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

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

Na 
stronach:

...słów kilka
Powitanie lata i Piknik w Bańgowie

Struktura kosztów lokali mieszkalnych za rok 2012

Sprawozdanie RN SSM za 2012 r.  52 uchwały… - str. 9

Sprawozdanie Zarządu SSM z działalności w 2012 r.  Minął rok… - str. 13

Szanowni Członkowie Spółdzielni!

Przed nami Walne Zgromadzenie Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. Walne to najwyższa sta-

tutowa władza Naszej Spółdzielni. Zwracam się więc do 
Państwa z apelem o liczny udział w jego obradach, by 
podsumować miniony rok działalności. W bieżącym wy-
daniu „MS” sporo miejsca poświęcono na prezentację ma-
teriałów będących przedmiotem obrad, wiele  innych wyło-
żono do wglądu, by każdy mógł  się  z nimi  zapoznać. Są-
dzę,  że  na  ich  podstawie  możemy  spokojnie,  obiektyw-
nie  i jestem  przekonany,  że  pozytywnie  dokonać  oceny 

2012 roku. Osiągnięte efekty widać gołym okiem, zaś kon-
dycja finansowa SSM jest bardzo dobra. Za nami Zebrania 
Osiedlowe i mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 
były one bardzo dojrzałe. Przybyli na nie, przedstawiali róż-
ne  sprawy  w tym  dotyczące  obrony  spółdzielczości  przed 
kolejnymi  nowelizacjami  ustaw  zmierzających  do  jej  likwi-
dacji. Proponowali też podjęcie dalszych zadań w atmosfe-
rze rozsądku  i poszanowania  innych zamieszkałych. Dzię-
kuję za to i zapraszam na Walne życząc spokojnych obrad.

(-) Wiesław Jaźwiec
Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM.

Jak prawidłowo segregować...
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A na osiedlach zanotowano:
 „BAŃGÓW”

-  ul.  Władysława  St.  Reymonta 10 
– skradziono barierkę przy wejściu do 
budynku,

-  ul.  Karola  Szymanowskiego 1  – 
skradziono pojemnik,

- ul. Wł. St. Reymonta 18, 20 – wy-
rwano  kosz  na  odpady,  drugi,  cięż-
ki,  wywrócono  i rozrzucono  wszyst-
kie śmieci.

„MŁODYCH”
-  Plac Skrzeka i Wójcika 5A, B  – 

bohomazy na elewacji,
- ul. Boh. Westerplatte 8 – wyrwano 

drzwi z ościeżnicą w wejściu do zsypu.
„CHEMIK”

- ul. Walerego Wróblewskiego – na 
placu zabaw zniszczono huśtawkę.

„CENTRUM”
-  ul.  Kolejowa 2, 3, 5  –  skradziono 

3 gajgery i 3 znaki drogowe,

- ul. Komuny Paryskiej 3 – poobija-
no elewację,

-  ul.  Powstańców 54  –  skradziono 
kratę okienną w budynku ADM, na pla-
cu zabaw zniszczono kilka elementów 
zabawowych.

im. Juliana TUWIMA
-  ul.  Wojciecha  Korfantego 2B 

– zniszczono  drzwi  z ganku  piwnicz-
nego,

-  ul.  Hermana  Wróbla 7C  –  wybito 
szybę w oknie piwnicy.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Władysława Jagiełły 29 31, 33 

oraz na kilku  lokalach wolnostojących 
wymalowano pseudograffiti,

- ul. Grunwaldzka 6C, 41A – wyrwa-
no skoble w drzwiach w piwnicach.

Rzeczywistość skrzeczy
Nadal nie ma taryfy ulgowej dla odnowionych ścian, drzwi wejściowych, 

placów zabaw, skrzynek na reklamy, szyb i szybek, ławek, koszy i dzie-
siątków innych przedmiotów wspólnego użytku. Nie ma  i już. Przykre, ale 
prawdziwe. Tym samym nie ma  taryfy ulgowej w dopisywaniu kolejnych zbęd-
nych wydatków. Szkoda tych pieniędzy.
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Zarząd Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
informuje:

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

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

oczekuje Prezes Zarządu lub jego Zastępcy.

W związku ze zbliżającymi się urlopami  
i czasem wyjazdów wakacyjnych informuję,  

że kolejny dyżur Członków Rady Nadzorczej SSM  
odbędzie się we wrześniu 2013 r. 

Datę i skład osobowy dyżurujących opublikujemy 
w sierpniowym wydaniu gazety „Moja Spółdzielnia”

Przewodniczący Rady Nadzorczej SSM 
(-) Wiesław Jaźwiec
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Zapoznanie się z przebiegiem i wynikami badania bilansu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2012 r.,  
 przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r., podział na części Walnego Zgromadzenia SSM to najważ-

niejsze zagadnienia, jakie rozpatrywano na przeprowadzonym 13 maja br. posiedzeniu Rady Nadzorczej SSM. Ze-
branie tradycyjnie odbyło się w salce konferencyjnej siedziby Zarządu przy ul. Boh. Westerplatte 20.

Mirosława Hora,  biegła  księgowa, 
rozpoczynając  omawianie  wyników 
badania  sprawozdania  finansowego 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Mieszka-

niowej za rok obrotowy 2012 zauważy-
ła, że jest ono obligatoryjne dla każdej 
Spółdzielni.  Oceniając  wyniki  finanso-
we  Spółdzielni  podkreśliła,  że  nie  ma 
zagrożeń  dla  jej  funkcjonowania,  że 
Spółdzielnia,  jej  członkowie  i władze 
mogą spokojnie patrzeć w przyszłość. 
Kondycja finansowa SSM jest bowiem 
bardzo dobra.

Badanie bilansu
Warto  podkreślić,  mówiła, 

że  SSM  prowadzi  inwesty-
cje  –  takich  zaś  spółdzielni 
jest  niewiele.  Biegła  zdając 
relację  z przeprowadzonego 
badania  nie  szczędziła  słów 
uznania, bo wszystkie wskaź-
niki  ekonomiczne  Spółdzielni 
są  bardzo  dobre.  Oceniając 
stan  aktywów  i pasywów  za-
uważyła, że 2012 rok był ko-
lejnym, w którym wystąpiło zmniejsze-
nia sumy, co nadal jest wynikiem prze-
kształceń  mieszkań.  Ustawa  nakazu-
je  wykazywanie  zysków  z działalno-
ści, która nie stanowi gospodarki zaso-
bami  mieszkaniowymi  i SSM  uzyska-
ła zysk netto w wysokości 666.300,84 
złotych. 

Odnosząc się do zaległości Mirosła-
wa  Hora  mówiła:  -  Już w 2011 roku 
mieliście bardzo niski  wskaźnik zale-
głości bieżących, za ubiegły rok jesz-
cze go obniżyliście o 0,03% i to mimo 
wzrostu naliczeń czynszowych. Wasz 
wskaźnik jest rewelacyjny i kto wie czy 
nie najniższy, w województwie. Powin-
niście zdradzić jak się to robi, a może 
i opatentować, co dałoby dodatkowe 
dochody – zażartowała. 

Biegła  zaznaczyła,  że  tak  niewielki 
wskaźnik  zadłużenia  jest  zasługą  ak-
tywnego działania Spółdzielni  i prowa-
dzenia częstych rozmów dyscyplinują-
cych na etapie, gdy pojawiają się pierw-
sze  symptomy  wskazujące  na  dalsze 
niepłacenie.  Jak  w każdej  spółdziel-
ni,  tak  i u Was,  problemem  są  dłużni-
cy  z zaległościami  wielomiesięcznymi, 
bo te kwoty rzutują na wskaźniki. Mimo 

to wynik  jest bardzo dobry. Mirosława 
Hora  wysoko  oceniła  też  służby  księ-
gowo-finansowe  i podziękowała  im  za 
znaczący  wkład  w sprawne  i bezpro-

blemowe  przygotowanie  bilansu,  jak 
i prowadzenia całej dokumentacji. Opi-
nię biegłej czytaj str. 12.

Podziękowania dla Członków
Wiesław Jaźwiec  –  przewodniczą-

cy  RN,  podziękował  biegłej  za  rzetel-
ne  badanie  bilansu  i przekazaną  tak 
wysoką,  pozytywną  ocenę  Spółdziel-
ni oraz uwagi.

Szef  RN  pogratulował  Zarządowi 
oceny  i zauważył,  że  ogromne  słowa 
uznania  i podziękowania  należą  się 
wszystkim  członkom  Spółdzielni  rze-
telnie i terminowo wnoszącym opłaty. 

Przyjęcie Sprawozdań 
Następnie  Przewodniczący  Komisji 

Stałych RN przedstawili krótkie, pozy-
tywne opinie o bilansie. Po tych wystą-
pieniach  Rada  w głosowaniu  przyję-
ła  uchwałę.  Czytamy  w niej:  Na pod-
stawie przedstawionej przez Komi-
sję Rewizyjną oceny sprawozdania fi-
nansowego i sprawozdania Zarządu 
SSM oraz na podstawie Opinii i Ra-
portu biegłego rewidenta, Rada Nad-
zorcza ocenia pozytywnie działanie 
Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 2012 rok w zakre-
sie gospodarki ekonomiczno-finanso-
wej, prowadzonej dokumentacji księ-
gowej i ksiąg rachunkowych oraz pra-
widłowego i terminowego sporządze-
nia sprawozdania finansowego.

Rozpatrując  swoje  sprawozda-
nie  z działalności  w ub.r.  Rada  do-
konała  w nim  kosmetycznych  popra-
wek  i w głosowaniu  uchwaliła:  Przy-
jąć sprawozdanie Rady Nadzorczej 

Siemianowickiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej z działalności za miniony 
okres sprawozdawczy, które zostanie 
przedstawione do rozpatrzenia Walne-
mu Zgromadzeniu Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w czerwcu 2013 r.

Walne
W ostatnich  miesiącach  większość 

spraw  rozpatrywanych  przez  RN  po-
święcona była Walnemu Zgromadzeniu. 
W trakcie tych obrad RN ostatecznie do-
konała podziału WZ na 3 części i ustali-
ła terminy. Walne odbędzie się w dniach 
24, 25 i 26 - szczegóły patrz str. 5.

Przyjęto  także  harmonogram  przy-
gotowań  do  WZ.  Precyzyjnie  rozpisa-

no  w nim  zadania  i odpowie-
dzialnych za ich realizację.

Zebrania Osiedlowe
Od  22  do  25  kwietnia  br. 

w SSM  odbyło  się  7  Zebrań 
Osiedlowych  Siemianowic-
kiej  Spółdzielni  Mieszkanio-
wej. Uczestniczyło w nich 321 
osób z tego uprawnionych do 
głosowania 315 Członków.

W trakcie  Zebrań  przyjęto 
łącznie  22  wnioski.  W rozbi-

ciu  na  osiedla  Zebrania  Osiedlowe 
uchwaliły:

- os. „Chemik” – 1 wniosek
- os. „Bańgów” – 5 wniosków 
- os. „Młodych” – 4 wnioski
- os. „Michałkowice” – 4 wnioski
- os. im. J. Tuwima – 2 wnioski
- os. „Węzłowiec” – 5 wniosków
- os. „Centrum” – 1 wniosek

Rada  rozpatrzyła  i podjęła  uchwałę 
o zobowiązaniu  Zarządu,  Rad  Osiedli 
i Administracje  do  ich  pełnej  realiza-
cji w ramach posiadanych możliwości.

Omawiając  przebieg  Zebrań  pod-
kreślano  ich  wysoki  merytoryczny 
poziom  a także  fakt,  że  pojawiły  się 
głosy  w dyskusji  o podjęcie  działań 
w obronie  spółdzielczości  i wystąpie-
niu  w imieniu  Członków  Siemianowic-
kiej Spółdzielni Mieszkaniowej do Po-
słów,  Senatorów  przeciwko  zmianom 
w ustawie  o spółdzielniach  mieszka-
niowych. Obszerne  relacje z ZO SSM 
zamieściliśmy w „MS” 5/2013.

Wyniki gospodarczo-finansowe
Rada zapoznała się także z Informa-

cją  o wynikach  gospodarczo-finanso-
wych SSM za I kwartał 2013 r.

Informację przyjęto bez uwag.  pes

Obradowała Rada Nadzorcza SSM

Sprawozdania, badanie bilansu
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

O Walnym Zgromadzeniu słów kilka
Walne Zgromadzenie to najwyższa statutowa władza Spółdzielni. Wprowadzenie tej formy oceny działalności 

nakłada na każdego spółdzielcę ogromną odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Wdrożenie w życie 
demokracji bezpośredniej to wyzwanie, jakiemu winni sprostać Członkowie Spółdzielni. Poprzednie WZ dowio-
dły, że zdaliśmy ten egzamin na piątkę.

Walne wymusza inny niż dotychczas 
sposób  przeprowadzania  obrad  naj-
wyższej  statutowej  władzy  i zaznaja-
miania się z wszelkimi materiałami do-
tyczącymi funkcjonowania Spółdzielni, 
czyli  zakłada  –  co  było  intencją  usta-
wodawcy  –  ogromne,  rzetelne  i świa-
dome  zaangażowanie  mieszkańców 
w życie Spółdzielni.

Teraz,  by  zgodnie  z prawem  prze-
prowadzić  Walne  Zgromadzenie,  za-
wiadomienia  o nim,  wraz  z jego  po-
rządkiem  obrad  i innymi  informacja-
mi,  winny  być  indywidualnie,  z odpo-
wiednim wyprzedzeniem, dostarczone 
do  każdego  Członka.  Ustawa  o spół-
dzielniach  mieszkaniowych  nakazuje 
wyłożenie  do  wglądu  wszystkich  do-
kumentów,  jakie  będą  przedmiotem 
obrad  w celu  umożliwienia  zaintere-
sowanym  mieszkańcom  zapoznania 
się z nimi. Kwestie te ujęto w Statucie 
SSM  umieszczonym  na  stronie  inter-
netowej Spółdzielni.

Chcąc w pełni świadomie i mery-
torycznie uczestniczyć w Walnym 
Zgromadzeniu i podejmować decy-
zje, należy samodzielnie zaznajo-
mić się z materiałami, jakie będą 
przedmiotem obrad. To  świadome 
uczestnictwo  nakazuje  też  obowiąz-
kowe podporządkowanie się zasadom 
zawartym  w przyjętym  Statucie  oraz 
Regulaminie  obrad.  By  nieco  ułatwić 
podejmowanie  decyzji  podczas  WZ, 
na  łamach  bieżącego  wydania  „MS” 
publikujemy  pełne  Sprawozdanie  Ra-
dy Nadzorczej z działalności w 2012 r. 
i Sprawozdanie Zarządu SSM.

Tegoroczne Walne Zgromadzenie SSM 
podzielono  na  trzy  części.  Obrady  prze-
prowadzone  zostaną  w Domu  Kultury 
„Chemik”. Początek wszystkich części 1700 
Określając miejsce obrad na DK „Chemik” 
kierowano się dwoma przesłankami:

Pierwsza to  fakt,  iż  żadne  osiedle 
nie  dysponuje  odpowiednio  dużą  sa-
lą,  a teoretycznie  można  się  spodzie-
wać, iż na daną część WZ przybędzie 
znaczna ilość uprawnionych.

Druga,  to  względy  ekonomiczne. 
Przyjęta lokalizacja nie pociąga za so-
bą kosztów, gdyż w DK  „Chemik” od-
płatność za wynajęcie sali wynosi zero 
zł, bo obiekt jest własnością Spółdzielni.

Zapamiętajmy:  Podczas  Walnego 
nie ma możliwości zgłaszania żadnych 
dodatkowych  spraw,  a na  ich  podsta-
wie  głosowania  wniosków  do  realiza-

cji. Walne musi obradować i podejmo-
wać uchwały wyłącznie objęte porząd-
kiem obrad. Ustawa wprowadzając in-
stytucję Walnego, szczególnie podzie-
lonego na części, uniemożliwia dysku-
sję  i składanie wniosków niebędących 
przedmiotem  obrad.  Możliwość  kiero-
wania  wniosków  mieliśmy  niedawno, 
podczas  Zebrań  Osiedlowych  Człon-
ków  SSM.  Wielu  z nas  z tej  możliwo-
ści skorzystało.

Procedowanie WZ,
uczestnictwo w obradach

– informacji kilka
Procedowanie  WZ,  czyli  postępo-

wanie  zgodnie  z określonymi  reguła-
mi rozpoczyna się już w chwili przygo-
towania zawiadomień o zwołaniu Wal-
nego. Dostarczone do Członków SSM 
powiadomienia – na co najmniej 21 dni 
przed terminem posiedzenia pierwszej 
części Walnego Zgromadzenia – mu-
szą zawierać:
- termin i miejsce obradowania Walne-

go lub jego części,
- porządek obrad,
-  wskazywać  miejsca  i termin  wyło-

żonych do wglądu wszystkich  spra-
wozdań i projektów uchwał, jakie bę-
dą przedmiotem obrad,

-  informację  o prawie  Członka  do  za-
poznania się z tymi dokumentami.
W SSM zawiadomienia o WZ zosta-

ły  już  dostarczone  do  Spółdzielców. 
Wszystkie sprawozdania i projek-
ty uchwał zostały też wyłożone od 
7 czerwca br. w biurze Zarządu, po-
kój nr 19 i są dostępne w godzinach 
urzędowania Spółdzielni.

Ważne: Zgodnie z paragrafem 8 Re-
gulaminu  WZ  oraz  zapisami  Statutu, 
Członkowie Spółdzielni mają prawo do 
składania projektów uchwał i zamiesz-
czania  ich  w porządku  obrad  najda-
lej  na 15 dni  przed  terminem  I części 
WZ.  Zgłaszane  projekty  uchwał  mu-
szą być zgodne z obowiązującym pra-
wem  i muszą  być  poparte  (podpisa-
ne),  przez  co  najmniej  10  Członków 
z podaniem  ich:  imienia  i nazwiska, 
adresu  oraz  numeru  członkowskiego. 
Z kolei  wszelkie  uchwały,  jakie  ma-
ją  być  podejmowane  w tym  składane 
na podstawie żądań Członków powin-
ny być wykładane, na co najmniej 14 
dni przed terminem I części Walnego.

Pamiętajmy, że ewentualne projek-
ty uchwał zgłaszane pod obrady WZ 
mogą dotyczyć wyłącznie kompe-
tencji Walnego Zgromadzenia, któ-
re zapisane są w punktach 1 do 15 
w paragrafie 17 Statutu SSM.

Informujemy,  że  każdy  Członek  ma 
także prawo, pkt 9 par. 16 Statutu SSM, 
do zgłaszania poprawek do wyłożonych 
projektów  uchwał  nie  później  niż  na  3 
dni przed terminem I części WZ.

Uwaga: Każdy Członek SSM ma prawo 
uczestniczyć, niezależnie od ilości posia-
danych mieszkań, tylko i wyłącznie w jed-
nej  części  Walnego  Zgromadzenia,  któ-
ra  obejmuje  jego  faktyczne  miejsce  za-
mieszkania,  gdyż  każdy  ma  tylko  jeden 
głos. Każdy uczestnik ma też bezwzględ-
ny obowiązek podporządkowania się za-
sadom ustalonym w Statucie  i Regulami-
nie  obrad  i decyzjom  Prezydium  wybra-
nego przez uczestników danej części WZ.

Musimy pamiętać, że Walne Zgro-
madzenie jest zobowiązane podej-
mować jedynie uchwały przyjęte 
w porządku obrad (par. 18 Statutu), 
który musi być identyczny – pod ry-
gorem nieważności – dla wszyst-
kich części WZ. Piotr Sowisło

Walne Zgromadzenie
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej
odbędzie się w DK „Chemik”,

ul. Niepodległości 51 
w Siemianowicach Śląskich:

I część: 24. czerwca (poniedziałek)
obradują Członkowie z osiedli:
„Centrum”, „Michałkowice”, 

„Bańgów” i Członkowie 
oczekujący

II część: 25. czerwca (wtorek)
obradują Członkowie z osiedli:
im. J. Tuwima i „Węzłowiec”

III część: 26. czerwca (środa)
obradują Członkowie z osiedli:

„Chemik” i „Młodych”
Początek wszystkich

części WZ – 1700
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

Nowe Rady zainaugurowały działalność

Podczas kwietniowych zebrań 
osiedlowych, w trakcie tajnych 

wyborów, wyłoniono składy Rad 
Osiedli na kolejną kadencję.

Pierwszymi  zadaniami  nowych  Rad, 
był wybór Prezydiów, tj. m.in. Przewod-
niczącego,  jego zastępcy, Sekretarza, 
a także poszczególnych komisji. Na in-
auguracyjnych posiedzeniach omówio-
no też kilka ważnych zagadnień.

Na  wszystkich  siedmiu  zebraniach 
porządek  obrad  wyglądał  w zasadzie 
podobnie  –  powitanie,  podziękowania 

za  aktywność  w trakcie  poprzedniej, 
pięcioletniej kadencji dla członków Ra-
dy,  którzy  zakończyli  już  swoją  spo-
łeczną  działalność  w RO  –  tu  Zarząd 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Mieszka-
niowej wystosował okazyjne  listy. Da-
lej, wybór osób, które będą piastowa-
ły przez kolejne  lata wspomniane wy-
żej  funkcje  oraz  tworzyć  będą  komi-
sje problemowe. Ustalono  też  terminy 
dyżurów  –  mieszkańcy  mogą  na  nich 
wnosić swoje sprawy. Na ostatni punkt 
składały  się  tematy  dotyczące  stricte 
działalności osiedli. Tu na poszczegól-
nych  osiedlach  poruszano,  takie  za-
gadnienia jak m.in.: podsumowanie zi-
my z uwzględnieniem nakładów finan-
sowych,  jakie  zostały  poniesione,  no-
wa  ustawa  o gospodarce  odpadami 
komunalnymi  a osiedla  SSM,  tematy-
ka  Walnego  Zgromadzenia  i w końcu 
wnioski mieszkańców – z zebrań oraz 
zgłoszone podczas dyżurów.

Przypominamy  składy  nowych  Rad 
Osiedli  oraz  nazwiska  Przewodniczą-
cych,  Wiceprzewodniczących  i Sekre-

tarzy  Rad  oraz  członków  komisji  pro-
blemowych  ukonstytuowanych w trak-
cie pierwszych po wyborze posiedzeń. 

