągle ostre zapachy, przede wszyst-
kim rozpuszczalników lakierniczych, 
lakieru, benzyny, jak również gazów 
spawalniczych. Nie jestem w stanie 
przebywać w swoim garażu dłużej niż 
5 minut z powodu wspomnianych za-
pachów. Chciałem dodać, iż komin 
jest drożny, a wentylacja w moim ga-
rażu jest sprawna. Nie pomogło nawet 
powiększenie otworów wentylacyjnych 
w mojej bramie garażowej. Czy jest ja-
kiś sposób prawny na wspomnianego 
sąsiada w celu wydania zakazu wyko-
nywania takich prac?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
Garażowicz (moje dane osobowe 

do informacji redakcji MS)

ZARZĄD SSM: W poruszonej przez 
Pana kwestii użytkowania garażu 
przez sąsiada prosimy o zgłoszenie 
się do administracji osiedla. Pracow-

nicy ADM sprawdzą, czy garaż jest 
użytkowany zgodnie z przeznacze-
niem i czy przypadkiem nie urządzo-
no tam lokalu usługowego. Kontrola ta 
wykaże, czy Pana kłopoty są chwilowe 
i niezamierzone przez innego użytkow-
nika, czy też konieczne będzie wsz-
częcie innych działań wobec narusza-
jącego zasady użytkowania garażu.

Wymiana słuchawki
Witam!

Chciałbym się dowiedzieć, kiedy bę-
dzie remont, wymiana kaset domofo-
nowych i wymiana słuchawek w miesz-
kaniu, bo czekam już ponad rok i nic.

M. P., zam. ul. H. Wróbla 7c
Dane do wiadomości redakcji

ZARZĄD SSM: Instalacja domo-
fonowa i kasety zostały już dawno 
wymienione w Pana budynku. Pro-
simy o niezwłoczny kontakt z admi-
nistracją osiedla w celu ustalenia 
terminu wymiany słuchawki w Pana 
mieszkaniu.

Zlikwidować podzielniki...?
Dotyczy: artykułu „Startuje od zera” 

– czyli co należy wiedzieć o podzielni-
ku – Moja Spółdzielnia nr 2/2010

Przeczytałem ten artykuł z dużym 
zainteresowaniem i bardzo dobrze, że 
przedstawiono w nim praktyczne wy-
jaśnienia. Jednak uważam, że pro-
blem samego rozliczania kosztów po-
boru energii cieplnej jest specyficznie 
opracowany.

1. W latach stosowania „podzielni-
ków” odparowujących, czyli cieczo-
wych, podział rozliczania kosztów zu-
życia energii cieplnej, dla potrzeb cen-
tralnego ogrzewania wynosił:

- 35% to koszt ryczałtowy, czyli na 
podstawie powierzchni mieszkania;

- 65% to koszt z przeliczenia wska-
zań „podzielników” kosztów energii 
cieplnej.

2. Od czasu zastosowania „podziel-
ników” elektronicznych – podział rozli-
czania kosztów zmieniono i wynosi:

- około 54% – to koszt ryczałtowy, 
czyli na podstawie powierzchni miesz-
kania;

 - około 46% to koszt z przelicze-
nia wskazań „podzielników” kosztów 
energii.

Z tego wynika, że w przybliżeniu du-
żym, proporcje zostały odwrócone!!

Polska norma PN-EN834 (N-59624), 
która obowiązuje w tym zakresie, te-
go sposobu rozliczania nie uwzględ-
nia. Podobnie też przepisy Urzędu Ja-
kości i Miar oraz przepisy Urzędu Re-
gulacji Energetyki, nie uwzględnia-
ją tego sposobu (metody) rozliczania. 
W tej sytuacji wnioskuję, że jest to po-
mysł służby technicznej Zarządu na-
szej SM.

Z uwagi na powyższe, mam pyta-
nia:

1. W jakim celu zabudowano „po-
dzielniki”?? – że rozliczania dokonu-
je się według posiadanej powierzch-
ni mieszkań.

2. Czy te „podzielniki” elektronicz-
ne stanowią tylko elementy dekora-
cyjne??

3. Dlaczego w tej sytuacji członko-
wie SM (mieszkańcy) ponoszą kosz-
ty: zakupu tych podzielników, koszty 
montażu (zabudowy), koszty odczy-
tów okresowych oraz koszty dokony-
wania rozliczeń??

Reasumując, proponuję w celu ob-
niżenia kosztów naszych, zlikwido-
wać te atrapy – elementy dekoracyjne. 
Tak, jak to postanowili członkowie SM 
w mieście Jastrzębie. To jest ich po-
stanowienie na taką metodę rozlicze-
nia. Względnie proponuję wykorzystać 
te „podzielniki” do obliczenia kosztów 
zużycia energii cieplnej w sposób na-
stępujący:

- 75% do 80% rozliczać koszty wg 
wskazań „podzielników” elektronicz-
nych;

- a w 25% do 20% rozliczać kosz-
ty ryczałtowo, czyli z powierzchni 
mieszkań.

Uzasadnienie: bo mniej więcej tę 
wielkość posiadają powierzchnie 
ogrzewane, a nieopomiarowane, tj. ła-
zienka, klatka schodowa, pomiesz-
czenia piwniczne. Jestem przekona-
ny, że taki cel przemawia za tym, by 
stosować nadal „podzielniki”, ponie-
waż brak jeszcze produkcji tak „ma-
łych” liczników energii cieplnej.

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

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

ciąg dalszy ze str. 30

ciąg dalszy na str. 36
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Plan gospodarczo–finansowy Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na rok 2010

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE
Jednostka 

miary
Wartość

1 2 3 4

I. ZADANIA RZECZOWE
1 Powierzchnia zasobów wg stanu na koniec okresu: m2 616 450
2 Ilość mieszkań mieszkanie 12 233
3 Efekty: mieszkanie 9

- mieszkania mieszk. 9
- powierzchnia adaptowana na mieszkania szt. –

4 Powierzchnia niemieszkalna (dot. najmu, własności) m2 23 996
5 Powierzchnia dzierżawiona m2 15 758
6 Efekty lokali użytkowych m2 –
7 Garaże szt. 2 046
8 Garaże m2 32 987
9 Efekty garaży szt. 32

10 Efekty garaży m2 523
II. INWESTYCJE

Nakłady inwestycyjne brutto ogółem z tego: tys. zł 3 950

1
Budynek wielorodzinny
9 mieszkań + 9 garaży ul. Hermana Wróbla – kontynuacja

tys. zł 2 400

2
Zespoły garażowe – wolnostojące os. Węzłowiec
ul. Władysława Jagiełły przy wymiennik. SWC II etap

tys. zł 550

3
Budynek wielorodzinny 27 mieszkań + 19 garaży
przy ulicy Hermana Wróbla stan „0”

tys. zł 1 000

III GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI
A. Zasoby GZM

1 1. Lokale mieszkalne z tego: tys. zł 59 826
2 Eksploatacja podstawowa tys. zł 12 460

3
Remonty, utrzymanie techniczne budynków (konserwatorzy),  
konserwacje, docieplenia i utrzymanie nieruchomości wspólnych

tys. zł 15 346

4 Gaz rozliczany ryczałtowo tys. zł. 810
5 Woda i kanalizacja tys. zł 9 170
6 Opłata za konserwację zimnej wody tys. zł 367
7 Wywóz nieczystości tys. zł 2 462
8 Anteny zbiorcze tys. zł 510
9 Centralne ogrzewanie tys. zł 15 149
10 Ciepła woda użytkowa tys. zł 2 637
11 Opłata stała dotyczy ciepłej wody tys. zł 915
12 2. Eksploatacja dźwigów tys. zł 1 616
13 w tym remonty tys. zł 1 182
14 3. Eksploatacja lokali użytkowych, dzierżaw i parkingów tys. zł 3 400
15 w tym centralne ogrzewanie, c.w.u., zimna woda tys. zł 730
16 4. Garaże tys. zł 948
17 w tym remonty garaży – odpis tys. zł 106
18 5. Podatki od nieruchomości tys. zł 550
19 6. Wieczyste użytkowanie terenu tys. zł 260

RAZEM GZM /1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 / tys. zł 66 600
Pozostała działalność ogółem: tys. zł 2 100

OGÓŁEM: tys. zł 68 700
B. Nakłady na remonty i konserwacje: tys. zł 16 634

1 Odpis na remonty do dyspozycji Osiedli tys. zł 6 414
1a Odpis na konserwacje do dyspozycji Osiedli tys. zł 2 059
2 Fundusze centralne w dyspozycji Zarządu tys. zł 5 057
3 Przerób konserwatorów tys. zł 1 626
4 Utrzymanie nieruchomości wspólnych tys. zł 1 478
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Wyjaśnienie
Do Zarządu SSM wpłynęło pismo 

z Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta Siemianowi-
ce Śląskie.