Osiedle „Michałkowice”
Radę Osiedla tworzą:

- Dariusz Bochenek
- Barbara Chrobak
- Piotr Cieluch
- Stefania Dziura-Lattka
- Ilza Głogowska
- Barbara Henel
- Robert Japtok
- Gerard Lattka

- Jan Mizera
- Zdzisława Skrzypiec-Kijo
- Małgorzata Witas

I posiedzenie 15 maja br.
Prezydium RO:

Przewodniczący: Dariusz Bochenek
Wiceprzewodniczący: Barbara Henel
Sekretarz: Małgorzata Witas

Komisja Remontowa:
Barbara Henel, Gerard Lattka, Jan 

Mizera
- Komisja Ładu i Porządku:

Barbara Chrobak, Piotr Cieluch, 
Robert Japtok
- Komisja Społeczno-Wychowawcza:
Ilza Głogowska, Zdzisława Skrzy-

piec-Kijo, Stefania Lattka-Dziura
Osiedle im. Juliana Tuwima

Radę Osiedla tworzą:
- Beata Bernacikowska
- Barbara Borszcz
- Bronisław Breguła
- Adam Górecki
- Danuta Kwiatkowska
- Maria Lech
- Kazimierz Majewski

- Ryszard Osyra
- Kazimierz Smakosz
- Renata Soduś
- Bolesław Zabawa

I posiedzenie 14 maja br.
Prezydium RO:

Przewodniczący: Adam Górecki
Wiceprzewodniczący: Ryszard Osyra
Sekretarz: Bronisław Breguła

- Komisja Remontowa:
Ryszard Osyra, Kazimierz Majew-

ski, Bolesław Zabawa
- Komisja Społeczno-Wychowawcza:
Adam Górecki, Bronisław Breguła, 

Renata Soduś, Barbara Borszcz
Osiedle „Chemik”

Radę Osiedla tworzą:
- Ryszard Adamczyk
- Ewa Dinges
- Jan Dudek
- Stefan Janda
- Maria Jurczyk
- Klaudiusz Kowolik
- Krzysztof Kusz
- Ewa Ozner
- Zbigniew Rogoż
- Andrzej Sławiński
- Wanda Stolarczyk

I posiedzenie 7 maja br.
Prezydium RO:

Przewodniczący: Jan Dudek
Wiceprzewodniczący: Klaudiusz 

Kowolik
Sekretarz: Maria Jurczyk

- Komisja Remontowa:
Zbigniew Rogoż, Krzysztof Kusz, 

Ewa Ozner, Andrzej Sławiński
- Komisja ds. społecznych:

Wanda Stolarczyk, Ryszard Adam-
czyk, Ewa Dinges, Stefan Janda

Osiedle „Młodych”
Radę Osiedla tworzą:

- Andrzej Chyliński
- Stanisław Cichoń
- Czesław Głuch
- Józef Jagieła
- Rajmund Kawik
- Jerzy Kurzawa
- Bronisław Laube
- Urszula Madeja
- Piotr Majnusz
- Stanisław Tomalik
- Leszek Wielogórski

I posiedzenie 7 maja br.
Prezydium RO:

Przewodniczący: Jerzy Kurzawa
Wiceprzewodniczący: Andrzej Chy-

liński
Sekretarz: Urszula Madeja
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- Komisja Remontowa:
Bronisław Laube, Rajmund Kawik, 

Leszek Wielogórski, Stanisław To-
malik

- Komisja Porządku Publicznego:
Czesław Głuch, Stanisław Cichoń, 

Piotr Majnusz, Józef Jagieła
Osiedle „Węzłowiec”
Radę Osiedla tworzą:

- Waldemar Buchta
- Janusz Dudek
- Wiesław Gola
- Wiesław Jaźwiec
- Marcin Klimczak
- Ryszard Kowalski
- Damian Łączyński
- Bogdan Seweryn
- Karol Szelest
- Andrzej Waldera
- Krzysztof Wojtynek.

I posiedzenie 14 maja br.
Prezydium RO:

Przewodniczący: Wiesław Jaźwiec

Wiceprzewodniczący: Andrzej Waldera
Sekretarz: Marcin Klimczak
Komisje  problemowe  w tym  osiedlu 

tworzone są na bieżąco – wg potrzeb.
Osiedle „Bańgów”

Radę Osiedla tworzą:
- Adam Cebula, 
- Marcin Ciszewski, 
- Adam Dragański, 
- Barbara Florek, 
- Małgorzata Germel,
- Mieczysław Hojda,
- Leon Pichen,
- Zbigniew Popek,
 - Marek Redlicki,
- Julian Spławski
- Monika Wilk.

I posiedzenie bezpośrednio po 
zebraniu, tj. 22 kwietnia br.

Prezydium RO:
Przewodniczący: Mieczysław Hojda
Wiceprzewodniczący: Leon Pichen
Sekretarz: Barbara Florek

Komisje problemowe w tym osiedlu 
tworzone są na bieżąco – wg potrzeb.

Osiedle „Centrum”
Radę Osiedla tworzą:

- Joanna Baranowicz-Pluskwik
- Tadeusz Dudek
- Elżbieta Hołowczak
- Andrzej Jagiełło
- Jerzy Koszorek
- Zbigniew Krawczyk
- Barbara Merta
- Waldemar Olszówka
- Stanisław Solowski
- Lucyna Szreter
- Teresa Woźniak

I posiedzenie 14 maja br.
Prezydium RO:

Przewodniczący: Andrzej Jagiełło
Wiceprzewodniczący: Lucyna Szreter
Sekretarz: Elżbieta Hołowczak

- Komisja Remontowa:
Stanisław Solowski, Zbigniew 

Krawczyk, Jerzy Koszorek  rg

Być jak Messi, Ronaldo, Lewandowski

Bezpłatne treningi – po spotkaniach organizacyjnych

Jak będą wyglądały treningi? Kto może na nie uczęszczać? Czy moje dziecko sobie poradzi? Na te i inne pyta-
nia starali się odpowiadać byli piłkarze, a dziś szkoleniowcy – Dariusz Rzeźniczek i Robert Rozakowski. Za na-

mi spotkania organizacyjne. Teraz pora wziąć się za sport i rekreację. Wyjść z domu i być aktywnym! – mówi ha-
sło przewodnie inicjatywy.

Pomysł  bezpłatnych  treningów  na 
boiskach  wielofunkcyjnych  pojawił  się 
już kilka miesięcy temu. Siemianowic-
ka  Spółdzielnia  Mieszkaniowa,  w ra-
mach  działalności  społeczno-kultural-
nej  wystąpiła  z taką  inicjatywą.  Patro-
nat  nad  nią  zaraz  objęły  Wojewódz-
ki  i Miejski  Zarządy  TKKF. 
W maju,  w Domu  Kultury 
„Chemik”,  odbyły  się  czte-
ry  spotkania  organizacyjne, 
podczas  których  zgromadze-
ni rodzice wraz ze swoimi po-
ciechami  –  przyszło  łącznie 
kilkadziesiąt osób - wysłucha-
li  wszelkich  potrzebnych  in-
formacji.  Dowiedzieli  się,  że 
zajęcia  niezależnie  od  pogo-
dy  odbywać  się  będą  co  ty-
dzień  w dwóch  grupach  wiekowych, 
odpowiednio: 7-9 i 10-12 lat. 

- Przede wszystkim chodzi o zachęce-
nie dzieci do wyjścia z domu i uprawia-
nia piłki nożnej. Nawet jeśli w przyszło-
ści nie wszyscy  pójdą w tym kierunku, 
mamy nadzieję, że pozostanie w nich 
taki odruch aktywnego, zdrowego trybu 
życia – mówił Robert Rozakowski, były 
piłkarz między innymi GKS-u Katowice.

Treningi odbywać się będą od ponie-
działku  do  czwartku  na  czterech  róż-
nych  obiektach  sportowych.  W osie-

dlach: „Michałkowice”, „Tuwima”, „Wę-
złowiec” i „Bańgów”. 

Podczas  spotkań  dopytywano,  jak 
taki  trening  będzie  wyglądał,  jak  dłu-
go potrwa i czy przewiduje się rozgry-
wani jakichś meczy. Pytano m.in. o po-
trzebny  strój  oraz  o buty.  Na  wszyst-

kie pytania odpowiadali trenerzy. - Nie 
będzie to forsowny trening, raczej for-
ma rozgrzewki, poznanie tak napraw-
dę zasad piłki nożnej i współzawod-
nictwa. Na koniec zazwyczaj będą od-
bywać się sparingi. Strój jak najbar-
dziej wygodny, sportowy, buty tzw. ha-
lówki, odpowiednie do gry na sztucz-
nej nawierzchni.  Czy  dziecko  da  so-
bie radę? - Pierwsze treningi to wyka-
żą. Jeżeli będą problemy, przesuniemy 
je do młodszej grupy. A jeżeli ktoś bę-
dzie się wyróżniał, ma szanse się wy-

bić?  –  Jesteśmy w stanie polecić da-
nego zawodnika, mamy kontakty. Czy 
będą  rozgrywane  mecze  międzyosie-
dlowe?  –  Po kilku treningach przewi-
dujemy oczywiście taką możliwość. 
Trening odbędzie  się,  gdy będzie pa-
dać?  Jak będzie ulewa, oczywiście 

że nie, ale przy lekkim desz-
czu, mżawce, owszem – pił-
karze grają w różnych warun-
kach.  Treningi  wstępnie  roz-
pisane są do października, co 
później? – Być może uda się 
porozumieć z którąś ze szkół 
i będzie możliwość kontynu-
owania treningów w hali. Wię-
cej będziemy wiedzieli za pa-
rę tygodni.

Terminy zajęć piłkarskich 
na boiskach osiedlowych:

Poniedziałki – „Michałkowice” – 
16.30-18.00 dzieci w wieku 7-9 lat, 
18.00-19.30 dzieci w wieku 10-12 lat,

Wtorki – „Tuwima” - 16.30-18.00 
dzieci w wieku 7-9 lat, 18.00-19.30 
dzieci w wieku 10-12 lat,

Środy – „Węzłowiec” - 16.30-18.00 
dzieci w wieku 7-9 lat, 18.00-19.30 
dzieci w wieku 10-12 lat,

Czwartki – „Bańgów” - 16.30-18.00 
dzieci w wieku 7-9 lat, 18.00-19.30 
dzieci w wieku 10-12 lat. rg
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- Rafał GRzywocz: Panie PRzewod-
niczący, niedawno odbyły się zebRania 
osiedlowe członków siemianowickiej 
sPółdzielni mieszkaniowej. jakie wnioski 
można wysunąć Po ich zakończeniu? 

-  Wiesław JAźWIEC:  13  maja  br., 
podczas  posiedzenia  Rady  Nadzor-
czej,  podsumowywaliśmy  właśnie  za-
kończone  zebrania.  Jak  wyliczyliśmy, 
ustalono na nich do realizacji w sumie 

22  wnioski  – to  całkiem  pokaźna  licz-
ba.  Podjęliśmy  oczywiście  niezbędną 
uchwałę, zobowiązującą Zarząd SSM, 
administracje do ich zrealizowania. Ja-
kie wnioski nasuwają mi się po zebra-
niach? Zgłoszone przez mieszkańców 
problemy, można w zasadzie podzielić 
na trzy grupy. Pierwsza z nich obejmu-
je  sprawy  dotyczące  bieżącej  działal-
ności osiedla, realizacji planów remon-
towych itp. Na drugą składają się z ko-
lei  tematy,  skierowane  bezpośrednio 
do Urzędu Miasta i to włodarze Siemia-
nowic Śląskich muszą się do nich usto-
sunkować. Spółdzielnia tutaj będzie je-
dynie pośrednikiem w staraniach o re-
alizację złożonych  postulatów.  Ostat-
nia  grupa  to  wnioski  mieszkańców, 
aby podjąć konkretne działania w spra-
wie  niepokojących  zmian  w ustawie 
o spółdzielniach  mieszkaniowych. 
W tej  sprawie  zapewne  będą  kolejne 
pisma  do  Regionalnego  Związku  Re-
wizyjnego Spółdzielczości Mieszkanio-
wej  w Katowicach  i wyższych  struktur. 
Spółdzielnia na pewno nie będzie bier-
na w tej kwestii. To tylko ogólny zarys 
problematyki  zebrań.  Szczególnie  ta 
ostatnia grupa zagadnień nastraja po-
zytywnie, bo w końcu dostrzegamy, że 
majstrowanie przy ustawie, mimo szu-
mu  o zasadności,  obraca  się  przeciw 
mieszkańcom, przeciw spółdzielczości 
mającej  bardzo  bogatą  historię  sięga-
jącą XIX wieku. Duża w tym rola „Mojej 
Spółdzielni”  konsekwentnie  prezentu-
jącej zagrożenia, przedstawiającej ma-
teriały, których próżno szukać w innych 
publikatorach. Takie zgromadzenia po-
zwalają  na  jeszcze  lepsze  poznanie 
bolączek mieszkańców. Sądzę, że każ-
da  przedstawiona  uwaga,  informacja, 
jest cenna dla administracji. Bez wzglę-
du na to czy jest słuszna czy nie – waż-
ne,  że  mieszkańcy  wykazują  zainte-
resowanie  swoim  miejscem  zamiesz-
kania,  chcą  głośno  mówić  o tym,  co 

ich  interesuje.  Na  zebraniach  ponad-
to, mieszkańcy zapoznani zostali mię-
dzy innymi z działalnością poszczegól-
nych administracji w ostatnich kilkuna-
stu  miesiącach,  najbliższymi  planami 
oraz ze sprawozdaniami z działalności 
Rad Osiedli, tak więc ci, którzy zdecy-
dowali się wziąć w nich udział, dowie-
dzieli  się sporo  interesujących  rzeczy, 
krótko  mówiąc,  z życia  swojego  osie-

dla  i na  podstawie  tego,  są  w stanie 
wyrobić sobie własne zdanie.

- Tłumów na zebRaniach nie było. nie 
maRTwi Pana Ta, sTosunkowo niska fRe-
kwencja?

-  Wydaje  mi  się,  że  to  świadczy 
o tym,  iż  mieszkańcy  są  zadowole-
ni  z działalności  Spółdzielni.  Tym  sa-
mym nie mają potrzeby przychodzenia 
na  zebrania,  a swoje  sprawy  na  bie-
żąco  załatwiają  w osiedlowych  admi-
nistracjach.

- nie sPosób Pominąć infoRmacji o wy-
boRze nowych Rad osiedli. jakie sToją 
PRzed nimi wyzwania?

-  Samo  zasiadanie  w Radzie  Osie-
dla  już  jest  pewnego  rodzaju  wyróż-
nieniem,  bowiem  to  mieszkańcy  de-
cydują  o tym,  kto  ma  ich  reprezento-
wać „na zewnątrz”. W większości osie-
dli  trzon  Rady  stanowią  ci  sami  lu-
dzie, którzy byli w poprzedniej kaden-
cji. Są jednak osoby nowe, często mło-
de,  po  trzydziestce.  Sądzę,  że  szyb-
ko oswoją się z pracą w Radzie, zoba-
czą  jak  wygląda  współpraca  z Zarzą-
dem SSM, administracją, jakie są pro-
blemy,  mniejsze  – większe.  Mam  na-
dzieje, że nieraz wniosą oni swoje pro-
pozycje,  pomysły,  polubią  tę  społecz-
ną  działalność  na  rzecz  innych.  Do-
brze więc,  że do Rad wchodzą coraz 

młodsze  osoby  i że  zmiany  dokonują 
się  sukcesywnie,  bo  ci  już  funkcjonu-
jący mogą swym doświadczeniem słu-
żyć „nowicjuszom”. Dobrze też wiemy, 
że starszych członków ktoś musi prze-
cież kiedyś zastąpić...

- PRzed nami walne zGRomadzenie...
- Tak, to ważny moment każdego ro-

ku  w życiu  Spółdzielni.  Podczas  Wal-
nego dokonamy podsumowania minio-
nego roku. Jestem przekonany, że bę-
dzie ono pozytywne, bo dokonania mó-
wią same za siebie. W każdym osiedlu 
widzimy  zmiany.  Zmiany,  w moim  od-
czuciu na  lepsze. Spójrzmy na docie-
plane  systematycznie  budynki,  odna-
wiane  klatki  czy  chociażby  chodniki. 
Przybywa  nam  miejsc  parkingowych 
i na  co  warto  zwrócić  jeszcze  uwa-
gę  – nowoczesnych  boisk  wielofunk-
cyjnych dla młodzieży i placów zabaw 
dla  dzieci.  Jako  jedna  z nielicznych 
spółdzielni w Polsce, SSM buduje do-
my  i garaże.  Materiały  będące  przed-
miotem  obrad,  są  dostępne  do  wglą-
du  w siedzibie  Siemianowickiej  Spół-
dzielni  Mieszkaniowej  przy  ulicy  Bo-
haterów Westerplatte,  tak  więc  każ-
dy  członek  Spółdzielni  może  się  z ni-
mi zapoznać i dokonać na ich podsta-
wie  własnej  oceny  działań.  Uważam, 
że  był  to  dobry  rok,  czego  dowodzą 
opinia  biegłego  rewidenta,  uzyskane 
wyniki bilansowe i uzyskane wyróżnie-
nia za całość działalności. Jestem tym 
bardzo pozytywnie zbudowany, bo do-
brze to wróży na przyszłość.

- ...a skoRo o PRzyszłości, To...
-  Sądzę,  że  musimy  utrzymać  do-

tychczasową dynamikę i realizację już 
przyjętych programów. Przed nami ko-
lejne, gdyż kłania się rozpoczęcie ter-
momodernizacji  II  etapu osiedla  „Wę-
złowiec” i zasobów osiedla „Bańgów”.

- Panie PRzewodniczący, dlaczeGo 
waRTo PRzyjść na walne?

- Odpowiem krótko: Bo warto uczest-
niczyć w życiu Spółdzielni. Każdy czło-
nek  ma  swój  głos  i ten  głos  staje  się 
szczególnie  ważny  właśnie  podczas 
Walnego Zgromadzenia, gdy przyjmo-
wane  są  sprawozdania  z działalności 
Rady  Nadzorczej,  Zarządu  SSM,  gdy 
mowa  o udzieleniu  absolutorium  po-
szczególnym  członkom  Zarządu  czy 
głosowane  są  decyzje  Rady  Nadzor-
czej w sprawie wykluczeń.

- i na koniec. czeGo Pan oczekuje od 
walneGo zGRomadzenia?

-  Spokojnych  obrad,  mądrych,  wła-
ściwych  wyborów,  no  i satysfakcjonu-
jącej frekwencji.

- dziękuję za Rozmowę.

Podsumowując Zebrania 
i czas na Walne...

Rozmawiamy z Wiesławem Jaźwcem – przewodniczącym  
Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
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ciąg dalszy na str.10

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
z działalności od czerwca 2012 do czerwca 2013

52 uchwały, setki zagadnień
Zgodnie z artykułem 35 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze oraz postanowieniami Statutu Siemianowickiej  

 Spółdzielni Mieszkaniowej, Rada Nadzorcza SSM sprawowała swoje funkcje nadzorczo-kontrolne, dotyczące 
całokształtu działalności Spółdzielni wynikające z kompetencji przynależnych temu organowi samorządowemu.

Rada  Nadzorcza  Siemianowickiej 
Spółdzielni  Mieszkaniowej  pracowa-
ła  w minionym  okresie  sprawozdaw-
czym  w pełnym  niezmienionym  skła-
dzie  ustalonym  w następstwie  wybo-
rów od lipca 2011.

Skład Rady Nadzorczej SSM
przedstawiał się następująco:
Prezydium Rady Nadzorczej:

1.  Wiesław Jaźwiec  – Przewodni-
czący,

2. Jan Dudek – z-ca Przewodniczą-
cego,

3.  Joanna Baranowicz-Pluskwik 
– Sekretarz.

Komisja Gospodarki Zasobami
Mieszkaniowymi i Inwestycji:

1.  Zbigniew Rogoż  – Przewodni-
czący,

2.  Mieczysław Hojda  – z-ca  Prze-
wodniczącego,

3. Ryszard Osyra – Sekretarz,
4. Dariusz Bochenek – Członek Ko-

misji,
5.  Bogdan Seweryn  – Członek  Ko-

misji.
Komisja Rewizyjna:

1. Wiesław Gola – Przewodniczący,
2.  Andrzej Chyliński  – z-ca  Prze-

wodniczącego,
3.  Joanna Baranowicz-Pluskwik 

– Sekretarz,
4. Tadeusz Dudek – Członek Komisji,
5. Ewa Ozner – Członek Komisji.

Komisja 
ds. Organizacyjno-Samorządowych

i Społeczno-Kulturalnych:
1. Piotr Majnusz – Przewodniczący,
2. Jan Dudek – z-ca Przewodniczą-

cego,
3.  Danuta Kwiatkowska  – Sekre-

tarz,
4. Gerard Lattka – Członek Komisji,
5. Bronisław Breguła – Członek Ko-

misji.
Rada Nadzorcza w okresie spra-

wozdawczym odbyła 9 posiedzeń 
plenarnych i 22 posiedzenia Komisji 
Problemowych Rady.

Należy podkreślić, że Członkowie Pre-
zydium Rady Nadzorczej biorą aktywny 
udział w pracach Komisji Problemowych.

Tematyka  posiedzeń  Rady  Nad-
zorczej  Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej  wynikała  z przyjętych 

Planów  pracy  oraz  innych  spraw  wy-
nikających  z jej  kompetencji  ustawo-
wych i statutowych.

W okresie sprawozdawczym tematy-
ka  posiedzeń  Rady  Nadzorczej  obej-
mowała  między  innymi  następujące 
zagadnienia:
-  ocenę  realizacji  wykonania  planu 

gospodarczo-finansowego  Siemia-

nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2012 r.,

-  ustalenie miesięcznej stawki za eks-
ploatację  i utrzymanie  nieruchomo-
ści  i opłaty  czynszowej  za  1 m2  po-
wierzchni garażowej,

-  analizę  stanu  zaległości  czynszo-
wych  w Siemianowickiej  Spółdziel-
ni  Mieszkaniowej  za  7  miesięcy 
2012 r.,

-  przyjęcie  planu  przygotowań  za-
sobów  SSM  do  okresu  zimowego 
2012/2013,

-  przyjęcie  sprawozdania  z działalno-
ści  Domu  Kultury  „Chemik”  w okre-
sie letnim,

-  przyjęcie  informacji  Działu  Człon-
kowsko-Mieszkaniowego  o działal-
ności od 1. 01. do 30. 09. 2012 r.,

-  powołanie Honorowego Komitetu Or-
ganizacyjnego  Obchodów  55-lecia 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej,

-  wyboru  i powołania  Biegłego  Rewi-
denta  do  badania  sprawozdania  fi-
nansowego SSM za 2012 rok,

-  uchwalenie  Planu  gospodarczo-fi-
nansowego  Siemianowickiej  Spół-
dzielni Mieszkaniowej na rok 2013,

-  uchwalenie  Planu  Inwestycyjnego 

Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej na rok 2013,

-  uchwalenie Planu rzeczowo-finanso-
wego robót remontowych Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 
rok 2013,

-  ocenę wykonania rzeczowego planu 
remontów za rok 2012 w SSM,

-  ocenę  wykonania  planu  estetyza-

cji  klatek  schodowych  w budynkach 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej na lata 2012-2013,

-  ocenę  wykonania  rzeczowego  Pla-
nu Remontów elewacji na  rok 2012 
ze względu na wady technologiczne 
budynków i ubytki ciepła,

-  ocenę  wykonania  finansowego  Pla-
nu Remontów za 2012 rok,

-  ocenę  realizacji  wykonania  Planu 
gospodarczo-finansowego  Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2012 r.,

-  przyjęcie informacji o stanie zaległo-
ści  czynszowych  – stan  na  31.  12. 
2012 r.,

-  przyjęcie  sprawozdania  z działalno-
ści Działu Członkowsko-Mieszkanio-
wego za 2012 r.,

-  zatwierdzenia  harmonogramu  ze-
brań  osiedlowych  w Siemianowic-
kiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na 
2013 rok,

-  przyjęcie  Sprawozdania  z Akcji  „Zi-
ma 2013” organizowanej przez Dom 
Kultury „Chemik” 

-  ocenę  dotychczasowego  przebiegu 
badania  Sprawozdania  Finansowe-
go SSM za rok obrotowy 2012,
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-  zatwierdzenie stawek opłat  za  loka-

le użytkowe,
-  przyjęcie  i zatwierdzenie  planu  es-

tetyzacji  klatek  schodowych  w bu-
dynkach  Siemianowickiej  Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na lata 2014-2017,

-    przyjęcie  informacji  na  temat  do-
tychczasowego  przebiegu  realizacji 
„Regulaminu  utrzymania  czystości 
i porządku na terenie miasta Siemia-
nowic Śląskich” w zasobach Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

-  przyjęcie informacji o przebiegu i wy-
nikach  prac  Komisji  Przetargowej 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej z „Konkursu ofert” na robo-
ty remontowo-budowlane z dn. 4. 03 
– 7. 03 .2013 r.,

-  omówienie  i przyjęcie  Planu  Pracy 
Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Ko-
misji Problemowych na rok 2013,

-  zatwierdzenia  harmonogramu  przy-
gotowań do Walnego Zgromadzenia 
Członków Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej w czerwcu 2013 r.,

-  podziału  Walnego  Zgromadzenia 
Członków  Siemianowickiej  Spół-
dzielni  Mieszkaniowej  na  części 
w 2013 r.,

-  rozpatrywania  spraw  o wykreślenie 
z członkostwa w Spółdzielni,

-  podsumowania przebiegu obrad Ze-
brań  Osiedlowych  Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej w 2013 r. 
oraz omawianie przyjętych przez ze-
brania – wniosków,

-  omawianie  przygotowań  do  Walne-
go Zgromadzenia Członków Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
w 2013 r.,

-  omawianie  i przyjęcie  Sprawozdania 
Rady Nadzorczej z działalności w mi-
nionym okresie sprawozdawczym,

-  rozpatrywanie  spraw  terenowo-
-prawnych.
Rozpatrywanie  zagadnień  zamyka-

no  zajęciem  przez  Radę  Nadzorczą 
stanowiska  wobec  rozpatrywanych 
spraw,  a w przypadkach  tego  wyma-
gających podejmowaniem stosownych 
uchwał.

Rada Nadzorcza, zgodnie ze swoimi 
kompetencjami,  wnikliwie  rozpatrywa-
ła  wszystkie  zgłoszone  przez  Człon-
ków Spółdzielni uwagi, wnioski i opinie 
zarówno  te  kierowane  pisemnie  czy 
telefonicznie,  jak  i te  zgłaszane  oso-
biście  na  comiesięcznych  dyżurach 

Członków Rady Nadzorczej.
W okresie  sprawozdawczym  odno-

towano  11  comiesięcznych  dyżurów 
Członków Rady Nadzorczej.

W czasie  dyżurów  przyjęto  4  zgło-
szenia,  spraw  skierowanych  przez 
Członków Spółdzielni.

Problematyka  zgłaszanych  spraw 
dotyczyła:
-  zmiany sposobu rozliczeń za central-

ne ogrzewanie lub likwidacji podziel-
ników kosztów ogrzewania,

-  zacieków  na  ścianie  spowodowa-
nych  montażem  anteny  satelitarnej 
przez sąsiada,

-  niskiej  temperatury  w pomieszcze-
niach  mieszkalnych  i rozliczenia  za 
c.o.  w mieszkaniu  przy  ul.  Karola 
Świerczewskiego 48,

-  niesolidne  wykonanie  prac  malar-
skich  klatki  w budynku  przy  ul.  Wy-
zwolenia 8A, braku szyby w drzwiach 
wejściowych, drzwi z suszarni nada-
ją się do wymiany,

-  zastrzeżenia,  co  do  prawidłowości 
odczytu wartości zużytej wody przez 
zamontowany  w mieszkaniu  wo-
domierz  – ul.  Szarych  Szeregów  1 
(prośba o zgodę na jego wymianę).
Na  wszystkie  zgłoszone  na  dyżu-

rach Członków Rady Nadzorczej spra-
wy udzielono odpowiedzi i wyjaśnień.

Jak  wcześniej  wspominano  w przy-
padkach  tego  wymagających  Ra-
da  Nadzorcza  Siemianowickiej  Spół-
dzielni  Mieszkaniowej  sankcjonowa-
ła  swoje  decyzje  podejmując  stosow-
ne uchwały.

W okresie sprawozdawczym
Rada Nadzorcza Siemianowickiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej
podjęła 52 uchwały.

Tematyka  podjętych  uchwał  doty-
czyła:
-  przyjęcia  informacji  o wynikach  go-

spodarczo-finansowych  SSM  za 
7 miesięcy 2012 r.,

-  oceny realizacji wykonania planu go-
spodarczo-finansowego  Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 
7 miesięcy 2012 r.,

-  analizy  stanu  zaległości  czynszo-
wych  w Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej za 7 miesięcy 2012 r.,

-  przyjęcia  planu  przygotowań  zaso-
bów  Siemianowickiej  Spółdzielni 
Mieszkaniowej  do  okresu  zimowe-
go 2012/2013,

-  przyjęcia  Sprawozdania  z działalno-
ści  Domu  Kultury  „Chemik”  w okre-
sie letnim,

-  informacji  Działu  Członkowsko-
-Mieszkaniowego  z działalności  od 
1. 01. do 30. 09. 2012 r.,

-  powołania  Honorowego  Komitetu 
Organizacyjnego obchodów 55-lecia 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej,

-  wyznaczenia  biegłego  rewidenta  do 
badania  Sprawozdania  Finansowe-
go SSM za rok obrotowy 2012,

-  uchwalenia  Planu  Gospodarczo-Fi-
nansowego  Siemianowickiej  Spół-
dzielni Mieszkaniowej na rok 2013,

-  uchwalenia  Planu  Inwestycyjnego 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej na rok 2013,

-  uchwalenia  Planu  Rzeczowo-Finan-
sowego robót remontowych Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
na rok 2013,

-  nadania odznaki „Zasłużony dla Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”,

-  spraw terenowo-prawnych,
-  ustalenia  Harmonogramu  robót  re-

montowo-modernizacyjnych  instala-
cji wewnętrznych centralnego ogrze-
wania i ciepłej wody użytkowej w ra-
mach  przygotowania  do  sezonu 
grzewczego 2012/2013,

-  ustalenia miesięcznej stawki na eks-
ploatację  i utrzymanie  nieruchomo-
ści  i opłaty  czynszowej  za  1 m2  po-
wierzchni garażowej,

-  oceny wykonania rzeczowego Planu 
Remontów za rok 2012 w Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

-  oceny  wykonania  Planu  estetyza-
cji  klatek  schodowych  w budynkach 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej na lata 2012-2013,

-  oceny  wykonania  rzeczowego  Pla-
nu  remontów  elewacji  na  rok  2012 
ze względu na wady technologiczne 
budynków i ubytki ciepła,

-  oceny  wykonania  finansowego  Pla-
nu Remontów za 2012 r.,

-  oceny  realizacji  wykonania  Planu 
Gospodarczo-Finansowego  Siemia-
nowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
za 2012 r.,

-  przyjęcia  Sprawozdania  z działalno-
ści Działu Członkowsko-Mieszkanio-
wego za 2012 r.,

-  przyjęcia  harmonogramu  Ze-
brań  Osiedlowych  w Siemianowic-
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kiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na 
2013 r.,

-  przyjęcia  Sprawozdania  z „Akcji  zi-
ma 2013” organizowanej przez Dom 
Kultury  „Chemik”  oraz  przeprowa-
dzonej  w tym  zakresie  wizytacji 
przez Członków Komisji ds. Organi-
zacyjno-Samorządowych  i Społecz-
no-Kulturalnych  Rady  Nadzorczej 
Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej,

-  oceny  dotychczasowego  przebie-
gu  badania  Sprawozdania  Finan-
sowego  Siemianowickiej  Spółdziel-
ni  Mieszkaniowej  za  rok  obrotowy 
2012,

-  ustalenia  wysokości  opłat  za  lokale 
użytkowe,

-  przyjęcia  i zatwierdzenia  Planu  es-
tetyzacji  klatek  schodowych  w bu-
dynkach  Siemianowickiej  Spółdziel-
ni Mieszkaniowej na lata 2014-2017,

-  przyjęcia informacji na temat dotych-
czasowego przebiegu realizacji „Re-
gulaminu utrzymania czystości  i po-
rządku na  terenie miasta Siemiano-
wic Śląskich” w zasobach Siemiano-
wickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

-  przyjęcia  informacji  o wynikach  go-
spodarczo-finansowych  SSM  za 
I kwartał 2013 r.,

-  spraw  członkowsko-mieszkanio-
wych,

-  przyjęcia  wniosków  zgłoszonych  na 
Zebraniach Osiedlowych br.,

-  przyjęcia  Sprawozdania  Rady  Nad-
zorczej  z działalności  w minionym 
okresie  sprawozdawczym  2012-
2013,

-  zgody na nabycie terenu.

Przedstawiając  działalność  Rady 
Nadzorczej  w okresie  sprawozdaw-
czym  należy  podkreślić  jej  efektyw-
ną współpracę z Zarządem Siemiano-
wickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  co 
skutkowało  właściwym  prowadzeniem 
całokształtu  działalności  Spółdzielni, 
zarówno  w sferze  organizacyjno-sa-

morządowej, gospodarczo-finansowej, 
jak  i konserwacyjno-remontowej  czy 
inwestycyjnej.

Ważnym  elementem  działalno-
ści  Rady  Nadzorczej  była  współpra-
ca  Członków  Rady  Nadzorczej  z Ra-
dami  Osiedli.  W okresie  sprawozdaw-
czym  Członkowie  Rady  Nadzorczej 
w wieloosobowych  grupach  uczestni-
czyli w posiedzeniach wszystkich Rad 
Osiedlowych.  Pozwala  to  na  szybki 
przepływ informacji związanych z dzia-
łalnością Rady bezpośrednio na Osie-
dla  a jednocześnie  zapoznanie  się 
członków  Rady  z problemami  Osiedli, 
z których się nie wywodzą.

Ważnym elementem prezentacji pro-
blemów  związanych  z działalnością 
Rady  były  między  innymi  wystąpie-
nia Członków Rady na łamach gazety 
„Moja Spółdzielnia”.

Podsumowując  swoją  działalność 
w okresie  sprawozdawczym  Ra-
da  Nadzorcza  zapewnia,  że  dołoży-
ła  wszelkich  starań  w celu  wypełnia-
nia  swoich  obowiązków  statutowych 
i regulaminowych,  konsekwentnie  re-
alizując zadania Rady zawarte w rocz-
nym  planie  działalności  wynikające 
z jej uprawnień statutowych.

Rada Nadzorcza
Siemianowickiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej

zaPoznaj się z TeRminem  zachowaj haRmonoGRam  zaPoznaj się z TeRminem

O d c z y t y  p o d z i e l n i k ó w  k o s z t ó w
Z dużym wyprzedzeniem sięgającym paru miesięcy 

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

zawiadamiamy, że odczyTy wykonywane będą Tylko w Godzinach 
PoPołudniowych, PocząTek ok. 1600,  a w soboTy od 1000.

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU PODSTAWOWY  
ORAZ JEDEN DODATKOWY.

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

  Biuro Rozliczeń EC

Termin Budynek, adres

10. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 31A-D; Leśna 13, 
15; Niepodległości 58A-G

11. 06.
wtorek

Władysława Jagiełły 33A-E;  
Okrężna 1, 2;  

Walerego Wróblewskiego 39A-C, 41A-H

12. 06.
środa

Władysława Jagiełły 35A-D; 
 Okrężna 3, 4;  

Walerego Wróblewskiego 51A-D, 53A-G

Termin Budynek, adres

13. 06.
czwartek

Władysława Jagiełły 37A-D;  
Okrężna 5, 6;  

W. Wróblewskiego 53H, 61A-D, 63 A-F

14. 06.
piątek

Władysława Jagiełły 39A-E; Okrężna 7, 8; 
 Walerego Wróblewskiego 63G-I; 

Niepodległości 64A-C, 66A-B

15. 06.
sobota

Niepodległości 66C-I; 
Okrężna 13, 15

17. 06.
poniedziałek

Władysława Jagiełły 41A-D; 

fo
to

: a
rc

hi
w

um
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Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siemianowicach Śląskich

O P I N I A  N I E Z A L E Ż N E G O  B I E G Ł E G O  R E W I D E N T A
Dla Rady Nadzorczej i Zarządu

z badania sprawozdania finansowego

S I E M I A N O W I C K I E J  S P Ó Ł D Z I E L N I  M I E S Z K A N I O W E J
w

S I E M I A N O W I C A C H  Ś L Ą S K I C H
U L .  B O H A T E R Ó W  W E S T E R P L A T T E  2 0

za okres od 1.01.2012 do 31.12.2012

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, na które składa się:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

• bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą:

198 794 447,49 zł
• rachunek   zysków  i   strat   za  okres  od   1.01.2012r.   do  31.12.2012 r.   wykazujący bezwynikową   

działalność   na  gospodarce   zasobami   mieszkaniowymi   oraz   zysk  netto na pozostałej działalności, 
w wysokości:

666 300,84 zł
• zestawienie zmian w kapitale   własnym za okres od   1.01.2012 r.  do 31.12.2012 r. wykazujące 

zmniejszenie kapitału własnego o kwotę:
7 455 269,36 zł

• rachunek przepływów  pieniężnych za okres od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zwiększenie 
stanu środków pieniężnych o kwotę:

1 137 790,68zł
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności jednostki 
odpowiada kierownik jednostki.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami 
(polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz, czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we 
wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz 
o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
• rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
• krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów  
w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać 
racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu.

W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę 
zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób 
wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu 
finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

• przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  
i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2012r., jak też jej wyniku finansowego za 
rok obrotowy od 1.01.2012r. do 31.12.2012r.,
• sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej  wyżej  ustawie 
zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
•jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, 
postanowieniami statutu Spółdzielni i ustawą Prawo Spółdzielcze.
Sprawozdanie z działalności jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości,  

a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident 
przeprowadzający badanie Przedsiębiorstwo Usługowe „PAGE”
 Spółka z o.o.

 Podmiot uprawniony do badania nr 1454
 Katowice ul Zimorodków 13

Katowice, 31.03.2013 r.

P r z e d s i ę b i o r s t w o  U s ł u g o w e  P A G E  S p .  z  o .  o .  4 0 - 5 3 5  K a t o w i c e  u l .  Z i m o r o d k ó w  1 3

Mirosława Hora
Biegły rewident nr 7301
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Zarząd  Siemianowickiej  Spółdziel-
ni  Mieszkaniowej  prowadząc  bieżącą 
działalność  jednostki  w 2012 r.  kon-
centrował  się  przede  wszystkim  na 
zadaniach określonych przez 
właściwe  statutowo  orga-
ny  samorządowe  Spółdziel-
ni,  sformułowane  w rocznym 
planie  gospodarczo-finanso-
wym  oraz  w obowiązującej 
strategii  ekonomicznej.  Ce-
lem była możliwie najpełniej-
sza  realizacja  założeń  obję-
tych  planami  gospodarczo-
-finansowymi  oraz  działalno-
ści  społeczno-kulturalnej,  jak 
również  bieżące  wykonywa-
nie  zadań  poprzez  stosowa-
nie  się  do  obowiązujących 
przepisów  prawa  spółdziel-
czego, budowlanego, bilansowego czy 
też  podatkowego  a również  poddanie 
się  obowiązkowym  kontrolom  czy  lu-
stracjom.

W szczególności  prowadzone  były 
działania związane z:
•  dążeniem  do  maksymalnej  realiza-

cji planów wycinkowych określonych 
dla  poszczególnych  administracji 
osiedlowych,

•  poprawą,  względnie  utrzymaniem 
stabilności  ogólnej  sytuacji  finanso-

wej Spółdzielni w tym: racjonalizację 
wydatków  i kosztów  w elementach 
zależnych  bezpośrednio  od  Spół-
dzielni i Spółdzielców, poprawę orga-
nizacji pracy, utrzymanie właściwych 
relacji i wskaźników ekonomicznych,

•  sprawnym  przeprowadzeniem  dzia-
łań  i czynności  związanych  z wy-
odrębnieniem  lokali  spółdzielczych 
na  własność  członków  oraz  dal-
szym  porządkowaniem  w tym  ce-

lu  spraw  terenowo-prawnych  nieru-
chomości  spółdzielczych  oraz  przy-
gotowaniem i podejmowaniem kolej-
nych uchwał Zarządu określających 

przedmiot  odrębnej  własności  lo-
kali  w poszczególnych  nieruchomo-
ściach budynkowych.
Charakterystyczna dla roku 2012 by-

ła ciągła praca nad wdrażaniem zmian 
majątkowych  Spółdzielni  będących 
konsekwencją  uchwalonej  przez  Sejm 
RP ustawy z dnia 14. 06. 2007 r. o zmia-
nie  ustawy  o spółdzielniach  mieszka-
niowych, która  to ustawa spowodowa-
ła  masowy  wykup  mieszkań  za  kwotę 
nominału umorzenia, w wielu przypad-

kach  za  przysłowiową złotówkę.  Kon-
sekwencją tego były zmiany w struktu-
rze własności majątku Spółdzielni.
I. DZIAŁALNOŚĆ CZŁONKOWSKO-

MIESZKANIOWA W 2012 ROKU
Od  1  stycznia  do  31  grudnia  2012 

roku  do  działu  Członkowsko-Miesz-
kaniowego  wpłynęły  3.352  pisma,  na 
1.742  udzielono  odpowiedzi,  a w po-
zostałych sprawach wystawiono umo-
wy  o ustanowieniu  spółdzielczych  lo-

katorskich  praw  do  mieszkań,  umo-
wy o ustanowieniu spółdzielczych wła-
snościowych  praw  do  lokali  w wyniku 
przekształcenia oraz decyzje w wyniku 

kupna-sprzedaży  mieszkań 
i garaży na podstawie zawar-
tych aktów notarialnych. 

Z ruchu  ludności  oraz 
w wyniku  eksmisji  uzyska-
no 11 mieszkań, w trakcie 10 
zorganizowanych przetargów 
3  mieszkania  zostały  sprze-
dane na przetargu ograniczo-
nym,  natomiast  8  mieszkań 
zostało  wylicytowanych  na 
przetargu nieograniczonym.

Ponadto  zawarto  umowy 
o ustanowienie praw do loka-
li z tytułu:
•  zgonu  i prawa  do  spadku 

– mieszkania lokatorskie – 16,
•  nowych  inwestycji  – mieszkania  lo-

katorskie – 2,
•  rozwodów – mieszkania lokatorskie – 7,
•  przywrócenia  praw  członkowskich 

– mieszkania lokatorskie – 4,
•  wzajemnej  zamiany  – mieszkania 

lokatorskie  – 20  (w tym  1  zamiana 
w zasobach SSM  i 19  zamian poza 
zasoby SSM),

•  darowizny,  sprzedaże  na  rynku 
wtórnym, podziały majątku, dziedzi-

czenia  – spółdzielcze  własnościo-
we – 187,

•  decyzje  potwierdzające  nabycie 
przez  Członków  Spółdzielni  prawa 
odrębnej  własności  do  mieszkania 
– 116,

•  przekwalifikowania  mieszkań  z lo-
katorskiego  prawa  na  spółdzielcze 
własnościowe na nowych zasadach, 
czyli po wpłacie nominału umorzenia 
lub całkowitej spłacie kredytu – 1,

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Minął rok – działo się w nim sporo

Tabela nr 1. Lokale mieszkalne w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – stan na 31. 12. 2012 r.