Naczelnik p. Grażyna Pietrek zwra-
ca w nim uwagę na mylnie podaną 
informację. Tekst wraz z przesłaną 
mapką publikujemy.

„W związku z nieprawdziwymi infor-
macjami zamieszczonymi na łamach 
gazety „Moja Spółdzielnia” 3/2010 str. 
8 wynikającymi z treści odpowiedzi Za-
rządu SSM na interwencję Pani Alek-
sandry Gruk, Wydział Gospodarki Ko-
munalnej wyjaśnia:

1. Schody oraz zjazdy na wózki znaj-
dujące się poza pasem drogowym nig-
dy nie podlegały Wydziałowi Gospo-
darki Komunalnej w zakresie ich utrzy-
mania, jak też ich remontów.

2. Schody zaznaczone na mapie (za-
łącznik nr 1) zlokalizowane w pieszym 
ciągu komunikacyjnym przebiegają-
cym od ul. Bohaterów Westerplatte do 
pawilonu „Biedronka” należą do:

- SSM (schody zaznaczone na ma-
pie nr A i nr B),

- Balmain Polish Retail Sp. z o.o. 
(schody zaznaczone na mapie nr C),

- Zespołu Szkół Sportowych (schody 
zaznaczone na mapie nr D).

W tej sytuacji proszę o sprostowanie 
mylnie podanej informacji na łamach 
gazety „Moja Spółdzielnia” w możliwie 
krótkim terminie.”

u
lica M

iko
łaja

O Puchar Prezesa
96 graczy w dwóch seriach po 48 rozdań zmierzyło się w Turnieju 

Skata o Puchar Prezesa Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Turniej rozegrano 21 marca br. w DK „Chemik”. Rozgrywki za-
liczane do Grand Prix O/Katowice były też eliminacjami do Indywi-
dualnych Mistrzostw Okręgu Katowice. Zawody miały niecodzienny 
przebieg. Wygrywający serię pierwszą Dariusz Sodzawiczny w dru-
giej uzyskał zaledwie 147 punktów i ostatecznie zajął 43 miejsce.

W klasyfikacji końcowej najlepszymi okazali się:
1. Ryszard Limański – Amicus KWK Staszic K-ce (3384 pkt.)
2. Zbigniew Rejter – Chemik Siemianowice Śl. (3016 pkt.)
3. Jan Golec – MDK Zawodzie (2863 pkt.)
4. Piotr Mincer – 06 Kleofas Katowice (2829 pkt.)
Zawody sędziował - Henryk Brzoska
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PLAN INWESTYCYJNY NA 2010 ROK

LP. Nazwa zadania Zakres rzeczowy
Wartość

inwestycji
w tys. zł

Koszt
brutto

w tys. zł

Koszt
netto

w tys. zł

Termin 
realizacji

Źródła
finansowania

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Budynek wielorodzinny

z garażami
ul. Hermana Wróbla

27 mieszkań pow. 1770 m2

19 garaży pow. 480 m2 

Stan „0”
7 500 1 000 930 IV kw.

Przyszli
użytkownicy

2
Budynek wielorodzinny

z garażami
ul. Hermana Wróbla

9 mieszkań pow. 590 m2

9 garaży pow. 160 m2

kontynuacja
2 500 2 400 2 200 IV kw.

Przyszli
użytkownicy

3

Garaże os. Węzłowiec 
ul. Władysława Jagiełły

II etap
przy wymiennikowni

23 garaże pow. 363 m2 550 550 450 IV kw.
Przyszli

użytkownicy

OGÓŁEM 10 550 3 950 3 580

Proszę bardzo o przekazanie tej in-
formacji członkom SM w dziale „Lu-
dzie listy piszą” – dziękuję.

Z wyrazami szacunku i poważania – 
Antoni Olczyk.

ZARZĄD SSM: Odpowiadając na 
poruszone przez Pana kwestie do-
tyczące zastosowanej metody rozli-
czania kosztów centralnego ogrze-
wania, wyjaśniamy:

- w obecnie obowiązujących przepi-
sach mających zastosowanie do po-
ruszonego przez Pana problemu nie 
ma uregulowań określających spo-
sób podziału poniesionych kosztów, 
a zatem podstawowym dokumentem 
regulującym podział jest obowiązu-
jący w naszej Spółdzielni Regulamin 
rozliczeń kosztów centralnego ogrzewa-
nia... przyjęty uchwałą Rady Nadzor-
czej. W okresie stosowania do po-
działu kosztów podzielników zwa-
nych „wyparkowymi” ich specyfika 
pozwalała na zastosowanie sztywne-
go podziału kosztów na część rozli-
czaną wg powierzchni 35% i część 
rozliczaną wg ich wskazań 65%. Przy 
stosowanych obecnie urządzeniach no-
wej generacji, które są znacznie do-
kładniejsze w pomiarze, dotychczasowy 
podział nie sprawdzał się ze względu 
na powstające ogromne rozbieżności 
w ponoszonych przez najemców opła-
tach, niekoniecznie mających odzwier-
ciedlenie w rzeczywistości. Bazując na 
wieloletnich doświadczeniach innych 
podmiotów (spółdzielni mieszkanio-
wych, zarządców budynków oraz firm 
rozliczeniowych), opracowano nowy re-
gulamin, na podstawie którego prowa-
dzone są rozliczenia w budynkach opo-
miarowanych podzielnikami elektronicz-
nymi. W tym miejscu z przyjemnością 
stwierdzamy, że wybrana przez nas 

metoda podziału kosztów jest całko-
wicie zgodna z przedstawioną przez 
Pana propozycją, jako że przyjęto, iż 
średnio 80% kosztów wynikających 
ze wskazań licznika głównego w bu-
dynku przypada na części opomiaro-

wane podzielnikami, natomiast oko-
ło 20% kosztów to koszt pomiesz-
czeń nieopomiarowanych, o których 
Pan wspomina. Należy jednak za-
uważyć, że oprócz kosztów związa-
nych ze zużyciem ciepła w budynku 
ponosimy również koszty związane 
z tzw. mocą zamówioną i przesyłem, 
które w żaden sposób nie są uzależ-
nione od wielkości zużycia wykaza-
nego na liczniku ciepła. Są to swego 
rodzaju opłaty abonamentowe i roz-
liczanie ich w jakikolwiek inny spo-
sób niż według powierzchni byłoby 
całkowicie nieuzasadnione. Koszty 
te wynoszą obecnie w naszych zaso-
bach około 30 – 40% kosztów całko-
witych i wynikają z zatwierdzonych 
przez URE taryf, z którymi odbiorca 
ciepła, jakim jest m.in. Spółdzielnia, 
nie bardzo może dyskutować. Wpły-
wu na zatwierdzane taryfy (w tym 
przypadku ciepła) nie ma żaden od-
biorca, o czym wielokrotnie na ła-
mach „MS” pisano.

O tym, w jakim stopniu zmieniał się 
udział opłaty stałej w kosztach ogólnych 
c.o., informowaliśmy obszernie w jed-
nym z poprzednich numerów „MS”.

Reasumując – według powierzch-
ni rozliczamy obecnie koszty sta-
łe (abonamentowe) w ich rzeczywi-
stej wysokości oraz tę cześć kosz-
tów zmiennych, która przypada na 

pomieszczenia ogrzewane, a nie-
opomiarowane, pozostałą część 
kosztów zmiennych rozliczamy wg 
wskazań podzielników kosztów 
centralnego ogrzewania.

Jednocześnie pragniemy poinfor-
mować, że zgodnie z ustawą Prawo 
energetyczne obowiązujący w naszej 
Spółdzielni Regulamin przewiduje 
możliwość odstąpienia od rozlicze-
nia metodą wykorzystującą wska-
zania podzielników przy uzyskaniu 
zgody co najmniej 75% lokatorów 
danej jednostki rozliczeniowej.

Chodzi nago
Pani W. K. prosi o zwrócenie uwa-

gi mieszkańcowi z ul. W. Korfantego, 
żeby nie chodził nago po balkonie 
i w swoim mieszkaniu bez zasłoniętych 
firan, gdyż to nie jest plaża nudystów. 

Mieszkanka – dane do wiad. red.
Od redakcji: To, że ktoś chodzi na-

go po mieszkaniu – no cóż... jest u sie-
bie, chociaż nic nie stoi na przeszko-
dzie, by chodzić nago przy zasłonię-
tych zasłonach. Oczywiście można też 
nie patrzeć. Nagminne chodzenie nago 
po balkonie to już nieco inna kwestia, 
bo można się narazić na zarzut naru-
szenia przepisów Kodeksu wykroczeń. 
Sprawa nie jest jednak tak oczywista.