Lp. Osiedle Powierzchnia 
mieszkań w m2 Ilość budynków Ilość mieszkań Liczba 

mieszkańców 
1 2 3 4 5 6

1. „Chemik” 93.850 34 2.136 4.341

2. „Centrum” 67.566 43 1.522 3.175

3. im. Juliana Tuwima 98.573 37 1.970 4.396

4. „Michałkowice” 91.025 40 1.785 4.286

5. „Młodych” 99.563 23 1.904 4.567

6. „Węzłowiec” 117.528 34 2.051 5.331

7. „Bańgów” 49.424 18 887 2.381

Razem: 617.529 229 12.255 28.477

Czytaj - str. 15 

Koszty działalności eksploatacyjno-remontowej
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•  kupna,  dziedziczenia  i darowizny 
garaży – 53,

•  z tytułu ustanowienia i przeniesienia 
prawa odrębnej własności mieszkań 
Spółdzielnia zawarła 117 aktów no-
tarialnych, w tym 17 aktów dotyczyło 
mieszkań  gdzie  dokonano  całkowi-
tej spłaty zadłużenia z tytułu kredytu 
i odsetek wg tzw. normatywu,

•  z tytułu ustanowienia i przeniesienia 
prawa  odrębnej  własności  garaży 
zawarto 20 aktów notarialnych.
Przedłużono 11 umów o najem loka-

li, zawarto 3 nowe umowy najmu.
W osiedlu  im.  Juliana  Tuwima  wy-

budowano  nowy  budynek  i oddano  9 
mieszkań i 5 garaży.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. 
do  Spółdzielni  wpłynęło  97  wniosków 
o przekształcenie mieszkania, 4 wnio-
ski  o przekształcenie  garaży,  z cze-
go 66 wniosków zostało załatwionych 
a pozostałe oczekują na zrealizowanie 
(m.in.  ze  względu  na  nieuregulowane 

sprawy związane z rozwodami, zgona-
mi itp. osób wnioskujących).

Do Spółdzielni przystąpiło 230 człon-
ków, 391 zostało skreślonych.

W związku  z brakiem  obowiązku 
przystąpienia w poczet członków SSM 
przy kupnie mieszkania, garażu lub lo-
kalu  użytkowego  na  rynku  wtórnym 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2012  ro-

ku  146  osób  skorzystało  z możliwo-
ści  rezygnacji  z członkostwa.  Zgodnie 
z uchwałą RN osoby  te płacą wyższą 
opłatę eksploatacyjną.

W wyniku przeprowadzonych eksmi-
sji  oraz  dokonanych  zamian  uzyska-
no spłatę zadłużeń wobec Spółdzielni 
w kwocie 344.480,00 zł.

Przygotowano  projekty,  a następnie 
uchwałę określającą przedmiot odręb-
nej  własności  na  4  nowo  utworzo-
nych  nieruchomościach,  natomiast  4 
uchwały zostały zmodyfikowane.

Dane na dzień 31. 12. 2012 r.:
Zasoby  mieszkaniowe  Spółdziel-

ni  ogółem:  12.255  mieszkań  o po-
wierzchni 617.528,78 m2, w tym miesz-
kania o statusie:
•  Spółdzielczym lokatorskim – 868
•  Spółdzielczym  własnościowym  

– 5.801
•  Prawo odrębnej własności – 5.572
•  Umowy najmu – 14

Zasoby  mieszkaniowe  Spółdzielni 
obciążone kredytem długoterminowym 
spłacanym wg tzw. „normatywu”
•  321 mieszkań o pow. 18.022,23 m2 
spłata całkowita w 2012 roku:
- 17 mieszkań z wniosku o przeniesie-

nie własności,
- 5 mieszkań spłata bez przeniesienia 

własności.
Zasoby garażowe Spółdzielni ogółem:

-  2.003  garaże  o pow.  32.415,93 m2, 
w tym garaże o statusie:

•  Spółdzielczym własnościowym  
– 1.785

•  Prawo odrębnej własności – 212
•  Umowy najmu – 6

Liczba Członków Spółdzielni: 13.430, 
w tym Członkowie:
•  Zamieszkali  z tytułu  posiadania 

mieszkania – 11.262
•  Posiadający  uprawnienia  do  gara-

ży – 190
•  Posiadający  uprawnienia  do  lokali 

użytkowych – 34
•  Prawni – 5
•  Współczłonkowstwo – 1.863
•  Oczekujący – 76

Strukturę  mieszkań  w Siemiano-
wickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
z podziałem  na  osiedla  prezentuje-
my  w wykresie  na  str.  15,  a Struktu-
rę  mieszkań  znajdujących  się  w za-
sobach SSM – stan na 31. 12. 2012 r. 
– patrz wykres na str. 20

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Minął rok – działo się w nim sporo

Tabela nr 2. Powierzchnia i ilość garaży 
w Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Lp. Osiedle
Powierzchnia garaży 

w m2  wg stanu  
na 31. 12. 2012 r.

Ilość garaży  
wg stanu  

na 31. 12. 2012 r.
1 2 3 4

1. „Chemik” 7.278 451

2. „Centrum” 3.101 197

3. im. Juliana Tuwima 6.703 421

4. „Michałkowice” 989 63

5. „Młodych” 4.428 279

6. „Węzłowiec” 9.301 551

7. „Bańgów” 616 41

Razem: 32.416 2.003

Tabela 3. Koszty działalności gospodarczo-finansowej.

Lp Wyszczególnienie
W tys. zł  
rok 2011

%
W tys. zł  
rok 2012

%

1 2 3 4 5 6

1.

Media ogółem, w tym:
- energia cieplna
- energia elektryczna
- zimna woda i odprowadzenie ścieków
- wywóz nieczystości
- gaz

34.273
18.585

1.762
9.923
3.235

768

49,9
27,0

2,6
14,5

4,7
1,1

36.740
19.783

1.868
10.978

3.213
898

51,3
27,6
2,6
15,3
4,5
1,3

2. Eksploatacja zasobów wraz z utrzymaniem zaplecza SSM 17.539 25,5 18.196 25,4

3. Remonty + konserwacje  16.899. 24,6 16.653 23,3

4. RAZEM: 68.711 100,0 71.589 100,0



15MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2013

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

II. GOSPODARKA ZASOBAMI 
MIESZKANIOWYMI

a. sTan zasobów

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszka-
niowa  eksploatuje  łącznie  690.984 m2 

powierzchni  użytkowej  z czego  na  lo-
kale mieszkalne przypada 617.529 m2. 
Pozostała  powierzchnia  użytkowa  to 
garaże  32.416 m2,  lokale  użytkowe 
23.550 m2 oraz tereny oddane w dzier-
żawę  wynoszące  17.489 m2.  Szcze-
gółowe  informacje  dotyczące  ilości 
i łącznej  powierzchni  użytkowej  lokali 
mieszkalnych w poszczególnych osie-
dlach przedstawia tabela nr 1 – str. 13 
i wykresy na str. 20 i 29.

W zakresie  garaży  stan  ilościowy 
w rozbiciu  na  osiedla  przedstawia  ta-
bela nr 2 str. 14.
b. koszTy działalności GosPodaRczo-

finansowej za Rok 2012
Koszty  działalności  gospodarczo-fi-

nansowej  (tabela nr  3  –  str.  14    i wy-
kres  na  str.  13)  ogółem  za  rok  2012 
zamknęły  się  kwotą  71.588,6  tys. zł. 
Na  działalność  gospodarczo-finanso-
wą pozyskano 72.333 tys. zł, co ozna-
cza, że w roku 2012 koszty były niższe 
od  uzyskanych  przychodów  o 744,4 
tys. zł,  tj.  około  1,04%  obrotu  roczne-
go.  Po  uwzględnieniu  jednak  wyni-
ków  na  poszczególnych  nieruchomo-
ściach  z poprzedniego  okresu,  które 
zgodnie  z przepisami  zostały  przenie-
sione  jako  przychody  lub  koszty  ro-
ku 2013 ustalony został wynik na go-
spodarce  zasobami  mieszkaniowymi 
w wysokości – 984,6 tys. zł oraz wynik 
z działalności gospodarczej w wysoko-
ści 666,3  tys. zł netto. Należy podkre-
ślić, że wszystkie wpływy są podawa-
ne w wysokości naliczonej, zgodnie ze 
stosowaną w Spółdzielni zasadą księ-
gowania dochodów należnych.

Koszty  działalności  gospodarczej 
za  rok  2012  wynoszą  71.588,6  tys. zł 
i są wyższe o 2.877,6 tys. zł, tj. o 4,19 
%  w stosunku  do  poziomu  kosztów 
z roku  2011.  Wydatki  na  zakup  me-
diów  w roku  2012  są  wyższe  o 2.467 
tys. zł  i stanowią  51,3  %  ogółu  kosz-
tów  poniesionych  w roku  2012.  Na-
kłady  na  eksploatację  całych  zaso-
bów  (tj.  mieszkań,  lokali  użytkowych, 
zaplecza  przy  ul.  Bohaterów  Wester-
platte  20  i pozostałą  działalność),  po-
niesiono  w wysokości  18.196  tys. zł 
i w stosunku do poziomu kosztów z ro-
ku 2011 wydano o 657 tysięcy złotych 
więcej.  Wydatki  na  remonty  i konser-
wacje  spadły  natomiast  o 246  tys. zł. 

Czytaj tekst  
- str. 14 

S
tr

u
kt

u
ra

 m
ie

sz
ka

ń
 w

 S
S

M
 z

 p
o

d
zi

ał
em

 n
a 

o
si

ed
la

 –
 s

ta
n

 n
a 

31
. 1

2.
 2

01
2 

r.



16 MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2013

Koszt  zakupu  energii  cieplnej  dla  ca-
łych  zasobów  jest  wyższy  w stosun-
ku  do  okresu  poprzedniego  o 1.198 
tys. zł.  Prowadzone  przez  Siemiano-
wicką  Spółdzielnię  Mieszkaniową  in-
tensywne prace modernizacyjne zwią-
zane z oświetleniem na klatkach scho-
dowych,  ograniczanie  zużycia  w piw-
nicach  oraz  sukcesywna  wymiana 
lamp osiedlowych na energooszczęd-
ne  w znacznym  stopniu  przyczyniły 
się  do  nieznacznego  wzrostu  kosz-
tów energii elektrycznej tj. o 106 tys. zł 
w stosunku do  roku 2011  i w dalszym 
ciągu  stanowią  2,6%  ogółu  kosztów. 
W 2012 r. wzrosły o 1.055 tys. zł kosz-

ty zimnej wody i kanalizacji, tj. o 10,6% 
więcej  w stosunku  do  roku  poprzed-
niego  (przy  zmienionej  cenie  od  1. 
07.  2012 r.)  Wyższe  koszty  o 130  ty-
sięcy złotych  odnotowano  natomiast 
w przypadku zakupu gazu i niższe wy-
wozu  nieczystości  o 22  tys. zł  w sto-
sunku do roku poprzedniego.

Koszty  eksploatacji  podstawowej 
i utrzymania  nieruchomości  za  rok 
2012 przedstawione w Tabeli nr 4, po-
za  wodą  i kanalizacją  oraz  c.o.  i pod-
grzaniem  wody,  zamknęły  się  kwotą 
35.058  tys. zł.  Na  prowadzenie  dzia-
łalności  w tym  zakresie  pozyskano 
35.547  tys. zł  a więc  więcej  o 489  ty-
sięcy złotych  co  stanowi  1,39%  obro-
tów  rocznych.  Suma  kosztów  eksplo-
atacji,  remontów  i konserwacji  za  rok 

2012  jest wyższa o 70  tysięcy złotych 
w odniesieniu do roku 2011.

Strukturę kosztów lokali miesz-
kalnych za rok 2012 prezentujemy 
w wykresie na str. 1

W zakresie  mediów  obserwujemy 
wzrost kosztów zużycia energii cieplnej 
w mieszkaniach  (c.o.  i c.w.u.)  o 1.005 
tys. zł  oraz  dalszy  znaczny  wzrost 
kosztów  zużycia  zimnej  wody  i ka-
nalizacji  o 1.045  tys. zł.  Średnio-mie-
sięczny  koszt  centralnego  ogrzewa-
nia w przeliczeniu na 1 m2 powierzch-
ni mieszkania, porównawczo w latach 
2010-2011-2012  w postaci  procento-
wego  udziału  poszczególnych  prze-

działów kosztów w ogólnej powierzch-
ni zasobów ogrzewanych obrazuje wy-
kres na str. 28.

W przedstawionym  wykresie  na  str. 
29  zauważyć można,  że w roku 2012 
ponad  28%  powierzchni  zamyka  się 
w przedziale  opłat  od  1,51-2,00 zł/
m2/m-c  i jest  to  odsetek  niższy  niż 
w roku  2011.  Natomiast  zwiększył  się 
udział  powierzchni  w przedziale  2,00-
2,50 zł/m2/m-c do prawie 50%. Wzrósł 
do  poziomu  17%  udział  powierzchni, 
dla których opłaty mieściły się w prze-
dziale  2,51-3,00 zł/m2/m-c.  Te  zmia-
ny udziału powierzchni w poszczegól-
nych  przedziałach  kosztów  są  wyni-
kiem wciąż rosnących cen ciepła. Re-
asumując  należy  stwierdzić,  że  pra-
wie  79%  – patrz  tabela  nr  5,  str.  21 

– powierzchni  ogrzewanej  mieści  się 
w przedziale  opłat  1,51-2,50 zł/m2/m-
-c, co  jest niewątpliwie odzwierciedle-
niem  racjonalnej  gospodarki  energią 
cieplną przez mieszkańców SSM. 

Wykres  na  str.  20  prezentujący  po-
ziomy  kosztów  stałych  i zmiennych 
w latach 2002-2012 pokazuje, że kosz-
ty  zmienne  zużycia  ciepła  są  wyższe 
za ostatni rok o 661 tysięcy złotych, tj. 
o 3,29%, natomiast koszt stały wzrósł 
o 196  tysięcy złotych,  tj.  o 8,29%. 
W koszcie  całkowitym  udział  kosz-
tów  stałych  stanowi  średnio  42,5%. 
Struktura  kosztów  wyraźnie  się  zmie-
nia. Od roku 2009 wykazuje systema-

tyczny  znaczący  wzrost  kosztów  sta-
łych.  W ostatnim  roku  uzyskano  ko-
lejną  korektę  zapotrzebowania  mo-
cy  z 34,810  MW  do  33,577  MW,  tj. 
o 1,233 MW mniej. W sumie na prze-
strzeni  lat  2002-2012  – patrz  wykres 
nr  10  – obniżono  łącznie  roczne  za-
potrzebowanie mocy o 18,516 MW, co 
stanowi 64,46% mocy z roku 2002.

Należy  także  podkreślić,  że  w ko-
lejnych  latach  Siemianowicka  Spół-
dzielnia  Mieszkaniowa  występowała 
o przyznanie mocy dla nowych budyn-
ków włączanych do eksploatacji, przy 
ulicach:  Grunwaldzkiej,  Władysława 
Łokietka oraz Hermana Wróbla,  reali-
zowanych ze środków własnych przy-
szłych użytkowników.

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Minął rok – działo się w nim sporo

Tabela 4. Struktura kosztów lokali mieszkalnych w latach 2011- 2012

Lp. Wyszczególnienie
2011 r. 2012 r.

Wartość
w tys. zł % Wartość

w tys. zł %

1 2 3 4 5 6

1. Eksploatacja i utrzymanie nieruchomości. 15.977 25,5 16.488 25,5

2. Remonty 10.686 17,0 10.759 16,6

3. Konserwacje 574 0,9 711 1,1

4. Gaz (osiedla: „Węzłowiec”, „Bańgów”) 596 1,0 699 1,1

5. Woda i kanalizacja 9.761 15,6 10.806 16,7

6. Wywóz nieczystości 2.520 4,0 2.519 3,9

7. c.o. + podgrzanie wody 17.881 28,6 18.886 29,2

8. Eksploatacja dźwigów 1.846 2,9 1.620 2,5

9. Anteny zbiorcze 526 0,8 527 0,8

10. Utrzymanie mienia wspólnego 1.701 2,7 1.050 1,6

11. Podatek od nieruchomości 380 0,6 415 0,6

12. Wieczyste użytkowanie  267 0,4 270. 0,4

RAZEM: 62.715 100,0 64.750 100,0

ciąg dalszy na str. 21
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

J eśli deszcze w maju, wszystko 
rośnie jak w gaju – głosi przysło-

wie. Oczywiście odnosi się ono ra-
czej do przyrody, ale można poku-
sić się o jego sparafrazowanie i od-
niesienie do wykonanych w ostat-
nim czasie robót w osiedlach SSM.

Mimo wielu chłodnych, deszczowych 
dni,  w minionym  miesiącu  oddano  do 
użytku nowe miejsca parkingowe w re-
jonie  budynków  przy  ulicy  Ryszar-
da Gansińca 2-4,  zakończono  prace 
na  ścianie  szczytowej  przy  Wyzwo-
lenia 10B  czy  wyremontowano  scho-
dy terenowe przy ulicach: ZHP 9, Wła-
dysława Reymonta 56  i Karola Szy-
manowskiego 1. Oprócz tego, doszły 
jeszcze  liczne  roboty  wewnątrz  oraz 
na  elewacjach  budynków,  w przewa-
żającej  części  kontynuowane  do  te-
raz.  Ponadto,  administracje  wykonały 
też  m.in.  pokosy  trawy  oraz  realizują 
dziesiątki  innych prac. O części z nich 
wspominamy.

Osiedle „Bańgów”
W tej  chwili  w osiedlu  „Bańgów”  do-

cieplane są trzy z czterech przewidzia-
nych na ten rok budynków. Rusztowa-
nia stoją przy budynkach ulicy Włady-
sława Reymonta 14-24,  26-36  i 38-
48 (prace rozpoczęto od numerów 46-
48). Zakres prac obejmuje również re-
mont balkonów, attyk, wejść do klatek, 
a także  wymianę  okien  na  klatkach 
schodowych, co sukcesywnie jest czy-
nione.

Z innych spraw nadmieńmy, że w bu-
dynkach  przy  ulicach  Wł. Reymon-
ta 2-8 oraz Marii Skłodowskiej-Curie 
1-3-5  zabezpieczone  zostały  okienka 
piwniczne,  na  placu  zabaw  przy  Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 77  wymienio-
no zużyte elementy zabawowe, w rejo-
nie  budynku  Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 15 a w kierunku Władysława Rey-
monta 20 ustawiono cztery nowe ław-
ki  –  wcześniej  nasadzono  w tej  okoli-
cy  żywopłot,  a ponadto  jeszcze,  siła-
mi  konserwatorów  zamontowano  no-
wy poziom zimnej wody przy Wł. Rey-
monta 10.

Natomiast  przy  ulicy  Władysława 
Reymonta 56  oraz  Karola Szyma-
nowskiego 1 wyremontowano uszko-
dzone schody terenowe.

Osiedle „Młodych”
W ostatnich  tygodniach  administra-

cja  podjęła  się  wielu  różnych  zadań, 
począwszy  od  remontu  dachu  pawi-
lonu  handlowego  przy  ulicy  Niepod-
ległości 21,  kominów  wentylacyjnych 

i gazowych  przy  Bohaterów Wester-
platte 4-12  i później  –  Alei Młodych 
8-9, przez  wymianę  drzwi  wahadło-

wych  w klatkach  schodowych  przy 
Alei Młodych 1-2,  a skończywszy na 
wyremontowaniu schodów terenowych 
przy  ZHP 9  i obecnie  postępujących 
pracach przy Szarych Szeregów 1-4.

W czerwcu szykuje się między inny-
mi remont parteru budynku przy Placu 
Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika 5A.

Osiedle „Michałkowice”
Nieprzerwanie  od  jakiegoś  czasu 

trwają  prace  związane  z malowaniem 
kolejnych  klatek  schodowych  osiedla. 

Podsumowując,  dotychczas  zakoń-
czono takie roboty przy Przyjaźni 18, 
22B, C, D oraz 24-26. Aktualnie ekipy 
malarskie „załatwiają” klatki przy adre-
sach Przyjaźni 18A, B, 22 i 22A.

W innych klatkach schodowych z kolei 
wymieniono okna (Przyjaźni 48-50-52) 
i drzwi wejściowe (Marii Dąbrowskiej 1 
oraz Walentego Fojkisa 3, 5). Niedaw-
no wyremontowano  też  stopnice scho-
dów przy ulicy Przyjaźni 10C, 18 i 22.

Uwagę zwraca również ładnie odno-
wiona ściana szczytowa budynku przy 
ulicy Wyzwolenia 10B.

Osiedle „Chemik”
W maju  w osiedlu  „Chemik”  działo 

się  stosunkowo  niewiele.  Poza  pozi-
mowymi ostatnimi porządkami, wymie-
niono  poziom  kanalizacyjny przy Nie-

podległości 61H,  wodomierze  przy 
adresach  Walerego Wróblewskiego 
55 i 55A (trwa na „43” i „57”) oraz roz-
poczęto  pierwszy  w tym  roku  pokos 
trawy.

W ostatnim  tygodniu  miesiąca  przy-
stąpiono  do  realizacji  jednego  z waż-
niejszych  punktów  tegorocznego  pla-
nu robót – remontu chodnika przy uli-
cy  Alfonsa Zgrzebnioka 27-41,  bie-
gnącego  od  strony  balkonów.  Stary, 
fragmentami  bardzo  nierówny,  popę-
kany chodnik, wyłożony zostanie teraz 
kostką brukową.

Na  bieżący  miesiąc  zaplanowano 
między  innymi  malowanie  klatki  wraz 
z modernizacją  parteru  budynku  przy 
ulicy Walerego Wróblewskiego 73.

Osiedle „Węzłowiec”
Sporo  w ostatnim  czasie  dzieje  się 

na  drugim  etapie  osiedla  i nie  są  to 
wcale małe roboty. Na budynkach przy 
ulicy Władysława Jagiełły 29 i 31 pro-
wadzone  są  prace  związane  z reno-
wacją elewacji ścian. Roboty idą płyn-
nie, mimo nierzadko  fatalnych warun-
ków  atmosferycznych,  i kolejne  ścia-
ny  tych  domów  nabierają  koloru.  Kil-
kadziesiąt  metrów  od  „31”,  przy  Wła-
dysława Jagiełły 33  zakończyło  się 
już  płytkowanie  wszystkich  wejść  do 
klatek  schodowych  wraz  z remontem 
instalacji  domofonowych.  Miejmy  na-
dzieję, że będą one  jak najdłużej słu-
żyły mieszkańcom. Idąc w głąb osiedla 
w kierunku  ulic  Władysława  Łokietka 
i budynku  przy  Grunwaldzkiej  18  mi-
niemy  między  innymi  nowe  nasadze-
nia, żywopłotów i odświeżone klomby. 
Wykaz  robót  z drugiego  etapu  osie-
dla  uzupełnia  informacja  o awarii  sie-
ci  centralnego  ogrzewania  przy  uli-
cy  Władysława Jagiełły 41  i prowa-
dzonych  tam  robotach  przez  spółkę 
TAURON Ciepło (jak to dobrze, że nie 
mamy  w tej  chwili  zimy!  Uf...),  a tak-
że  przywracaniu  terenów  zielonych 
po  „pamiętnych”,  zeszłorocznych  pra-
cach,  skupionych  na  wymianie  sie-
ci  ciepłowniczej,  kiedy  niemal  połowa 
osiedla była rozkopana.

Tymczasem w innej części osiedla – 
przy  ulicy  Walerego Wróblewskiego 
26  oraz  Władysława Jagiełły 2  za-
montowano  kolejne  lampy  parkowe. 
Niezależnie  od  tych  robót  trwały  pro-
ce  renowacyjne  na  boisku  wielofunk-
cyjnym  przy  budynku  Wł.  Jagiełły  33. 
Szerzej piszemy o tych robotach w od-
rębnym materiale.

Co słychać 
w osiedlach?

ciąg dalszy na str. 18

os. „Michałkowice – odnowiona 
elewacja budynku  

przy Wyzwolenia 10B.
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Osiedle im. Juliana Tuwima
W maju  kontynuowano  naprawy  ko-

lejnych balkonów, które wcześniej zo-
stały  zgłoszone  przez  mieszkańców 
w administracji  i zatwierdzone  do  re-
alizacji przez komisję remontową. Po-
dobnie rzecz ma się z garażami. Sys-
tematycznie  prowadzone  są  roboty 
związane z naprawą dachów.

Boisko przy ulicy Okrężnej ma już 
ogrodzenie.  W ostatnich  tygodniach 
udało się zamknąć rozpoczętą jesz-
cze  w zeszłym  roku  sprawę  ogro-
dzenia  tego  terenu.  W innej  części 
osiedla  z kolei,  pojawiły  się  nowe 
nasadzenia.  Młode  drzewka  i krze-
wy  pojawiły  się  tuż  przy  budynku 
Hermana Wróbla 7  oraz  między 
domami  przy  ulicy  Hermana Wró-
bla 9 i 15.

Osiedlowi  konserwatorzy  wymieni-
li  w ostatnim  czasie  kolejne  odcinki 
pionów  wodnych  w budynkach.  Przy 
Okrężnej 3  i 7  (pion  zimnej  wody) 

oraz Hermana Wróbla 6D  (pion  zim-
nej i ciepłej wody).

Osiedle „Centrum”
W ostatnich  latach w osiedlu  „Cen-

trum”, w różnych jego częściach, wy-

gospodarowano kilkadziesiąt nowych 
miejsc  parkingowych.  Od  ubiegłe-
go  miesiąca,  kierowcy  mieszkający 
przy ulicy Ryszarda Gansińca, ma-
ją  jeszcze  więcej  miejsca  do  parko-
wania  swoich  samochodów,  bo  ko-
lejne  stanowiska  postojowe,  pojawi-
ły się właśnie przy tej ulicy, tj. na wy-
sokości  budynków  oznaczonych  nu-
merami 2 i 4.

Pozostając  jeszcze chwilę przy par-
kingach,  zgodnie  z oczekiwaniami 
mieszkańców  ulicy  Kolejowej,  admi-
nistracja wykonała dodatkowe dojście 
do  największego  parkingu  w osiedlu, 
oddanego do użytku w 2011 roku. Te-

raz  już  nie  trzeba  będzie  chodzić,  al-
bo naokoło albo na skróty po trawniku.

Innym  ważnym  zagadnieniem, 
oprócz miejsc postojowych,  są docie-
plenia  budynków.  Od  kilku  miesięcy 
na  budynkach  przy  ulicy  przy  Karola 
Świerczewskiego 46 i 48  stoją  rusz-
towania,  a ekipy  robotników  tam  pra-
cujących, krok po kroku realizują usta-
lone  zamierzenia.  Obecnie  wykona-
nych zostało około 80% robót.

Z mniejszych  spraw,  warto  wspo-
mnieć  chociażby  o wymianie  odcin-
ka kanalizacji z budynku do studzienki 
na  zewnątrz  przy  Powstańców 54B, 
deszczówki  przy  Karola Świerczew-
skiego 46B  i dosadzeniu  żywopło-
tu  przy  ulicy  Ryszarda Gansińca 9 
i Spokojnej. Trwa pierwszy w tym  ro-
ku pokos trawy.

W czerwcu  naprawiony  zostanie 
dach budynku przy ulicy Powstańców 
54BC,  w związku  z zalewaniem  po-
mieszczeń maszynowni.

Rafał Grzywocz

Co słychać 
w osiedlach?

Boisko na „Węzłowcu” po modernizacji
Doczekali się. Wybudowane w 2006 roku boisko sportowe przy ulicy Władysława Jagiełły 27-33 na II etapie osie-

dla „Węzłowiec”, zostało poddane gruntownym zmianom. Dotyczą one zarówno samego wyglądu obiektu, jak 
i jego funkcjonowania. Projekt wpisuje się w kilkuletni plan budowy i modernizacji boisk wielofunkcyjnych w za-
sobach Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Przez  kilka  ostatnich  tygodni  trwa-
ły  intensywne  roboty  wokół  i na  sa-
mym boisku, co zapewne nie umknę-
ło uwadze przechodniów – mieszkań-

ców  okolicznych  budynków.  Końcowy 
efekt można było zobaczyć już na po-
czątku czerwca.

Chyba najwięcej radości i frajdy gra-
jącym  dostarczy  informacja  o tym,  że 
na owym obiekcie już nie tylko zagra-
my w piłkę nożną, ręczną czy siatków-
kę,  ale  dodatkowo,  dla  urozmaicenia 
czasu wolnego, również w tenisa, bad-
mintona  oraz  koszykówkę,  i co  nie-
mniej ważne – na odnowionej sztucz-
nej nawierzchni! Skończą się  również 

nocne  libacje  alkoholowe  i „wysiadó-
wy”.  Obiekt  będzie  zamykany  i moni-
torowany  przez  całą  dobę,  tak  więc 
SPORT, i tylko zdrowy sport...

Co  więcej,  do  opieki  nad  boiskiem 
zatrudniony  już  został  gospodarz.  To 
on  właśnie  będzie  otwierał  i zamykał 
furtki,  montował  i dysponował  sprzę-
tem,  potrzebnym  do  uprawiania  po-
szczególnych  dyscyplin  sportowych, 
który  zdeponowany  będzie  w specjal-
nie do tego celu wybudowanym maga-
zynie, zlokalizowanym tuż obok boiska 
czy chociażby kosił  trawę wokoło. Ale 
to  jeszcze  nie  koniec  zmian.  Opraco-
wany został  również  regulamin, z któ-

rego  dowiadujemy  się  jasno,  w które 
dni,  jaką  dyscyplinę  uprawiamy.  Nie 
będzie  więc  na  przykład  tenis  kolido-
wał  z piłką  nożną  –  wszystko  zostało 

wyraźnie  rozpisane  i tego  trzeba  bę-
dzie się trzymać.

Na ogrodzonym terenie znalazło się 
również miejsce dla stołu ping-pongo-
wego, przeniesionego z rejonu budyn-
ków  przy  ulicy  Władysława Jagiełły 
3-5-7. Są też ławki i kosze na śmieci.

Oficjalne  otwarcie  boiska  wielofunk-
cyjnego  przy  ulicy  Władysława Ja-
giełły odbędzie się już po zamknięciu 
bieżącego numeru „Mojej Spółdzielni”. 
Relacja w kolejnym wydaniu.  rg

Przygotowanie fundamentów pod magazyn… …i magazyn na sprzęt gotowy.

ciąg dalszy ze str. 17
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Os. „Bańgów” Os. „Centrum” Os. „Chemik” Os. „Michałkowice” Os. „Młodych” Os. im. J. Tuwima Os. „Węzłowiec”

os. „Węzłowiec” – ruszyły prace dociepleniowe  
np. przy Władysława Jagiełły 31A.

os. „Tuwima” – uporządkowany klomb przy budynku  
Wojciecha Korfantego 9C – zasługa firmy ELEKTRO-DźWIG.

os. „Centrum” – nowe miejsca parkingowe  
pojawiły się przy R. Gansińca 2-4.

os. „Tuwima” – nowe nasadzenia przy H. Wróbla 7. os. „Michałkowice” – jedne z wyremontowanych  
schodów do klatek przy Przyjaźni.

os. „Chemik” – robotnicy wzięli się już 
za chodnik przy A. Zgrzebnioka 27-41.

os. „Młodych” – przycinka krzewów.

os. „Centrum” – dojście do parkingu 
przy Kolejowej na pewno się przyda.
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Struktura mieszkań znajdujących się w zasobach SSM – stan na 31.12. 2012 r.
Ogólna liczba lokali mieszkalnych – 12.255 o pow. 617.528,78m²

Powierzchnia mieszkań w rozbiciu na osiedla w m2 wg stanu na 31. 12. 2012 r.
Czytaj - str. 15

Czytaj - str. 14 
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Wykres  na  str.  23  pokazuje  również 
spadek zużytych GJ z 308 tysięcy w roku 
2002 do 223 tysięcy w roku 2012. W sto-
sunku  do  roku  2011  nastąpił  nieznacz-
ny wzrost, o 11 tysięcy GJ, co świadczy 
o nieco dłuższym okresie grzewczym.

c. działalność 
RemonTowo-modeRnizacyjna

W roku  2012  – patrz  wykres  na  str. 
29  – na  remonty  bieżące  wydatko-
wano 7.167  tys. zł  zaś pozostałe pra-

ce  sfinansowano  z funduszu  central-
nego (głównie docieplenia  i odtworze-
nie  dźwigów)  kwotą  4.346  tys. zł.  Po-
nadto,  na  konserwację  instalacji  we-
wnętrznych  i utrzymanie  techniczne 
nieruchomości  wydatkowano  4.090 

tys. zł. Na utrzymanie mienia wspólne-
go  przeznaczono  kwotę  1.050  tys. zł. 
Wydzielone środki  z funduszu  remon-
towego przeznaczone są na utrzyma-
nie  i odtworzenie  boisk,  placów  za-

baw,  dróg,  parkingów,  ogólnie  na  in-
frastrukturę.  Na  pokrycie  ww.  wydat-
ków składają się wpływy z odpisów re-
montowo-konserwacyjnych oraz wpłat 
lokatorów.

III. ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWE
b. analiza zaleGłosci „czynszowych” 

sTan na 31. 12. 2012 R.
Rozliczenie zaległości czynszowych, 

nieobejmujących opłat na dobrowolne 
ubezpieczenie  mieszkań  „w czynszu”, 
w lokalach mieszkalnych i użytkowych 

sprowadzające się w konsekwencji do 
oznaczenia  zamrożonych  środków  fi-
nansowych.

Analiza  przedstawionych  zaległości 
pochodzenia czynszowego – patrz Ta-
bela nr 8, str. 22 – obejmującego zale-

głości bieżące, sądowe i sporne wska-
zuje,  że  ich  poziom  w porównaniu  do 
stanu na dzień 31.  12.  2011 r.  obniżył 
się o 157.563 zł i wynosi 4.697.582 zło-
tych.  31.  grudnia  2012 r.  wykazywał 

on  najniższy  stan  biorąc  pod  uwagę 
wszystkie  miesiące  2012 r.  Zestawie-
nie  zaległości  w rozbiciu  na  osiedla 
przedstawiamy w wykresie na str. 31.

W zakresie  zaległości  bieżących 
w przypadku  lokali mieszkalnych, dane 
na 31. 12. 2012 r., stan zaległości – patrz 
Tabela nr 6, poniżej. – wzrósł w stosun-
ku do 31. 12. 2011 r. o 36.639 zł. Udział 
tych  zaległości  do  naliczeń  czynszo-
wych również uległ nieznacznemu wzro-
stowi wynoszącemu 0,04%, tj. z 2,99% 
do  3,03%.  W omawianym  okresie  ule-
gły natomiast obniżeniu – Tabela nr 7, 
str. 22 – bieżące zaległości czynszowe 
na  lokalach  użytkowych  o 53.210 zł,  tj. 
o 1,29% w stosunku do naliczeń. 

Ogólny  wskaźnik  zadłużenia  bieżą-
cych  opłat  za  lokale,  pomimo  wzro-
stu  naliczeń  czynszowych  o oko-
ło  276.138 zł.  w stosunku  do  2011 r., 
uległ  zmniejszeniu  o 0,03%  i wyno-
si  3,10%.  Kwota  zaległości  bieżą-
cych  na  dzień  31.  12.  2012 r.  wynosi 
2.204.572,45 zł.

Taka  sytuacja  świadczy  o dużym 
zdyscyplinowaniu  członków  Siemia-
nowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej, 
wykazującym  się  poprzez  regularne 
i terminowe  płatności  dużą  dojrzało-
ścią  i solidnością.  W stosunku  do  po-
zostałych osób – zalegających z opła-
tami – Zarząd SSM podejmuje  różne-
go  rodzaju  działania  mające  na  celu 

odzyskanie  zaległych  od  użytkowni-
ków lokali kwot. Do działań tych nale-
ży dostarczanie  informacji przez służ-
by księgowe o zaległościach czynszo-
wych  w postaci  „potwierdzenia  salda” 

A. zaleGłości bieżące

Tabela nr 6. Porównanie zadłużenia lokale mieszkalne 2011-2012.

Lokale mieszkalne
Zaległości na
31. 12. 2011 r.

w zł

Należny przychód 
na 31. 12. 2011 r.

w zł

%
2:3

Zaległości na
31. 12. 2012 r.

w zł

Należny 
przychód na

31. 12. 2012 r.
w zł

%
5:6

1 2 3 4 5 6 7

Ogółem lokale mieszkalne, 
w tym:

1.998.135,68 66.785.977 2,99 2.034.774,82 67.086.341,84 3,03

Osiedle „Chemik” 225.175,13 9.370.654 2,40 268.821,66 9.574.638,77 2,81

Osiedle „Centrum” 231.167,78 7.138.015 3,24 223.122,54 7.049.998,52 3,16

Osiedle „Tuwima” 342.840,61 10.932.995 3,14 299.677,17 10.899.639,12 2,75

Osiedle „Michałkowice” 293.408,86 9.881.348 2,97 281.149,65 9.759.905,42 2,88

Osiedle „Młodych” 326.200,69 10.766.352 3,03 314.661,33 10.697.600,62 2,94

Osiedle „Węzłowiec” 382.338,66 12.964.562 2,95 461.436,21 13.302.174,70 3,47

Osiedle „Bańgów” 197.003,95 5.732.051 3,44 185.906,26 5.802.384,69 3,20

ciąg dalszy ze str. 16

Tabela nr 5. Średni miesięczny koszt c.o. w mieszkaniach zł/m2 w 2012 r. 
– struktura przedziałów kosztów w ogólnej powierzchni ogrzewanej.

Lp.
Przedział kosztów 

w zł/m2

Powierzchnia 
mieszkalna  

dla przedziału kosztów 
w m2

Udział % powierzchni 
poszczególnych 

przedziałów stawek 
w powierzchni ogółem

1 2 3 4

1 do 1,50 zł/m2 15.056,85 2,45%

2 1,51-2,00 zł/m2 177.011,50 28,79%

3 2,01-2,50 zł/m2 306.181,20 49,81%

4 2,51-3,00 zł/m2 107.130,89 17,43%

5 powyżej 3,00 zł/m2 9.374,64 1,52%

RAZEM: 614.755,08 100,00%

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Minął rok – działo się w nim sporo
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oraz  „zawiadomienia o wysokości sal-
da”,  czy  też  poprzez  korespondencję 
i rozmowy przeprowadzane przez pra-
cowników oraz kierowanie spraw o za-
płatę  należności  do  sądu.  W zakre-
sie odzyskiwania długów SSM współ-

pracuje  z 2  podmiotami  gospodarczy-
mi  wyspecjalizowanymi  w tej  dziedzi-
nie. Dużą rolę w odzyskiwaniu długów 

mają  również  rozmowy  dyscyplinują-
ce dłużników odbywane na posiedze-
niach Rady Nadzorczej. 

c. zaleGłości zasądzone, odseTki

Od 1. 01. do 31. 12. 2012 r. wytoczo-
no 146 spraw sądowych o zapłatę na-
leżności  w lokalach  mieszkalnych  na 
kwotę 636.048,22 złotych. 

Wpływy  z tytułu  wszystkich  spraw 
sądowych  wytoczonych  do  31.  12. 
2012 r. wyniosły 1.181.405,92 złotych. 
Dla porównania w 2011 r. była to kwo-
ta 1.229.352,15 złotych.

W zakresie  lokali  użytkowych  wy-
toczono  w 2012 r.  5  spraw  sądo-
wych  o zapłatę  należności  na  kwotę 
24.930,38 złotych.

Na zaspokojenie zaległości dotyczą-
cych  spraw  sądowych  z lokali  użyt-
kowych  w 2012 r.  uzyskano  wpływy 
w wysokości  63.476,34 zł  (w 2011 r.: 
164.452,42 zł). 

Do  zwindykowania  ze  spraw  sądo-
wych z roku 2012  i lat poprzednich  (na 
koniec  XII  2012 r.)  pozostała  kwota 
2.401.842,38 złotych.  Kwota  ta  dotyczy 
lokali mieszkalnych i użytkowych. Wpły-

wy na konto SSM z tytułu spraw sądo-
wych są realizowane poprzez windyka-
cję komorniczą, ale również poprzez in-
dywidualne wpłaty osób z zaległościami. 

Po  wyczerpaniu  wszystkich  sposo-
bów  na  odzyskanie  zaległości  czyn-

szowych, w sytuacji braku innych środ-
ków  pozwalających  na  zaspokojenie 
Spółdzielni, Zarząd SSM kieruje prze-

ciwko  uporczywemu  dłużnikowi  wnio-
sek do sądu o eksmisję.

Według  danych  na  31.  12.  2012 r. 
28  użytkowników  lokali  posiada  pra-
womocne  wyroki  eksmisyjne,  z czego 
23 z prawem do otrzymania lokalu so-
cjalnego.

IV. DZIAŁALNOŚĆ  
INWESTYCYJNA W 2012 r.
A. BudownicTwo mieszkaniowe

W roku  2012  Siemianowicka  Spół-
dzielnia Mieszkaniowa dokończyła bu-
dowę i oddała do użytku:

- częściowo w systemie kredytowym, 
częściowo ze środków przyszłych wła-
ścicieli wybudowano budynek wieloro-
dzinny (9 mieszkań, 5 garaży) przy ul. 
Hermana Wróbla na osiedlu Tuwima.

V. REALIZACJA  
SPRAW TERENOWO-PRAWNYCH 

W SSM W 2012 r.
Realizując wcześniej podjęte uchwa-

ły  Walnego  Zgromadzenia  oraz  Rady 
Nadzorczej, SSM w 2012 roku zawarła 
3 akty notarialne na okoliczność:
•  Zbycia  prawa  użytkowania  wieczy-

stego  nieruchomości  położonych 

przy ul. Przyjaźni oraz ul. Kościelnej 
o łącznej powierzchni 28 m2,

•  Zbycia  prawa  użytkowania  wieczy-
stego  nieruchomości  położonych 
przy  ul.  Korfantego  o łącznej  pow. 
186 m2 – umowa warunkowa,

•  Nabycia prawa użytkowania wieczy-
stego gruntu zabudowanego częścią 
budynku  mieszkalnego  położonego 
przy ul. Przyjaźni 10c o pow. 152 m2.

•  Zgodnie z przepisami ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych utworzo-
ne zostały  wspólnoty, wskutek cze-
go  wyodrębniono  działki  o łącznej 
powierzchni 445,50 m2.
Aktualnie,  stan  na  dzień  31.  12. 

2012 r.  we  władaniu  SSM  pozostaje 
łącznie 1.129.273 m2 gruntów. 

W użytkowaniu wieczystym  znaj-
duje  się  1.119.776 m2  powierzchni 
terenów,  z czego  na  SSM  przypada 
większa część udziałów w gruncie. Po-
zostałą część udziałów posiadają wła-
ściciele wyodrębnionych lokali.

Na  poszczególne  Administracje 
Osiedlowe  i zaplecze  Siemianowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej  przypada:
•  ADM „Chemik” – 191.696 m2

•  ADM „Centrum” – 105.283 m2

•  ADM „Tuwima” – 174.287 m2

•  ADM „Michałkowice” – 121.276 m2

•  ADM „Węzłowiec” + ul. Jana Polacz-
ka – 238.114 m2 

•  ADM „Bańgów” – 108.543 m2

•  ADM „Młodych” + ul. Emanuela Wa-
loszka – 138.403 m2

Zaplecze Spółdzielni – 42.174 m2

Razem: 1.119.776 m2

Ponadto, Spółdzielnia włada prawem 
własności  działek  w osiedlach:  „Che-
mik”,  „Centrum”,  „Tuwima”,  „Węzło-
wiec” o łącznej powierzchni – 9.497 m2.

W wyniku  porządkowania  sytuacji 
prawnej  gruntów  kontynuowano  dzia-
łania  wynikające  z przepisów  ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych, czy-
li  wydzielano  nieruchomości  jednobu-
dynkowe. Dla  już utworzonych zespo-
łów budynków mieszkalnych oraz ga-
rażowych,  założono  nowe  księgi  wie-

Tabela nr 7. Porównanie zadłużenia lokale użytkowe 2011-2012.