Dziękujemy za wymianę
W imieniu lokatorów bloku przy 

ul. ZHP 6 pragnę złożyć serdeczne po-
dziękowanie i wyrazy uznania kierow-
nikowi ADM osiedla „Młodych” – pa-
ni Marii Tadra – za wymianę drugich 
drzwi na nowe. Prace jak zwykle zo-
stały wykonane błyskawicznie i este-
tycznie, zaś drzwi będą stanowiły do-
datkową izolację cieplną w budynku.

Z wyrazami szacunku w imieniu lo-
katorów z ZHP 6 – Janina Dylus.

ciąg dalszy ze str. 32
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Mazurek orzechowy
Po 25 dag łuskanych orzechów wło-

skich, cukru i masła, 4 jajka, sok z jednej 
cytryny, 1 łyżka śmietany, mąka ile zabie-
rze ciasto. Migdały zemleć i utrzeć z cu-
krem. Masło ukręcić na puch, zmieszać 
z migdałami, wbić jajka, wlać śmietanę 

i dodać mąki, ile zabierze, aby ciasto by-
ło prawie gęste. Wygnieść dobrze, rozpro-
wadzić cienką warstwą na blasze, piec ok. 
półgodziny w piekarniku w temperaturze 
150 – 200°C. Po ostudzeniu polukrować.

Szczypiorek dekoracyjny
Szczypiorek pokroić na kawałki o dłu-

gości 8 cm. Rozciąć je kilka razy od 
środka do końca. Włożyć na chwilkę do 
gorącej wody a rozłoży się jak pędzel.

Jaja marmurkowe
10 jajek, 3 łyżki listków czarnej herba-

ty chińskiej Ulung, 1 łyżka soli, 20 zia-
ren pieprzu, 5 goździków, 10 ziaren 
angielskiego ziela, 20 ziaren kolen-
dry, kawałek cynamonu, 1/2 gwiazdki 
anyżku, 1/2 ostrej papryczki chili, 2 łyż-
ki sherry, 1/2 szklanki sosu sojowego.

Jajka umyć, włożyć do garnka, zalać 
zimną wodą i gotować 15 minut. Ostu-
dzić i delikatnie potłuc skorupki, nie 
zdejmując ich z jajek. Przyprawy utłuc 
w moździerzu. Jaja przełożyć do ron-
delka, dodać herbaty, utłuczone przy-
prawy, sól, sos sojowy i sherry. Za-
lać litrem wody. Gotować na wolnym 
ogniu pod przykryciem przez 30 minut. 
Po zdjęciu skorupki na powierzchni 
każdego jajka pojawi się marmurkowy 
wzór. Podawać z ostrymi sosami. 

Rożki szynkowe
z sosem chrzanowym

8 plastrów gotowanej wędzonej szyn-
ki, 6 łyżek śmietany, spora szczypta soli, 
2 łyżki tartego chrzanu, łyżka soku z po-
marańczy, połówka pomarańczy. Śmie-
tanę ubijamy z solą, mieszamy z chrza-
nem i sokiem z pomarańczy. Kremem 
smarujemy szynkę. Zwijamy w rożki i de-
korujemy plasterkami pomarańczy.

Chrzan po litewsku
Dużą laskę chrzanu ok. 20-25 dkg, ze-

trzeć na drobnej tarce. W rondelku roz-
topić 5 dkg masła, włożyć chrzan, krótko 
przesmażyć. Dodać tyle słodkiej śmieta-
ny, by powstał gęsty krem – silnie pod-
grzać, ale nie gotować. Dodać sok z cy-
tryny oraz soli i cukru do smaku. Gorą-
cy sos można zaciągnąć surowym żółt-
kiem. Podawać po ochłodzeniu.

Owszem, pod wa-
runkiem, że są to du-
że inwestycje takie, 
jak: zakup telewizo-

ra, samochodu czy komputera. Na to, 
że będziesz chodził na drobne zakupy 
artykułów spożywczych, czegoś tam 
do domu żona Barana raczej nie mo-
że liczyć.

Pan Byk nie znosi 
chodzenia na zaku-
py, bo nie lubi wyda-
wać pieniędzy i cie-

szy go jedynie, gdy uda mu się kupić 
coś tanio lub w inny sposób zaoszczę-
dzić trochę grosza. Dla domowników 
nie jest jednak skąpy i cieszy go, gdy 
żona kupi sobie ładną suknię.

Pan, a już szcze-
gólnie pani Bliźniak 
uważa, że można 
bardziej przyjemnie 

spędzić czas, niż chodząc po skle-
pach. Chyba, że mają pieniądze na 
zakupy czegoś oryginalnego do domu 
czy ubrania. Nie znoszą tandety. W ich 
domu jest dużo pięknych staroci.

Ludzie urodzeni 
pod tym znakiem ku-
pują zazwyczaj, je-
śli tylko mają po te-

mu warunki, dużo książek, albumów. 
Pani Rak lubi poezję, nie żałuje więc 
pieniędzy na ładnie wydane wiersze. 
Przywiązuje wagę do tego, aby książ-
ka była ładnie wydana.

Pan Lew bardzo lu-
bi kupować. Chodzi 
na zakupy sam i czę-
sto zaskakuje domow-

ników jakimś nowym nabytkiem, ale 
chętnie też towarzyszy w zakupach 
żonie. Kupuje zazwyczaj przedmioty, 
które podkreślają zamożność domu 
i jego dobry gust.

Panie urodzone 
pod tym znakiem lu-
bią chodzić po skle-
pach, marketach, tar-

gowiskach. Niezależnie od tego, czy 
są zamożne, czy nie, cieszą się, gdy 
uda im się kupić tanio, zaoszczędzić 
w ten sposób trochę pieniędzy. 

Pani Waga wy-
biera się na zaku-
py, gdy wie, że mo-
że wydać dużo pie-

niędzy. Ponieważ ma dobry gust, ku-
puje ładne rzeczy, które podziwiają 
jej koleżanki. Podobnie zachowuje się 
pan Waga, jego też nudzą codzien-
ne zakupy.

Nigdy pan Skorpion 
nie żałuje pieniędzy 
na swoje hobby lub 
na to, co może po-

móc w pracy, awansie, osiągnięciach. 
Ma w domu bogatą bibliotekę facho-
wych książek, z których na bieżąco 
korzysta, ale niechętnie pożycza.

Pan Strzelec nie-
zbyt chętnie chodzi 
na codzienne za-
kupy, zostawia ten 

obowiązek żonie czy innym człon-
kom rodziny. Nie jest zbyt wymaga-
jący pod względem kulinarnym, chęt-
nie więc pozostawia żonie wybór, co 

Pan Koziorożec, 
podobnie jak Byk, 
nie lubi wydawać 
pieniędzy, ale przy-

czyna jest inna. Byka cieszy samo po-
siadanie gotówki, Koziorożec odkła-
da pieniądze na określony cel i rzadko 
kupuje coś, co mu nie jest niezbędne.

Ludzie urodzeni pod 
znakiem Ryb robienie 
zakupów traktują jak 
zwyczajny obowią-

zek. Bardzo lubią natomiast kupować 
prezenty, na co nie żałują czasu i pie-
niędzy. Przyjemność sprawia im, gdy 
prezent cieszy osobę obdarowaną.

Chodzenie po skle-
pach Wodnik trak-
tuje jako przyjemne 
oderwanie się od po-

ważniejszych zajęć. Panie Wodniczki 
przepadają za kwiatami, często więc 
wracają z zakupów z pachnącym bu-
kietem, chociaż poszły po jarzyny.

Czy lubisz 
robić zakupy?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 4/2010

Wielkanocne 
śniadanie



38

Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Bieluteń-

ki z czerwoną chorągiew-
ką rekwizyt wielkanocny; 
5. Obecne święta; 7. Otu-
la lub dusi; 8. Cisza; 10. 
Kolorowe jajko wielkanoc-
ne; 12. Duża antylopa; 13. 
Część siekiery; 14. Skocz-
ny tan; 15. Pogoda na lo-
dy; 16. W nim okulary; 18. 
Egzotyczny trunek; 21. Cia-
sto wielkanocne rozrzutnie 
słodkie, nadziane wszyst-
kim co się da; 25. Świę-
cona w Niedzielę Palmową; 
26. Zamsz do okularów; 27. 
Wykonawca muzyki rocko-
wej; 28. Szczególna kami-
zelka; 31. Nóż do korowa-
nia; 34. Eskapada; 37. Śmi-
gus; 38. Głupiec; 39. Znana 
opera Pucciniego; 40. Obfi-
ta, ale postna kolacja, ostat-
ni posiłek przed śniadaniem 
wielkanocnym; 41. Bóg wi-
na; 42. Popijane z lampki; 
43. Wykwintność; 44. Grub-
sza od postronka; 45. We-
zwanie z poczty.