Lokale  
użytkowe

Zaległości na
31. 12. 2011 r.

w zł

Należny przychód 
na 31. 12. 2011 r.

w zł

%
2:3

Zaległości  
na 31. 12. 2012 r.

w zł

Należny przychód  
na 31. 12. 2012 r.

w zł

%
5:6

1 2 3 4 5 6 7

Ogółem 223.008,11 4.065.736 5,49 169.797,63 4.041.509,19 4,20

Tabela nr 8. Środki „zamrożone”

Tytuł 2011 r. 2012 r.
1 2 3

Zaległości bieżące ogółem 2.221.144 zł 2.204.572,45 zł

Zaległości zasądzone i sporne 2.634.002 zł 2.493.009,60 zł

Razem 4.855.146 zł 4.697.582,05 zł

Przedpłaty 1.290.532 zł 1.386.130,28 zł

Kaucje 331.534 zł 348.965,87 zł

Razem 1.622.066 zł 1.735.096,15 zł

Wartość środków  
pieniężnych „zamrożonych”

3.233.079 zł 2.962.485,90 zł

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Minął rok – działo się w nim sporo

ciąg dalszy na str. 27
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Projekt: Spółka Wydawnicza „PiR” s.c., foto: Piotr Sowisło, druk: „omegapress”

P a t r o n a t  m e d i a l n y :

R y n e k  B y t k o w s k i
29.  06.  2013 r .

Festyn współorganizują:
RADY OSIEDLI I  ADMINISTRACJE SSM: „Chemik”,  „Młodych”,  im. J .  Tuwima, „Węzłowiec”

OrganizatOrzy Dziękują Wszystkim OsObOm, instytucjOm i FirmOm za Wsparcie i pOmOc

W przeprOWaDzeniu Festynu Dla mieszkańcóW

15:00 -  17:15 – b lok  prezentac j i :
- Zespół z Przedszkola nr 7 
- Grupa Teatralno-Filmowa z Gimnazjum nr 3
- Młodzież z II LO im. Jana Matejki

17:30 - 19:00 – Mirosław Szołtysek  
 i Wesołe Trio

19:00 - 20:00 – Zespół Artystyczny 
 z Młodzieżowego Domu Kultury
 im. Henryka Jordana

20:00 - 21:45 – Koncert Zespołu 2 + 1

Siemianowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Bytkowa

Stowarzyszenie „NASZ DOM”

zapraszają na:

P O W I TA N I E  L A TA
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czyste  oraz  zawarto  akty  notarialne 
na okoliczność ustanowienia odrębnej 
własności lokali.

W 2012 r.  Zarząd  SSM  modyfiko-
wał  4  uchwały  oraz  podjął  8  uchwał 
o możliwości  wyodrębnienia  własno-
ści  lokali.  Uchwałami  objęte  zosta-
ły nieruchomości mieszkalne  jak rów-
nież garażowe.

Dział  terenowo-prawny kontynuował 
działania  dotyczące  regulacji  prawnej 
gruntów  (tj.  nabycia,  zbycia  terenów 
oraz przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego gruntów w prawo wła-
sności,  scalenia  działek  zabudowa-
nych budynkiem mieszkalnym). Wnio-
skowano do ksiąg wieczystych o ujaw-
nienie  ilości  lokali  w budynkach,  nu-
meracji  budynków,  dokonywano  wy-

kreśleń obciążeń z ksiąg wieczystych.
Na  Walne  Zgromadzenie  Członków 

przygotowano  2  uchwały  w sprawie 
zbycia nieruchomości.

Na  podstawie  dokonanych  po-
działów  nieruchomości  wystąpiono 
z wnioskiem  o przejęcie  na  mienie 
Gminy M. Siemianowice Śl. kolejnych 
dróg  i fragmentów  terenów zbędnych 
Spółdzielni.

A. AkTywa

Tabela nr 9. Aktywa

AKTYWA
Stan na 31. 12. 2011 r.

w tys. zł
Stan na 31. 12. 2012 r.

w tys. zł

1 2 3

A. AKTYWA TRWAŁE 196.938,24 189.241,84

I. wartości niematerialne i prawne 25,33 11,15

II. rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 164.672,84 158.605,12

1.  Grunty 29.822,13 29.375,67

2.  Budynki, budowle 130.639,07 126.349,06

3.  Urządzenia techniczne 1.021,73 784,78

4.  Środki transportu 29,54 89,32

5.  Pozostałe inne środki trwałe 17,19 12,77

6.  Środki trwałe w budowie 3.143,18 1.993,52

III. należności długoterminowe 29.553,57 28.011,21

IV. inwestycje długotermninowe 2.686,50 2.614,36

B. AKTYWA OBROTOWE 9.416,82 9.552,61

i. zapasy 20,16 20,33

ii. należności krótkoterminowe 4.928,34 4.882,76

iii. inwestycje krótkoterminowe 2.397,42 3.535,21

iV. krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.070,90 1.114,31

AKTYWA RAZEM: 206.355,06 198.794,45

B. Pasywa
Tabela nr 10. Pasywa

PASYWA
Stan na 31. 12. 2011 r.

w tys. zł
Stan na 31. 12. 2012 r.

w tys. zł

A. KAPITAŁ WŁASNY 160.513,51 153.058,24

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 45.841,55 45.736,21

1. zobowiązania długoterminowe 34.666,46 33.480,04

2. zobowiązania krótkoterminowe 11.175,09 12.256,17

3. rozliczenia miedzyokresowe – –

PASYWA RAZEM: 206.355,06 198.794,45

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Minął rok – działo się w nim sporo
ciąg dalszy ze str. 22
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VI. DANE SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

oGólna ocena działalności wynikająca 
z PRzedsTawionych danych bilansowych

Analizując  poszczególne  pozycje 
– patrz  m.in.  Tabela  nr  9  i 10,  str. 
27 – bilansu  i rachunku zysków  i strat, 
jak również przedstawione w zestawie-
niach  analitycznych  wskaźniki  należy 
stwierdzić, że:
•  Nastąpił  spadek  ogólnej  warto-

ści  rzeczowych  aktywów  trwałych 

o 6.067,72  tys. zł.  Spowodowane 
jest  to  w dużej  mierze  przenosze-
niem  przez  Spółdzielnię,  zgodnie  
z nowymi  przepisami  ustawy 
o spółdzielniach  mieszkaniowych, 
własności  lokali  na  dotychczaso-
wych  ich  użytkowników  posiadają-
cych  spółdzielcze  prawa  do  lokali. 
Z tego też powodu zmalała wartość 
środków  trwałych  w postaci  grun-
tów,  budynków  czy  też  urządzeń 
technicznych. 

•  W stosunku  do  roku  poprzednie-
go  znaczącej  poprawie  uległ  stan 

funduszu  remontowego  i wynosi  
na 31. 12. 2012 r. 1.753.030,73 zł. 

•  Wzajemne  relacje  między  aktywami 
trwałymi a aktywami obrotowymi obra-
zuje wskaźnik  struktury aktywów wy-
noszący  1.981%.  Jest  on  niższy  niż 
w roku 2011 i wskazuje na przeważa-
jący  udział  aktywów  trwałych,  w tym 
między  innymi  budynków  i budowli 
czy też gruntów w strukturze aktywów. 

•  Analizując jednocześnie kształtowa-
nie  się  relacji  kapitału  własnego  do 

obcego,  przy  wskaźniku  struktury 
pasywów  335%  należy  uznać,  że 
majątek  trwały  Spółdzielni  finanso-
wany  jest  w przeważającej  części 
a konkretnie  w 80,88%  przez  kapi-
tał własny, co  jest zjawiskiem pozy-
tywnym. 

•  Wskaźnik  zadłużenia  określający 
udział zobowiązań długoterminowych 
i krótkoterminowych  w sumie  bilan-
sowej  wyniósł  23,01%  i uległ  zwięk-
szeniu  o 0,70%  w stosunku  do  roku 
ubiegłego.  Na  zwiększenie  wskaźni-
ka, pomimo faktu obniżenia się kwo-

ty zobowiązań o 105,34 tys. zł, wpływ 
ma  spadek  wartości  aktywów  SSM 
związany z procesem wyodrębniania 
lokali na odrębną własność. 

•  Biorąc pod uwagę powyższe wskaź-
niki należy stwierdzić, że Spółdzielnia 
znajduje  się  w dobrej  kondycji  finan-
sowej,  czego  dowodem  jest  dodat-
kowo fakt, że z działalności, która nie 
stanowi gospodarki zasobami miesz-
kaniowymi  wygenerowała  zysk  net-
to  w wysokości  666.300,84 złotych. 
Zysk ten został wypracowany w wyni-
ku  uzyskanych  pożytków  z poszcze-
gólnych nieruchomości oraz jako do-
chód  z gospodarki  własnościowymi 
lokalami użytkowymi. Środki te zgod-
nie z przepisami zostaną przeznaczo-
ne na nieruchomości, których dotyczą 
zaś pozostała część wypracowanego 
przez SSM zysku podlega podziałowi 
poprzez podjęcie uchwały przez Wal-
ne Zgromadzenie Członków.
Do zagrożeń w działaniu SSM nale-

ży zaliczyć zadłużenie z tytułu opłat za 
użytkowanie lokali, czego skutki Spół-
dzielnia będzie minimalizować poprzez 
systematyczną  windykację  należno-
ści  uwzględniającą  wszystkie  prawne 
procedury i instrumenty dotyczące eg-
zekucji  wierzytelności.  Zagrożeniem 
działalności  Spółdzielni  jest  również 
duży  interwencjonizm  państwa,  cze-
go przykładem są niekorzystne zmiany 
dla  Spółdzielni  wprowadzone  ustawą 
w 2007 r. Efektem tych zmian jest du-
że zubożenie majątku wszystkich spół-
dzielni mieszkaniowych w tym i SSM.

Mimo  tych  zagrożeń  należy  jednak 
uznać,  że  dalsza  działalność  Siemia-
nowickiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej 
nie  wykazuje  symptomów  istotnego 
ryzyka,  będzie  więc  ją  kontynuowała 
w dającej się przewidzieć przyszłości. 

PRawidłowość i RzeTelność ksiąG 
Rachunkowych

•  Siemianowicka  Spółdzielnia  Miesz-
kaniowa  posiada  zakładowy  plan 
kont  oraz  pozostałą  dokumentację 
opisującą przyjęte zasady rachunko-
wości  spełniające  podstawowe  wy-
magania  wynikające  z art.  10  usta-
wy  z 29.  09.  1994 r.  o rachunkowo-
ści (Dz. U. nr 152 z 2009 r. poz. 1223 
z późniejszymi  zmianami).  Plan  kont 
w miarę zmieniających się przepisów 
szczegółowych  oraz  potrzeb  Spół-
dzielni jest na bieżąco aktualizowany.

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.
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Wykres nr 7. Średnioroczny koszt C.O. zł/m2 - porównanie lat 2010-2012. 
Udział % poszczególnych przedziałów kosztów w ogólnej powierzchni 

ogrzewanej mieszkań 614.755,08 m2

 Czytaj tekst - str. 16

ciąg dalszy na str. 31
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28,79%

do 1,50 zł/m2

2,45%

26,1%

43,0%

6,3%

24,6%

remonty bieżące  7.167 tys. zł, tj. 43,0%
fundusze remontowe 
celowe docieplenia  4.346 tys. zł, tj. 26,1%
konserwacje  4.090 tys. zł, tj. 24,6%
utrzymanie nieruchomości wspólnych  1.050 tys. zł, tj. 6,3%

Struktura poniesionych nakładów na działalność 
remontowo-konserwacyjną zasobów mieszkaniowych 

i utrzymania mienia wspólnego w roku 2012

Średni miesięczny koszt c.o.  
w mieszkaniach zł/m2 w 2012 r.  

Struktura przedziałów kosztowych  
w ogólnej powierzchni ogrzewanej mieszkań

Czytaj - str. 16

Czytaj - str. 15Ilość mieszkań w SSM w rozbiciu na osiedla wg stanu na 31. 12. 2012 r.

Czytaj - str.  21
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Piknik 25 lat osiedla „Bańgów”
Sobota, 22 czerwca br. w osiedlu „Bańgów”, będzie obfitowała w wydarzenia muzyczne, teatralne i sportowe. Nic bez 

przyczyny. Oto bowiem mija ćwierć wieku od powstania osiedla. Świętować będą mieli okazję wszyscy. Siemiano-
wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa wraz z zespołem organizującym – Radą Osiedla, administracją i kierownictwem DK 
„Chemik” – patronują tej całodniowej imprezie, jaka odbędzie się przy kręgu tanecznym oraz boisku wielofunkcyjnym. 

Zielona Sobótka pod parasolem
Pierwsza, organizowana w tym roku na Rynku Bytkowskim impreza, nie zgromadziła wielkich tłumów. Z pewno-

ścią wpływ na to miały warunki atmosferyczne – mało komu chce się wychodzić z domu w chłodne, deszczo-
we dni, a taka właśnie była druga sobota maja. Szkoda, bo Zielona Sobótka miała za cel zwiększenie wśród miesz-
kańców świadomości o prawidłowej segregacji odpadów, a co za tym idzie – ochrony środowiska.

Pierwszą  częścią  jubileuszu  będzie 
blok sportowy. Od 9.00 na boisku przyj-
mowane  będą  zapisy  do  Otwartego 
Turnieju Tenisa Ziemnego.  Pierw-
sze gemy rozpoczną o 10.00. 
Również  o 10.00  wystartuje 
Turniej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych i Gimnazjal-
nych. Uczestniczyć w nim bę-
dą reprezentacje poszczegól-
nych  szkół.  Z kolei  o 12.00, 
rozegrany  zostanie  Pokazo-
wy Mecz Piłki Ręcznej mię-
dzy  MKS  Siemianowiczanką 
a MOSiR-em Mysłowice.

Godziny 14.00-16.00 to czas 
zarezerwowany  na  Rodzinny 
Turniej Piłki Siatkowej. Oczywiście dla 
zwycięzców przewidziano nagrody.

Po  sportowych  emocjach,  czeka 
uczestników spora dawka rozrywki. Na 
estradzie  przy  kręgu  tanecznym  za-
prezentuje  się  młodzież  szkolna,  jak 
i obyci  w światku  muzycznym  wyko-
nawcy:

- 16.00-16.30 – uczniowie z Zespołu 
Szkół nr 1 z „Bańgowa”,

- 16.30-17.10 – wokaliści z MDK im. 
Henryka Jordana,

- 17.10 - 17.45 – grupa teatralno-fil-
mowa  „SZANSA”  z Gimnazjum  nr  3 
w Siemianowicach Śląskich,

- 17.45-18.45 – zespół „ROMANTIC”
Później  zaprezentuje  się  znany  i lu-

biany  Mirek Jędrowski z zespołem. 
Czołowy śląski artysta zaśpiewa m.in. 
swoje  największe  przeboje.  Nie  za-

braknie  skeczy  i konkursów,  co  za-
wsze  bywa  świetnym  urozmaiceniem 
zabawy.  Biesiada  „W swojskim kli-
macie” rozpocznie się o 19.00.

Na  zakończenie  do  tańca 
wszystkich zaprosi zespół „FOR-
MAT”.  Kapela  gra  utwory,  przy 
których bawiły się i bawią, kolejne 
pokolenia.  Spodziewać  się  więc 
można wyśmienitej rozrywki!

Szerzej o historii osiedla na-
piszemy  w kolejnym  wydaniu 
„MS”. Zachęcamy do podziele-
nia  się  zawartością  albumów, 
szuflad i przynoszenia do osie-
dlowej  administracji  archiwal-
nych zdjęć sprzed kilku, kilku-

nastu, a może przede wszystkim kilku-
dziesięciu lat. Fotografie zostaną zeska-
nowane  na  miejscu  i zwrócone  właści-
cielom, a nam – o ile będą w odpowied-
nio dobrej jakości – przydadzą się, cho-
ciażby po to, by pokazać historię osiedla 
w obrazkach... Powspominajmy. 

Rafał Grzywocz

Tak bawiono się na dwudziestoleciu.

Nowy system gospodarowania odpa-
dami  to w ostatnich miesiącach  jeden 
z najbardziej  dyskutowanych  proble-
mów  w Polsce.  Gminy  mają  wdrożyć 
go w życie  i dostarczyć mieszkańcom 
dużo  informacji  na  ten  temat.  Zielona 
Sobótka była jednym z elementów ak-
cji Urzędu Miasta, w jaką włączyła się 
również SSM oraz Stowanorzyszenia: 
„Nasz Dom” i Przyjaciół Bytkowa.

W trzy  godziny  rozprowadzo  kilka-
dziesiąt  ulotek  o segregowaniu  odpa-
dów.  Obecny  na  imprezie  Jerzy Ku-
rzawa  –  Pełnomocnik  Prezydenta  ds. 
Monitorowania  Systemu  Gospodarki 
Odpadami i Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści  dostarczał  zainteresowanym  eks-
tra  wiadomości.  Najmłodsi  przez  kon-
kursy dowiadywali się też, że o środo-
wisko dbać należy.

-  U mnie w domu nigdy nie segrego-
waliśmy śmieci. Wszystko szło do jed-
nego worka. Teraz mama każe mi je 
dzielić i wynosić. Dla mnie to nie pro-
blem, no może poza tym, że do śmiet-

nika mam teraz trochę dalej, bo pod do-
mem nie mam tych kolorowych pojem-

ników. Może teraz, jak jest o tym tak gło-
śno, to zrobią więcej? – pytała 15-letnia 
Marcelina Czystaw z osiedla „Chemik”.

- Takie „Zielone Sobótki” powinny od-
bywać się przynajmniej raz w miesią-
cu, szczególnie teraz, jak temat jest na 
tapecie. Nadal, tak prawdę mówiąc, nie 
wiem do końca, co i gdzie mam wrzu-

cać. Obiecałem segregować, ale mu-
szę wiedzieć jak. Nie wiem czy byłby 
to duży wydatek dla Miasta, ale suge-
rowałbym rozprowadzenie ulotek infor-
macyjnych do skrzynek pocztowych. 
Najlepiej dwa razy, a dodatkowo in-
formacje w prasie, telewizji i organizo-
wanie takich imprez podobnych do tej. 
Jak ludzie będą w kółko słyszeć: „Se-
gregujmy, segregujmy” - w końcu za-
czną to robić i nie skończy się jedynie 
na pisemnych czy ustnych obietnicach 
– uważa Pan Marek z „Węzłowca”.

Podczas imprezy można było nabyć 
kwiaty  balkonowe  i  rabatowe,  obej-
rzeć  strażacki  wóz  ratowniczo-gaśni-
czy  i  sprzęt  Wodociągów  Siemiano-
wickich  AQUA-SPRINT  sp.  z  o.o.  Za-
nim na dobre rozpadało się, na boisku 
obok  Rynku,  przeprowadzono  turniej 
dla dzieci w boule. Zwyciężyła Zuzan-
na Haraf. Dalsze miejsca zajęli Paweł 
Iwan i Olaf Pradelok.

Sezon na  „Sobótki” dopiero się  roz-
poczyna...   Rafał Grzywocz
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•  Księgi rachunkowe obejmują elemen-
ty  wynikające  z art.  13  ustawy  o ra-
chunkowości. Prowadzone są w tech-
nice  mieszanej.  W technice  tradycyj-
nej  prowadzona  jest  ewidencja  war-
tości  niematerialnych  i prawnych. 

W technice  komputerowej  prowadzi 
się  pozostałe  księgi  w oparciu  o sys-
temy: Finansowo-Księgowy, Czynsze, 
Środki  Trwałe,  Płace  i Kadry,  Wkła-
dy-Członkowski  oraz  Banki.  Wszyst-
kie systemy pracują w sieci. Jednost-
ka prowadzi dzienniki cząstkowe oraz 
jeden zbiorczy. Wydruki komputerowe 
spełniają  wymagania  ustawy,  co  do 
sposobu  przenoszenia  na  trwały  no-
śnik informacji i sposobu sumowania.

•  Zgodnie z zakładowym planem kont:
- Składniki majątku o charakterze środ-

ków trwałych kwalifikuje się do mająt-
ku trwałego od kwoty 3.500 złotych.

- Majątek trwały amortyzuje się w opar-
ciu o plan amortyzacji metodą  linio-
wą wg obowiązujących stawek tabe-
li amortyzacyjnej.

- Zapasy ewidencjonuje się ilościowo-
-wartościowo w cenach zakupu.

•  Organizacja  rachunku  kosztów 
przedstawia  się  następująco:  Spół-
dzielnia  prowadzi  porównawczy  ra-
chunek  zysków  i strat.  Koszty  rozli-
cza się poprzez konta zespołu 4  i 5 
na konta zespołu 6 i 7.

•  Konta  ksiąg  pomocniczych  pro-

wadzone  są  w sposób  prawidło-
wy  i obejmują  między  innymi  za-
kres określony w art. 17 ustawy o ra-
chunkowości.

•  Organizacja ewidencji księgowej za-
pewnia  kompletność  ujęcia  operacji 
gospodarczych.

•  Dokumentacja księgowa spełnia wy-
magania  art.  21  ustawy,  a w szcze-
gólności  w zakresie  kwalifikowania 
dowodów  do  ujęcia  w księgach  ra-
chunkowych.

•  Służby  księgowe  Spółdzielni  we 
współpracy  z firmą  informatyczną 
uaktualniają  na  bieżąco  funkcjonu-
jący od 1. 01. 2001 r. nowy plan kont 
przystosowując go do zmieniających 
się  warunków  gospodarowania  za-
sobami  mieszkaniowymi  i noweliza-
cji  ustawy  o rachunkowości,  która 
obowiązuje od 1. 01. 2002 r.

•  Pozwala  to  nie  tylko  szczegółowo 
rozliczać  koszty  eksploatacji  i re-
montów  zasobów  mieszkaniowych, 
ale  również  prawidłowo  rozliczać 
przychody  i koszty  w warunkach 
znowelizowanej  ustawy  o spółdziel-
niach  mieszkaniowych  i przepisów 

prawa  spółdzielczego  na  poszcze-
gólne nieruchomości.

VII. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO-
KULTURALNA SIEMIANOWICKIEJ 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ 

W 2012 ROKU
Zgodnie z § 3 pkt 6 Statutu, Siemiano-

wicka Spółdzielnia Mieszkaniowa prowa-
dzi  działalność  społeczno-wychowaw-
czą, świetlice, kluby, zespoły artystyczne 
i kółka zainteresowań. Organizuje wśród 
mieszkańców  wzajemną  pomoc  i krze-
wi kulturę współżycia. Powyższa działal-
ność prowadzona jest w oparciu o dzia-
łalność  Domu  Kultury  „Chemik”  i Klu-
bu „Centrum”. O imprezach organizowa-
nych w danym miesiącu mieszkańcy in-
formowani są za pośrednictwem gazety 
spółdzielczej  oraz  są  one  zamieszczo-
ne  w Informatorze  Kulturalnym,  wyda-

Czytaj tekst 
- str. 21 

Zestawienie zaległości czynszowych 2011 r. – 2012 r.
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wanym przez Wydział Kultury i Rekreacji 
Urzędu  Miasta,  częste  relacje  na  stro-
nie  internetowej  Urzędu  Miasta  – „Puls 
Dnia” oraz na stronie internetowej: 
www.domkultury.siemianowice.com

Na  stronie  tej  opublikowano  4.328 
zdjęć z 107 komentarzami w 243 albu-

mach i 23 kategoriach, przeglądanymi 
104.606 razy. 