PIONOWO: 1. Stary, dzie-
wiczy bór; 2. Z głową lwa na 
drzwiach; 3. Angielska faj-
ka na tytoń; 4. Uliczna bud-
ka z gazetami; 5. Pryncy-
pał Rzeckiego; 6. Brunetka; 
9. Latem zastępuje śnieg 
na skoczni narciarskiej; 11. 
Komplet aktorów w sztuce; 
16. Sieć sprzedaży książek 
i prasy; 17. Wakacje pra-
cownika; 19. Typ transpor-
tera radarowego; 20. Ma-
kler klarujący; 21. Twain, 
autor „Przygód Hucka”; 22. 
Będą harcerzami; 23. Po-
most przy torze; 24. Żyje 
z filmów; 29. Głębia mor-
ska; 30. Żywy ustrój; 32. 
Zawartość wielkanocne-
go koszyka; 33. Niechciany 
gość; 34. Tekst w tekście; 
35. Jajka wielkanocne bar-
wione i zdobione; 36. Ja-

pońska gra zręcznościowa.
Litery z pól dodatkowo po-

numerowanych od 1 do 23 
dadzą rozwiązanie krzyżów-
ki, które prosimy przesyłać 
do dnia 19. IV. 2010 r. - na 
adres SSM, ul. Boh. We-
sterplatte 20 z dopiskiem 
Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” - krzyżówka nr 4/2010. 

Nagrody za rozwiązaną krzy-
żówkę nr 3/2010 z hasłem 
– Marzec w zimowej bieli, 
otrzymują: Ewelina DUMIN, 
zam. ul. Niepodległości 59C; 
Fryderyk BIMCZOK, zam. 
ul. Grunwaldzka 3C; Halina 
KUŹNIA, zam. ul. M. Skło-
dowskiej-Curie 27. Zwycięz-
com gratulujemy i zaprasza-

my (z dowodem osobistym) 
do działu GZM po odbiór na-
gród. Nagroda główna – nie-
spodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemia-
nowice Śl., ul. W. Wróblew-
skiego 67. Fundatorem po-
zostałych nagród jest Sie-
mianowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa.
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zostanie w miejscu mocowania kom-
pletnie rozerwana... że niemożliwe? 
Ano możliwe, bo to tylko zależy od 
użytej siły, a skoro nikt nie słyszy, to 

co za problem użyć jakiegoś narzę-
dzia. Wszak nikt się nie zainteresuje. 
Na szczęście skrzynkę podrzucono do 
klatki schodowej obok i została zamon-
towana powtórnie. Był to więc wybryk.

Inną „nowinką” jest przeoranie ład-
nie utrzymanego trawnika w rejo-
nie ul. Mieszka I na osiedlu „Węzło-
wiec” Dotychczas mieliśmy do czynienia 
z ewentualnym parkowaniem na frag-
mentach trawnika. Tym razem komuś 
zachciało się przejechać na skróty ot, 
kaprys. Efekt – patrz zdjęcie. Auto jakoś 
przejechało, ale rozmiękczona ziemia 
nie była w stanie oprzeć się naciskowi 
i pozostał na niej głęboki ślad... głupoty.

Przekazując co miesiąc informacje 
o zniszczeniach, zastanawiamy się, 
kiedy zamieszkali w spółdzielczych 
domach wystąpią zdecydowanie i od-
ważnie przeciwko wszelkiego autora-
mentu psujom, bo ich działalność nie 
odbywa się w próżni.

Przecież nie jest możliwe,
by nikt niczego nie widział

i niczego nie słyszał.
Na razie jednak nadal panuje niezro-

zumiała solidarność z takimi osoba-
mi. Niedawno informowaliśmy, że ka-
ra dosięgła młodego mężczyznę, który 
swego czasu upstrzył bohomazami kil-
ka ścian na osiedlu „Bańgów”. Za ten 
czyn przyjdzie mu łącznie zapłacić ok. 
10 tysięcy złotych. Pomyślmy, że i in-
ni niszczący mogliby spotkać się z ta-
ką dolegliwością.

Wielu z nas sądzi, że tylko odpo-
wiednie służby mają pilnować porząd-
ku i dbać o bezpieczeństwo. Jakoś za-
pominamy przy tym, że służby te ma-
ją swoje inne zadania i nie są wyłącz-
nie do naszej dyspozycji – czytaj pil-

nowania naszej klatki schodowej. Nie 
są też w stanie być w każdym miejscu 
i o każdej godzinie, bo jest ich zbyt 

mało. Zapominamy też, że jak śmie-
cących dużo, to jeden sprzątający po-
rządku nie utrzyma, nawet gdyby pra-
cował po kilkanaście godzin na dobę.

Pytanie, jakie każdy chcący miesz-
kać w schludnym domu i w zadba-
nym otoczeniu winien sobie postawić, 
brzmi: kiedy sami zamieszkali (ja, są-
siad) wystąpią zdecydowanie i odważ-
nie przeciwko psujom. Wystarczy tylko 
zadzwonić, jak pisze w jednym z e-ma-
ili nasz Czytelnik z Bańgowa. Wystar-
czy tylko wybrać trzy magiczne cy-
ferki 112 bądź 986.

Wystarczy tylko, ale i aż!!!
„BAŃGÓW”

- ul. Władysława St. Reymonta 54 
– wybito szybę w drzwiach wejścio-
wych. 

„CENTRUM”
- ul. Kolejowa 1 – pomalowano ele-

wację,
- ul. Komuny Paryskiej 6 – znisz-

czono barierkę na parkingu,
- ul. Ryszarda Gansińca 11 + gara-

że – skradziono kable elektryczne.
„MŁODYCH”

- ul. Franciszka Zubrzyckiego 1 – wy-
bito szybkę w drzwiach wejściowych,

- aleja Młodych 12 – skradziono 
gumową wycieraczkę antypoślizgową 
z parteru klatki schodowej.

„TUWIMA”
- ul. Wojciecha Korfantego 4B 

– urwano skrzynkę telekomunikacyjną,
- ul. W. Korfantego 9A – na VI pię-

trze zniszczono zamek w drzwiach 
wejściowych,

- ul. W. Korfantego 9B – skradzio-
no klamkę z drzwi wejściowych, w dru-
gich drzwiach wybito szybę,

- ul. W. Korfantego 9C – na I pię-
trze skradziono klamkę z drzwi wej-
ściowych,

- ul. W. Korfantego 4B, Leśna 15, 
Hermana Wróbla 2C, 3A i B, 5B 
– zniszczono skrzynki na reklamy,

- ul. Hermana Wróbla 3A – zdewa-
stowano właz na dach,

- ul. Okrężna 4, H. Wróbla 16 (kiosk 
z kwiatami) – namalowano „graffiti”.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Grunwaldzka 4A – zdewasto-

wano drzwi wejściowe – wyrwano bla-
chę i części aluminiowe,

- ul. Władysława Jagiełły 29A 
– zniszczono skrzynkę na reklamę,

- ul. Wł. Jagiełły 35B – skradzio-
no listwy aluminiowe z windy między  
V i VII piętrem.

 pes
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SKLEP MODELARSKI
Ul. Truchana 31         Sklep czynny:

41-500 Chorzów        Pn-Pt  11.00-17.00
                              Czwartek 11.00-18.00

Kolejki elektryczne 

Modele plastikowe do sklejania                   
Części fototrawione    
Warsztat modelarza               
                                      Sklep internetowy 

www.mojswiatmodeli.pl
mojswiatmodeli@mojswiatmodeli.pl

                                               Tel. 512-330-653

s-208/4-10

Udający się wieczorem, a wychodzą-
cy np. wczesnym rankiem mieszkań-
cy budynku przy Wojciecha Korfan-
tego 1B zapewne przecierali oczy ze 
zdumienia. Wieczorem była, po kilku 
godzinach znikła. Znikła w porze, gdy 

teoretycznie wszyscy śpią, gdy każdy 
szelest wyolbrzymia cisza. Mowa o... 
skrzynce na listy, którą w nocy 29 mar-
ca ktoś wyrwał ze ściany. Czytający 
tekst nie mylą się – ktoś wyrwał w no-
cy skrzynkę na listy. Po jej istnieniu 

pozostał ślad na ścianie. Powie ktoś: 
może zbyt słabo zastała zamocowa-
na – skoro wyrwano... Ale czy w społe-
czeństwie XXI wieku, w środku Euro-
py, skrzynki na listy, tudzież inne urzą-
dzenia mają być montowane za pomo-

cą kotew zdolnych do utrzymania se-
tek kilogramów?

Może i tak, ale wtedy jakiś osiłek jest 
w stanie wyrwać pół ściany albo wytar-
gać skrzynkę tak, że jej tylna ścianka 

Jak sięgamy pamięcią...
...z czymś takim w dłuuuugiej już historii tej niechlubnej rubryki jeszcze nie 

mieliśmy do czynienia. Po co komu to było? Trudno dociec. Co ktoś chciał 
udowodnić? Nie wiemy. Wiemy, że wiadomość zelektryzowała wszystkich.

ciąg dalszy na str. 39