Mijający  rok  obfitował  w różnorod-
ne  działania  społeczne  i kulturalne 
realizowane w placówkach oraz osie-
dlach Spółdzielni Mieszkaniowej. Na 
szczególne  podkreślenie  zasługuje 
organizacja festynów osiedlowych na 
osiedlu  „Chemik”  i „Bańgów”,  które 
odbyły się w ramach „Lata na Rynku 
Bytkowskim” i „IX Świętem Bytkowa”. 
Wystąpiło 12 solistów zespołów pro-
fesjonalnych  i 11 amatorskich. Łącz-
nie  na  festynach  osiedlowych  bawi-
ło się około 5.000 osób. DK „Chemik” 
był  też  współorganizatorem  tych  im-
prez. Nową inicjatywą były organizo-
wane  na  Rynku  Bytkowskim  impre-
zy  „Sobótkowe”.  Przeprowadzono  5 
imprez:  zieloną,  muzyczną,  sporto-
wą,  techniczną  i dziecięcą  sobótkę. 
Wiele  ciekawych  propozycji  przygo-
towano  też  w zakresie  zabezpiecze-
nia  dzieciom  i młodzieży  wypoczyn-
ku w okresie wakacji i ferii zimowych.
•  W ramach  akcji  „Zima  2012”  w za-

jęciach  półkolonijnych  uczestniczy-
ło  71  dzieci.  W czasie  tygodnio-
wych  turnusów  organizowane  były 
gry  i zabawy  sportowo  rekreacyjne 
i świetlicowe  organizowane  wspól-
nie  z MTKKF  i LOK.  Ponadto  zor-
ganizowano  2  wycieczki  autokaro-
we  do  Brennej  i Wisły,  4  pobyty  na 

krytych basenach miejskich. Ponad-
to wspólnie z Centrum Edukacji Za-
wodowej na 8 laptopach zrealizowa-
no program „Kim chcę być” i „Porusz 
umysł”.  Ferie  zakończył  bal  prze-
bierańców  i konkurs  piosenek  pro-
wadzony  przez  B.  Wantułę.  W go-
dzinach  popołudniowych  od  godzi-

ny 16.00 do 20.00 organizowane by-
ły zajęcia świetlicowe dla młodzieży 
szkół ponadpodstawowych.

•  W okresie wakacji  letnich w ramach 
akcji  „Lato  2012”  zorganizowano  8 
wycieczek  do  Ustronia,  Wisły,  Kra-
kowa,  Morska,  Brennej,  Koszęcina, 
Pławniowic  i Częstochowy,  w któ-
rych udział wzięło 350 dzieci. Zorga-
nizowano  też  18  tzw.  „małych”  wy-
cieczek  do  Planetarium,  Skansenu, 
na  Stadion  Śląski  do  ZOO,  w któ-
rych uczestniczyło około 550 dzieci. 
Ponadto,  organizowane  były  impre-
zy  typu  „konkursy wiedzy” – o zdro-
wiu,  bezpieczeństwie  w ruchu  dro-
gowym  oraz  wspólnie  z MTKKF-em 
i ZM  LOK  zawody  sprawnościowe 
i sportowo rekreacyjne.

•  W ramach  pracy  z dziećmi  zorga-
nizowano  52  imprezy,  w których 
udział wzięło około 730 dzieci. Były 
to imprezy typu: dziecięce bale prze-
bierańców,  obchody  Dnia  Dziecka, 
sportowe świąteczne  jasełka przed-
szkolaków, dyskoteki dziecięce itp.

•  W 2012  roku  w placówkach  SSM 
działały  2  kluby  Seniora.  Członka-
mi  klubów  jest  aktualnie  ponad  240 
osób.  W trakcie  spotkań  klubowych 
organizowane  są  obchody  rocznic 
i świąt, spotkania z ciekawymi osoba-
mi.  Wielką  popularnością  cieszą  się 
zabawy  taneczne.  Łącznie  w minio-

nym roku zorganizowano 70  imprez, 
11  wycieczek  autokarowych  oraz 
wczasy  letnie  nad  morzem.  Zespoły 
Klubów Seniora dały 18 koncertów.

•  Ponadto,  w placówkach  zorganizo-
wano 11 imprez artystycznych i pro-
filaktycznych.  Uczestniczyło  w nich 
ponad  1.100  osób.  Były  to  wystę-
py zespołów oraz artystów zawodo-
wych i amatorskich, między innymi: 
-  spektakle  profilaktyczne  „Inny 

Świat” i „Mały Książę” 
- „Spotkanie” spektakl dla młodzieży 

w wykonaniu artystów z Krakowa, 
-  imprezy  dla  dzieci  w wykonaniu 

Danuty Białas,
-  program  artystyczny  z elementa-

mi  dydaktyki  dla  przedszkolaków 
i dzieci I klas SP

•  Znaczącą  formą  działalności  jest 
działalność  w zakresie  sportu  i re-
kreacji. Prowadzona jest ona w opar-
ciu  o Terenowe  Ognisko  TTKF 
„Rytm”. W ognisku zrzeszonych  jest 
55 osób. W roku 2012 działały 4 sek-
cje z najliczniejszą, bo skupiającą 32 
osoby  sekcją  gimnastyki  rekreacyj-
nej kobiet. Zorganizowaliśmy też no-
we zajęcia „TAY CHI” dla 25 osób

W 2012 roku prowadziły zajęcia 
następujące zespoły:

Dom Kultury „Chemik”
•  Stowarzyszenie „Amazonek”  

– 40 osób.
•  Ognisko muzyczne – 30 osób.
•  Zespoły instrumentalno-wokalne  

– 15 osób.
•  Klub Seniora – 130 osób.
•  Chór Klubu Seniora – 15 osób.
•  Klub Hodowców Gołębi Pocztowych 

– 30 osób.
•  Koło TKKF „Rytm” – 55 osób.
•  Sekcja skatowa – 50 osób.
•  Gimnastyka Rekreacyjna Kobiet  

– 32 osoby.
•  Nauka języka angielskiego  

– 25 osób.
•  Liga Obrony Kraju – 30 osób.
•  Sekcja Polskiego Związku Krótkofa-

lowców – 25 osób.
•  Zespół Tańca Nowoczesnego  

– 11 osób.
•  Gimnastyka „Tai Czi” – 25 osób.

Klub „Centrum”
•  Klub Seniora – 110 osób.
•  Koło Polskiego Związku Niewido-

mych – 80 osób.
•  Kabaret i Chór Klubu Seniora  

– 18 osób.
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VIII. KIERUNKI DZIAŁANIA 
SPÓŁDZIELNI NA ROK 2013

Proponowane  na  rok  2013  kierun-
ki działania Spółdzielni odzwierciedla-
ją  zgodne  z przedmiotem  działania 
cele  statutowe  Spółdzielni.  Działania 
te  uwzględniają  obowiązujące  prawo  
i wewnętrzne  przepisy  Spółdzielni. 
Przygotowany  na  rok  2013  plan  go-
spodarczo-finansowy  zakłada  realiza-
cję  prawidłowego  zarządzania  i utrzy-
mania zasobów w stanie niepogorszo-
nym oraz systematyczną poprawę wa-
runków zamieszkiwania w naszych za-
sobach. Do głównych zadań kierunko-
wych  w aspekcie  poprawy  warunków 
zamieszkiwania  w zasobach  Spół-
dzielni należy w szczególności:
•  dalsza  racjonalizacja  kosztów  dzia-

łania,  w tym  tworzenie  warunków 
do  zmniejszania  zużycia  mediów, 
a zwłaszcza  ciepła  (między  innymi 
poprzez kontynuację programów po-
prawy  izolacyjności  termicznej  bu-
dynków  przez  docieplanie  elewa-
cji,  stropodachów  i wymianę  stolarki 
okiennej, modernizację węzłów ciepl-
nych,  montaż  regulatorów  podpio-
nowych)  oraz  poprawa  estetyki  we-
wnętrznej budynków i ich otoczenia,

•  poszukiwanie  pozaspółdzielczych 
środków  finansowych,  w tym  środ-
ków  z Unii  Europejskiej  oraz  Naro-
dowego  Funduszu  Ochrony  Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej,

•  utrzymanie  dobrego  wizerunku 
Spółdzielni  jako Zarządcy nierucho-
mości,

•  stwarzanie warunków dla rozwoju dzia-
łalności  społeczno-kulturalnej  i oświa-
towej w osiedlach, integracji mieszkań-
ców  i działań  pomocowych,  intensy-
fikowanie  działalności  społeczno-kul-
turalnej  wśród  członków  spółdzielni 
z wykorzystaniem DK „Chemik”,

•  utrzymanie  lub  przyspieszenie  za-
dań  remontowych  wynikających 
z planów i strategii,

•  systematyczna  realizacja  przyjęte-
go programu estetyzacji klatek scho-
dowych,

•  dostosowywanie  budynków  wyso-
kich do przepisów ppoż.

•  kontynuacja  programu  modernizacji 
wind osobowych,

•  dążenie  do  możliwie  najszybsze-
go  uregulowania  stanów  prawnych 

dla  wszystkich  nieruchomości  Spół-
dzielni,

•  kontynuacja  działań  związanych 
z realizacją  wniosków  o ustanowie-
nie odrębnej własności lokali.

sPRawy GosPodaRczo-finansowe

Kierunki działania Spółdzielni na rok 
2013  zostały  opracowane  na  bazie 
uwarunkowań  gospodarczo-finanso-
wych  oraz  prawnych.  Plan  nawiązu-
je  do  zapisów  znowelizowanej  usta-
wy  o spółdzielniach  mieszkaniowych 
i ma  na  celu  stworzenie  optymalnych 
warunków  do  analitycznych  rozliczeń 
z poszczególnych  działalności  na  wy-
odrębnionych  nieruchomościach, 
uwzględniając obowiązującą  strukturę 
Spółdzielni.

ZamieRzenia inwesTycyjne  
na Rok 2013

W zakresie budownictwa oraz  towa-
rzyszącej  infrastruktury  ujęto  zadania 
związane z budową:
•  Budowa  domów  jednorodzinnych 

w zabudowie szeregowej przy ul. Bema 
•  Zagospodarowanie  terenu  w cen-

trum osiedla Młodych (plac pomnikowy)
•  Budowa  pawilonów  handlowych 

na osiedlu Młodych

ZamieRzenia w działalności sPołeczno-
kulTuRalnej na Rok 2013

Plan  działalności  społeczno-kultu-
ralnej  w 2013  roku  zakłada  organi-
zację  imprez  cieszących  się  dotych-
czas dobrym odbiorem, dużą frekwen-

cją wynikających z tradycji, obrzędów 
i obyczajów.  Zakłada  on  także  kon-
tynuowanie  sprawdzonych  form  oraz 
nowych  wynikających  z zaintereso-
wań środowiska. Celem naszych dzia-
łań i perspektywistycznych kierunków, 
które  zakłada  sobie  spółdzielcza  kul-
tura  będzie  nie  tylko  kształtowanie 
nawyków,  umiejętności,  poszerzanie 
wiedzy  i zainteresowań, ale  także za-
gospodarowanie  czasu  wolnego  mło-
dzieży,  by  ograniczyć  chuligaństwo 
i rozmiary dewastacji. W tym celu na-
dal  będziemy  współpracować  z poli-
cją i strażą miejską. Będziemy prowa-
dzić też działania w zakresie zwalcza-
nia  patologii  społecznych  oraz  wska-
zywać  młodzieży  zagrożenia  zwią-
zane  z nałogami.  Celowi  temu  słu-
żyć będzie realizacja programu „Nasz 
Dom  to  Dom  Bezpieczny”.  Ze  środ-
ków Urzędu Miasta realizować będzie-
my programy „Kultura daleko od szo-
sy”, „Śpiewać każdy może”, „Akcja la-
to i zima 2013”.

Siemianowice Śl., 29. 03. 2013 r.
***

Układ stron, tytuł, wytłuszczenia, ilu-
stracje od redakcji „MS”

Sprawozdanie Zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności w 2012 r.

Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamięta j ! ! !  Obok Ciebie mieszkają inni.
Remont się skończy…  niesnaski pozostaną.
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Lato, słońce 
– tak, ale z rozwagą
Rozmawiamy z Andrzejem Lekstonem, profesorem 

doktorem habilitowanym nauk medycznych 
– specjalistą kardiologiem

Andrzej Lekston jest niekwestio-
nowanym autorytetem w dziedzinie 
schorzeń sercowo-naczyniowych. 
W 1977  roku  uzyskał  specjalizację 
I stopnia  z zakresu  chorób  wewnętrz-
nych,  w 1982  roku  specjalizację  II 
stopnia z tego zakresu, a w 1994 roku 
tytuł  specjalisty  kardiologa.  Od  kilku-
dziesięciu lat związany jest z zabrzań-
skim ośrodkiem kardiologii – początko-
wo  w Wojewódzkim  Ośrodku  Kardio-
logii,  a po  zmianie  nazwy  w Śląskim 
Centrum  Chorób  Serca.  Rozwój  na-
ukowy  w temacie  kardiologii  inwazyj-
nej  rozpoczął  w 1977  roku  podejmu-
jąc  pracę  w pierwszej  na  Śląsku  Pra-
cowni Hemodynamiki w Wojewódzkim 
Ośrodku Kardiologii w Zabrzu. Uczest-
nik  wielu  konferencji  krajowych  i mię-
dzynarodowych. 19 września 2011 ro-
ku Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski wręczył mu nominację profesorską.

Rafał Grzywocz: Panie PRofesoRze, 
laTo zbliża się wielkimi kRokami. jak 
wTedy zachowuje się nasze seRce?

- Andrzej Lekston: Wiosna  i lato  to 
dla nas dwie specyficzne pory roku, ale 
pozytywnie wpływające na nastrój, czy-
li  na  samopoczucie.  Właściwe,  dobre 
nastawienie  psychiczne  jest  bazą  do 
prawidłowego  funkcjonowania  całego 
organizmu. Tak jak na jesień i początek 
zimy  następuje  adaptacja  organizmu, 
także  i później  przechodzimy  z okresu 
zimowego w wiosenny. Niestety, w tym 
roku  nie  możemy  o tym  powiedzieć, 
dlatego że zima spłatała nam psikusa, 
a wiosna opóźniła się i do tej pory ma-
my  pogodę  taką,  jaką  mamy  – chłod-
ną, deszczową, co na pewno nie wpły-
wa  pozytywnie  na  naszą  psychikę, 
a z tym wiąże się szereg innych zacho-
wań,  łącznie  z zachowaniem  nerwo-
wym,  agresywnością,  skokami  ciśnie-
nia czy depresją. To wszystko oczywi-
ście  rzadziej  występuje  w okresie  let-
nim, kiedy jest więcej słońca, gdy orga-
nizm  wchłania  je,  produkuje  witaminę 
D3, a co za tym idzie m.in. kości stają 
się bardziej odporne na złamania. Nie-
mniej  jednak  trzeba  pamiętać,  że  nie 
powinniśmy  przesiedzieć  całej  zimy 

w domu, a potem nagle z niego wyjść. 
Wszystko  powinniśmy  robić  systema-
tycznie. Krok po kroku – wtedy wydol-
ność naszego organizmu, każdego na-
stępnego dnia, będzie coraz lepsza. Do 
tego  wszystkiego  dochodzi  poprawa 
nastroju, a wtedy i serce lepiej pracuje.

- na co jednak zwRacać szczeGólną 
uwaGę? 

- Lato  to znowuż wyższe temperatury. 
Nasz organizm stara się utrzymywać sta-
łą temperaturę. Jeżeli jest ona wyższa na 
zewnątrz, nasz organizm stara się utrzy-
mać swoją temperaturę. Jak to wygląda? 
Po prostu pocimy się. Pocąc, wydalamy 
elektrolity – sód, potas, magnez. To z ko-
lei negatywnie wpływa na układ krążenia 
i funkcję nerek. Niski poziom potasu i ma-
gnezu  w organizmie,  to  tak,  jak  wytarte 
okładziny  hamulcowe  w samochodzie. 
Niski  poziom  tych  elektrolitów  w organi-
zmie  powoduje,  że  serce  zaczyna  pra-
cować szybciej, ale my przez to prędzej 
się męczymy, jesteśmy znużeni, osowia-
li, śpiący. Należy unikać przebywania na 
słońcu  oraz  intensywnej  aktywności  fi-
zycznej  w godzinach  największych  upa-
łów i ustrzegać się odwodnienia.

Na  odwodnienie  szczególnie  nara-
żone  są  kobiety  w ciąży  oraz  karmią-
ce,  a także  małe  dzieci  i osoby  star-
sze. Te wymienione grupy ludzi szcze-
gólnie muszą uważać na  różnice  tem-
peratur.  W przypadku  dzieci  musimy 
pilnować,  by  nie  doszło  do  przegrza-
nia organizmu, u starszych ważne jest, 
aby  nie  dochodziło  do  skoków  ciśnie-
nia. Wrażliwość układu krążenia u osób 
starszych,  jest  znacznie  większa  na 
skoki  temperatur,  niż  wśród  młodych. 
Co należy  jeszcze podkreślić? Bardzo 
ważne, byśmy w okresie letnim zacho-
wali  umiar  z opalaniem,  bo  to  nie  tyl-
ko  prowadzi  do  chorób  układu  krąże-
nia, ale przede wszystkim skóry. My nie 
dopuszczamy  do  siebie  myśli,  że  mo-
że pojawić się problem ze skórą, ale... 
Nie  jestem dermatologiem,  jednak pa-
miętam,  jak  w czasie  studiów  uczono 
nas, że nadmierne opalanie może do-
prowadzić do powstania chorób nowo-
tworowych  – czerniaka.  Mimo  że  cera 

po opalaniu jest mniej lub bardziej brą-
zowa,  to  równocześnie skóra staje się 
mniej elastyczna i później widać pierw-
sze  objawy,  hm...,  tego  czego  żadna 
młoda  kobieta  nie  chciałaby  pokazać, 
czyli zmarszczki. Niemniej istotnym za-
gadnieniem jest to, że chorzy przyjmu-
jący leki, takie jak aspiryna, którą pobie-
ra  większość  ludzi  jako  czynnik  zapo-
biegawczy przed zawałem mięśnia ser-
cowego, niektóre antybiotyki zażywane 
podczas przeziębienia czy zatrucia po-
karmowego,  również  powinni  uważać 
na słońce. Najlepiej, by zażywający le-
ki konsultowali ze swoim lekarzem, czy 
dany lek nie jest przeszkodą przy opa-
laniu. Także ludzie z nadciśnieniem tęt-
niczym  – absolutnie  nie  mogą  wysta-
wiać się na słońce, bowiem może dojść 
do  skoków  ciśnienia,  wylewu  do  cen-
tralnego  układu  nerwowego,  a to  wia-
domo jak się kończy. Osoby z różnymi 
chorobami  skóry,  niewydolnością  krą-
żenia – tych mamy w Polsce coraz wię-
cej – również muszą być ostrożni.

- a młodzi ludzie? RozwaGa PRzy oPa-
laniu, co jeszcze?

- Niekiedy bywa  tak,  że młode oso-
by  wychodzą  na  słońce,  nagrzewają 
się  i nagle  skaczą  do  wody.  Błąd  to-
talny... Dochodzi do tak zwanego szo-
ku termicznego, który może doprowa-
dzić do gwałtownego obkurczenia na-
czyń wieńcowych, mózgowych. To mo-
że  być  przyczyną  groźnych  zaburzeń 
rytmu  serca,  a w konsekwencji  zgo-
nu.  Oczywiście,  powinniśmy  cieszyć 
się  latem  i korzystać  z jego  uroków 
pod każdym względem. Lato to świeże 
owoce  i warzywa. Nie mięso...,  a wła-
śnie, co podkreślam – owoce  i warzy-
wa  powinny  zapełnić  naszą  dzienną 
dietę.  Z tymi  pierwszymi  jednak  także 
należy być ostrożnym. Są  ludzie, któ-
rzy  mają  cukrzycę  i oni  szczególnie 
muszą  uważać  w tym  względzie.  Wa-
rzywa  i owoce  zawierają  z kolei  natu-
ralne witaminy. Powinniśmy podbudo-
wać nimi nasz organizm. 

- Powiedzieliśmy sobie na co laTem na-
leży uważać. wsPomnieliśmy o ważnych, 
wRęcz niezbędnych elemenTach naszeGo 
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„leTnieGo Pożywienia”. jakie jeszcze ko-
Rzyści dla naszeGo oRGanizmu możemy 
czeRPać w Tym okResie?

-  Ruch.  Spacery,  dłuugie  spacery. 
Ponadto  jazda  na  rowerze,  ogólnie 
mówiąc  sport  i rekreacja.  Wysiłek  fi-
zyczny powoduje,  że  spalamy  zarów-
no cukier, jak i cholesterol. Mamy więc 
dwa w jednym: rekreacja plus obniże-
nie  poziomu  cukru  i cholesterolu.  Pa-
miętajmy przy tym o uzupełnianiu pły-
nu  w organizmie.  Z zaleceń  Europej-
skiego Instytutu Nawodnienia (Europe-
an Hydration Institute) wynika, że opty-
malne  dzienne  spożycie  wody  przez 
zdrową,  dorosłą  osobę  w normalnych 
warunkach wynosi około dwa i pół litra 

dla mężczyzn  i około dwa  litry dla ko-
biet. Ale uwaga – wartości te uwzględ-
niają wodę zawartą w napojach i w po-
karmie m.in. w zupach, owocach czy 
warzywach. Spożywane  przez  nas 
napoje powinny mieć temperaturę po-
kojową.  Podczas  umiarkowanego  wy-
siłku fizycznego trzeba przyjmować, co 
najmniej jedną szklankę płynów na go-
dzinę. Szacuje się, że 20-30 proc. za-
potrzebowania  na  wodę  pokrywa  po-
karm, a 70-80 proc. dostarczają napo-
je.  Należy  pamiętać,  że  już  przy  nie-
wielkim  odwonieniu  stajemy  się  ocię-
żali  i zmęczeni.  Jeśli  spożywamy  za 
mało płynów, obniża się nasza spraw-
ność intelektualna, w tym pamięć krót-

kotrwała,  koncentracja,  przyswajanie 
wiedzy  czy  zdolności  decyzyjne.  Mo-
gą wystąpić również zaburzenia reak-
cji psychomotorycznych. 

Oczywiście, będąc tak aktywnym 
spadamy na wadze. A dla kogo jest to 
istotne? Ano dla płci pięknej i dla męż-
czyzn również... Bo, z jednej strony 
kobiety wyglądają bardzo elegancko, 
z drugie zaś, mężczyźni pocieszają 
oko tak wspaniałym widokiem. 

- Dziękuję za rozmowę.
My przypomnijmy, że z profesorem 

Andrzejem Lekstonem można się 
spotkać w każdy wtorek i czwartek 
w godzinach 16:00 – 18:00 w jego ga-
binecie przy ul. Hermana Wróbla 14.

Ławki z Okrężnej
Dzień dobry.

Osoba  podpisująca  się  „pes”  umie-
ściła  na  stronie  drugiej  numeru  ma-
jowego  „Mojej  Spółdzielni”  w artyku-
le  pod  tytułem  „A straty  rosną”  na-
stępujący  tekst  „Te  i inne  szkody  do-
pisujemy  do  księgi  strat  i tylko  cieka-
wi  nas,  kiedy  mieszkańcy  zaczną  re-
agować  na  dewastacje  i przeciwdzia-
łać  im w zanadrzu???”. Chciałem od-
nieść się do nich, w aspekcie kradzie-
ży  dwóch  ławek  ze  skweru  przy  uli-
cy  Leśnej  15.  Moje  pierwsze  pyta-
nie brzmi:  jak mieszkańcy mieli  zare-
agować,  skoro  przy  tym  skwerze  nie 
ma  żadnego  oświetlenia  i po  zmroku 
z okien  nie  widać  kompletnie  nicze-
go,  co  się  tam  dzieje?  Kradzież  była 
dokonana  w nocy,  kiedy  normalni  lu-
dzie  przebywają  w domu  i skoro  nie 
mają  możliwości  obserwowania  te-

go miejsca,  to  jak mieli  zareagować? 
Moje  drugie  pytanie  brzmi:  dlacze-
go  skradziono dwie,  a nie  trzy  ławki? 

Otóż jedna (ta która została), ma śru-
by mocujące ją do podłoża zabezpie-
czone spawami i dlatego złodzieje nie 
byli w stanie  jej ukraść. Dlaczego po-
zostałe dwie  ławki nie zostały zabez-
pieczone?  Czy  właśnie  odpowiednie 
zabezpieczenie  ławek  nie  jest  „dzia-
łaniem  w zanadrzu”,  o które  woła  au-
tor wyżej wymienionego artykułu? Czy 
osoba winna  tego zaniechania zosta-
nie ukarana?

Niestety,  żyjemy  w chorym  kraju, 
w którym  wszystko,  co  wartościowe 

musi być zabezpieczone. Ale to chyba 
powszechnie wiadomo. Dlatego moim 
zdaniem, główna wina w tym przypad-
ku  leży  po  stronie  spółdzielni  (nie  li-
cząc złodzieja oczywiście).

Przy  okazji  chciałem  podziękować 
za  wykonanie  tego  skweru,  jest  na-
prawdę  bardzo  ładny.  Proszę  o za-
montowanie na nim oświetlenia.

Z poważaniem – A. S.
(proszę o pozostawienie

w gazetce tylko inicjałów)
Zarząd SSM: Nie zgadzamy się 

z Panem, jakoby za kradzież ła-
wek winę ponosili pracownicy Spół-
dzielni i że z tego tytułu należy ko-
goś ukarać. Informujemy Pana, że 
wszystkie ławki były odpowiednio 
przymocowane i nie może być mo-
wy o jakimkolwiek zaniechaniu. Zło-
dziej uporał się jednak z tymi zabez-

 Szanowni P.T. Czytelnicy
Informujemy, że anonimami, szczególnie z uwagami 

personalnymi kierowanymi do innych osób, zajmować 
się nie będziemy. Uważamy, że tak, jak przedstawiamy 
się nieznajomym podczas pierwszego spotkania, co 
należy do dobrego tonu, tak należy 
przedstawić się, pisząc czy też tele-
fonując do nas. Prosimy  też o zwięzłe 
przedstawienie nurtującej sprawy i prze-
myślane zdania, większą odpowiedzial-
ność za słowo, które nie będzie naruszało czyjegoś dobre-
go imienia i nie będzie odebrane jako pomówienie. Maksy-
ma,  jaką  należy  się  kierować,  jest  jedna:  słowo  wróblem 
wyleci, a wołem wraca, słowo... może zabić.

Prosimy  o nienadsyłanie  pytań  z zastrzeżeniem,  że  ma-
ją  nie  być  publikowane,  bo  takich  dopisków  nie  będziemy 

respektować,  o ile  sprawa  dotyczyć  będzie  większej  liczby 
osób, które również nurtują podobne wątpliwości i które w są-
siedzkich pogaduszkach o takich problemach debatują. Istotą 
tej rubryki  jest poruszanie spraw, na które oczekujecie Pań-
stwo rzeczowych odpowiedzi i dlatego też może się zdarzyć, 

że na jakiś problem nie odpowiemy w danym 
miesiącu, bo np. Wasza wiadomość dotarła 
do nas zbyt późno, by ją dogłębnie, zgodnie 
ze stanem faktycznym, wyjaśnić.

Przypominamy  również,  by  w przypad-
kach, gdy niezbędne  jest przekazanie danych osobowych 
w celu  wyjaśnienia  indywidualnej  sprawy,  obowiązkowo 
podawać  cały  adres  i dopisać  zdanie  o wyrażeniu  zgody 
na odtajnienie swych danych  i przekazanie  ich odpowied-
nim komórkom organizacyjnym Siemianowickiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej.  Redakcja „MS”

Słowo 
wróblem...

TV cyfrowa, e-kartoteka
Kilkanaście różnego rodzaju pytań o AZART, TV cyfrową – str. 44 i e-kartotekę – str. 40, wpłynęło w maju do redak-

cji „MS”. Niektórzy P.T. Czytelnicy poruszający tą problematykę zwracali się też z innymi sprawami. By całość nie 
była nadto zagmatwana wyjaśnienia Zarządu publikujemy całościowo odrębnie dla zagadnień dotyczących e-karto-
teki i TV cyfrowej. Na kwestie indywidualne odpowiedzi zamieszczamy pod danym e-mailem. 

ciąg dalszy na str. 36
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W każdy poniedziałek, w godzinach od 15.30 do 16.30 w siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej, ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-405. PEŁNI DYŻUR dziennikarz „MS”

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

pieczeniami, a jak dobrze wiemy nie 
ma takich zabezpieczeń, które sku-
tecznie zapobiegałyby podobnym 
kradzieżom, czy aktom wandalizmu.

Dziękujemy za docenienie starań 
administracji w upiększanie osiedlo-
wych terenów i informujemy, że admi-
nistracja os. „Tuwima” rozezna możli-
wość założenia oświetlenia skwerku.

Budowa ronda, instalacje
Chciałbym,  aby  SSM  wyjaśniła  kilka 

kwestii  odnośnie  budowy  ronda  w Mi-
chałkowicach,  mianowicie  przez  Pocz-
tową  przeprowadzono  teraz  tranzyt 
ciężkich pojazdów, tj. ponad 3,5 t. Nie-
stety, nikt nie wpadł na pomysł zabloko-
wania  dla  tychże  pojazdów  wjazdu  na 
tę  „drogę”,  która  już  jest mocno znisz-
czona.  W dniu  20  maja  2013  naliczy-
łem  35  takich  pojazdów,  które  mogą 
być  skierowane  przez  Fabud.  Nieste-
ty nie wiem, co za debil (inaczej już się 
nie da powiedzieć) wpadł na pomysł ta-
kiego  objazdu  gdzie  stoją  zaparkowa-
ne pojazdy mieszkańców, biegają dzie-
ci,  hałas  niemiłosierny,  już  nie  mówię 
o stanie  drogi,  jaki  pozostanie  po  tych 
pojazdach. Nie  jestem pierwszym, któ-
ry  mówi  o naszych  utrapieniach  zwią-
zanych z ciężkimi pojazdami. Najlepsza 
propozycja  byłaby  nasz  znienawidzo-
ny – przynajmniej przeze mnie – J. Gu-
zy ogarnął się, a SSM wraz z nim. Nie 
powinniście  dopuścić  do  takich  sytu-
acji.  W domu  człowiek  chce  wypocząć 
a nie  słuchać  hałasów,  już  rozumiem 
komunikacja miejska no, niestety, mus 
to mus nie mają którędy inaczej jechać, 
choć podziwiam tych kierowców, którzy 
manewrują  jak  się  da  by  przejechać. 
Moja propozycja jest taka, aby zakazać 
całkowicie przejazdu ciężkich pojazdów 
– za wyjątkiem komunikacji miejskiej – 
przez  Michałkowice.  Do  Fabudu  pro-
wadzi  inna  droga  z boku  osiedla.  Hal-
dex też powinien dogadać się z właści-
cielem  pól  za  nimi,  w razie  czego  wy-
właszczyć sądownie ten kawałek drogi 
dla nich  i mieli by piękny dojazd od ul. 
Zwycięstwa. Dzięki  temu znikną  te po-
jazdy  z naszych  dróg  i żyć  się  będzie 
lepiej. W interesie waszym, waszych lo-
katorów, czytaj społeczeństwa, i miasta 
to powinno być na 1 miejscu.

A teraz  o czymś  bardziej  realnym, 
zapewnialiście mnie  państwo,  że  zro-

bicie porządek z instalacjami na Pocz-
towej  12  (parter)  niby  ktoś  był  coś 
otwierał, bo zostało niezamknięte z tp 
s.a.  i dalej  burdel  jest.  Olaliście  całą 
sytuację. Nikt się dalej nie zaintereso-
wał tym, Mieliście czas na dopieszcze-
nie  tego wysyłając kilka pism do tam-

tych  firm  np.  mmj,  który  na  3  metry 
przewodu dał 1 peszla, który jest prze-
znaczony  do  instalacji  podtynkowej. 
Instalacje natynkowe wg sztuki  i norm 
powinny  być  puszczone  w korytkach 
bądź rurach twardych z pcv a nie gięt-
kim peszlem. Nie płacimy tu za plątani-
nę kabli tylko za czystą klatkę.

Następny  punkt  to  dalej  brak  oświe-
tlenia przy drzwiach do piwnicy, a co za 
tym idzie jest dalszy problem z zapala-
niem  się  światła,  gdy  dochodzi  się  do 
połowy klatki. Te dwa punkty muszą być 
wykonane  do  końca  czerwca.  Inaczej 
udam  się  do  innych  instytucji  o ukara-
nie was za nieprawidłowości, które do-
prowadzą do jakiegoś wypadku, moi są-
siedzi już nie mają siły prosić!!!

A teraz  podziękuje  za  posłuchanie 
mojej rady i przestawienie elektrozam-
ka  w naszych  drzwiach  z domofonu 
o te  raptem  3  milimetry,  czym  napra-
wiono  możliwość  normalnego  działa-
nia  samozamykacza  tu,  niestety,  tyl-
ko  pochwała  dla  Dyrekcji  SSM,  a nie 
ekipy  naprawiaczy,  która  czekała  na 
wskazówki  dotyczącej  owej  naprawy. 
Samodzielnie  nie  wpadliście  na  ten 
pomysł wstydźcie się. 

Mieszkaniec, ul. Pocztowa 12,  
dane do wiadomości redakcji.

PS  z miłą  chęcią  zatrudniłbym  się 
w SSM w celu prawidłowego nadzoro-
wania prac budowlanych jak i renowa-
cyjnych. Pozdrawiam

Zarząd SSM: Pana uwagi przekaże-
my władzom miasta, jednak zastrze-
gamy, że nie mamy żadnego wpływu 
na miejskie inwestycje, gdy nie są one 
realizowane ze Spółdzielnią, ani na jej 
terenach. Zdajemy sobie sprawę, że 
prace te muszą powodować przejścio-
we uciążliwości i są problemem.

Nie zgadzamy się z Panem, 
że „olaliśmy” sprawę instalacji 

w klatce schodowej. Bezpośred-
nio po pierwszym e-mailu przepro-
wadzono wizję i to co było zależne 
od Spółdzielni wykonano. Admi-
nistracja kilkakrotnie też wysyłała 
pisma do firm, które są właścicie-
lami tych instalacji. Jednak te nie 
kwapią się do wykonania zgłoszo-
nych uwag. Postanowiliśmy upo-
rządkować je własnym zakresie 
i zrealizować Pana uwagi – są już 
wykonane. 

Bałagan przy budynku
28.  kwietnia  wysłałem  maila  do  cen-

trum@ssm.siemianowice.com i do dnia 
dzisiejszego  nie  otrzymałem  odpowie-
dzi  (dotyczyło  nieprawidłowości  prac 
remontowych  przy  ociepleniu  budynku 
przy  ul.  Świerczewskiego  46a),  mimo 
zapewnień  kierownika  osiedla  „Cen-
trum”,  że  zajmie  się  tymi  usterkami. 
Bałagan  przy  budynku  panuje  nadal, 
a metalowe  obudowy  balkonów  mimo 
rdzy, w dniu dzisiejszym (to jest 8 maj) 
6 pięter zostało pomalowanych na olej-
no  (zostały  zamontowane  w grudniu 
2012 roku i przez 6 miesięcy zimowych 
nie były zabezpieczone). Dlaczego kie-
rownik p. Chlebek nie  interweniuje mi-
mo  zgłoszonych  uwag.  Może  niedłu-
go  3  raz  będzie  z naszych  pieniędzy 
remontowana  elewacja  tego  budynku. 
Jeszcze  raz  proszę  o odpowiedź  i in-
terwencję.

F. Donat
Zarząd SSM: Niezwłocznie po 

otrzymaniu wcześniejszego e-maila 
przez administrację osiedla „Cen-
trum” Zarząd SSM podjął interwen-
cje i powołał zespół w składzie: kie-
rownik osiedla, inspektor nadzoru 
i przedstawiciel wykonawcy, który 
z Pana udziałem dokonał oględzin. 
Na tej podstawie przyjęto ustalenia, 
które w efekcie spowodują realiza-
cję Pana uwag i tym samym usunię-
cie usterek.

Aktualnie przeprowadzono ostrą 
rozmowę dyscyplinującą z kierowni-
kiem osiedla za brak właściwej reak-
cji na przesłane e-maile. W tym sa-
mym tonie rozmawiano z wykonaw-
cą i zobowiązano go do utrzymywa-
nia należytego porządku na placu 
budowy pod rygorem wypowiedze-
nia umowy na wykonanie prac.

ciąg dalszy na str. 38

ciąg dalszy ze str. 35
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Ford SH 5...4
Parkuj pod swoim domem

Witam!  Jako  wieloletnia  mieszkan-
ka  bloku  przy  ul.  Niepodległości  26-
28  chciałam  zwrócić  uwagę  na  par-
king  znajdujący  się  za  tymże  budyn-
kiem. Otóż od pewnego czasu na par-
kingu  parkuje  samochód  Ford  o nu-
merach  rejestracyjnych SH 5...4,  któ-
rego właściciel zamieszkuje nierucho-
mość przy ul. Gwardii Ludowej 8, i jak 
widać na załączonym zdjęciu ma dużo 
miejsca do parkowania pod własnymi 
oknami.  W zachowaniu  kierowcy  sa-
mochodu  nie  byłoby  nic  złego,  gdy-
by nie fakt, że lokatorzy zamieszkują-
cy w bloku przy ul. Niepodległości 26-
28  są  zmuszeni  parkować  swoje  sa-
mochody częstokroć na  trawniku pod 
blokiem  Niepodległości  22-24,  przy 
wyjeździe  z garaży  znajdującymi  się 
pomiędzy  nieruchomościami  (co  mo-
że skutkować problemami z wjazdem/
wyjazdem do/z garażu), bądź 
też  pod  innymi  blokami  na 
osiedlu,  co  powoduje  zrozu-
miałe  wzburzenie  wśród  ich 
lokatorów. Stąd też moja pro-
pozycja skierowana do SSM, 
aby pomyśleć o parkingu (tak 
jak zrobiono to na ul. Szarych 
Szeregów) i usytuować go na 
trawniku  graniczącym  z ga-
rażami.

Tymczasem  proszę  właści-
ciela samochodu na „obcych” 
rejestracjach  o parkowanie 
pod  własną  nieruchomością 
i nie  zajmowanie  miejsc  par-
kingowych  lokatorom bloku Niepodle-
głości 26-28, a pozostałych użytkowni-
ków  parkingów  znajdujących  się  przy 
ul. Niepodległości 22-24, 26-28, 30-32.

Proszę  też  o „myślenie”  przy  parko-
waniu  i zajmowanie  jednego  miejsca 
parkingowego a nie dwóch oraz pamię-
taniu, że parkingu nie jest przeznaczo-
ny wyłącznie dla naszego samochodu.

Z poważaniem, Lokatorka
-  dane  osobowe  wraz  z inicjałami 

i adresem e-mail wyłącznie do wiado-
mości redakcji.

Zarząd SSM: ADM nie jest w sta-
nie zapewnić, iż na parkingach pod 
budynkami parkować będą wyłącz-
nie samochody mieszkańców z da-
nego domu. Nawet ustawienie zna-
ku „Tylko dla mieszkańców” nie 
wiele zmieni, gdyż wyegzekwowa-

nie jego przestrzegania jest bardzo 
trudne. Znak taki uniemożliwiłby 
też parkowanie odwiedzającym nas 
krewnym, znajomym. W kwestii do-
datkowego parkingu prosimy o kon-
takt z kierownictwem osiedla, które 
sprawdzi czy zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego – odległości, 
uzbrojenie terenu – będzie możliwa 

jego realizacja. Jeżeli tak, to zapla-
nuje wykonanie w przyszłych pla-
nach remontowych osiedla.

Zalewania cd.
Witam!

Dziękuję  miejscowej  administracji 
SSM  w Michałkowicach  za  pozytyw-
ne załatwienie sprawy notorycznie le-
jącej się wody.

W numerze  5  „Moja  Spółdzielnia” 
ukazał  się  komentarz  do  mojego  tek-
stu dotyczącego notorycznego zalewa-
nia. Z całą stanowczością nie zgadzam 
się  ze  słowami  „...zalewanie  nie  jest 
wynikiem  jakichkolwiek  niedociągnięć, 
za które odpowiadałaby SSM”. Faktem 
jest, że nie było winy SSM w zalewaniu, 
ale mam uwagi, co do funkcjonowania 
pionowych  wnęk  w łazienkach,  gdzie 
zainstalowane  są  rury  wodne,  kanali-
zacyjne  i gazowe. Czy dowolne podłą-
czanie się do tych rur przez mieszkań-
ców  jest  dozwolone...  W jakiś  sposób 
należałoby  sprawy  wnęk  uregulować 
(czy  jest  to własność SSM czy  lokato-
ra?).  Może  każdorazowe  podłączenie 
(przeróbki)  rur powinny być  realizowa-
ne przez pracowników SSM, aby unik-
nąć błędów i ewentualnych zalań.

Kolejna  sprawa  dotycząca  komen-
tarza  redaktora  „...jedynym  rozwią-
zaniem  jest  zgłaszanie  roszczeń  do 
ubezpieczyciela, a ten jest w stanie od 
innego  zamieszkałego  wyegzekwo-
wać pieniądze z tytułu kosztów ponie-
sionych napraw”. Przepraszam, ale ta 
retoryka nie rozwiązuje istotnego pro-
blemu  jak długo należy kasować pie-
niądze  od  ubezpieczyciela,  remon-
tować  mieszkanie  i czekać  na  kolej-
ne  zalania...  Mimo  wyegzekwowania 
poniesionych  kosztów  napraw,  pro-
blem  zalewania  istniał  przez  dłuższy 
czas. Nie chodzi mi tu o pieniądze, ale 
o bezpieczeństwo i komfort życia. 

Z poważaniem
Mieszkaniec, ul. Wyzwolenia 8c

(Moje  dane  osobowe  do  wiadomo-
ści redakcji)

Zarząd SSM: Dowolne podłącza-
nie się nie jest dozwolone i jest to 
uregulowane. Całość określają za-
pisy obowiązującego w SSM Regu-

laminu o obowiązkach Spół-
dzielni i obowiązkach człon-
ków spółdzielni (...) w zakre-
sie eksploatacji, remontów 
i ich rozliczeń – tekst pu-
blikowano w „MS”, a teraz 
jest dostępny na stronie in-
ternetowej Spółdzielni. Nie-
stety, zdarza się, że prace 
takie wykonywane są bez 
jakichkolwiek uzgodnień 
i uzyskania obowiązkowej 
zgody Spółdzielni. Dzięku-
jemy za wyrazy uznania dla 
administracji.

Od redakcji: Redakcja „MS” 
niczego nie komentowała.

Robót nie zakończono
Na redakcyjny dyżur zatelefonowała 

Pani E. P., mieszkanka domu przy ul. 
Walerego  Wróblewskiego  55  –  dane 
do  wiadomości  redakcji.  Czytelnicz-
ka poinformowała nas, że prace zwią-
zane  z remontem  płytkowanie  wej-
ścia do klatki schodowej tego budynku 
przy  nie  zostały  skończone  na  dzień 
wydania „MS”, mimo, że podaliśmy, iż 
roboty te zostały sfinalizowane.

Zarząd SSM: Z wyjaśnień uzyska-
nych w administracji wynika, że na 
dzień wydania „MS” wejście do klat-
ki schodowej było już w całości wy-
łożone płytkami jednak nie zostało 
wyfugowane. Ma Pani rację, że trud-

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 40

ciąg dalszy ze str. 36
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ciąg dalszy na str. 42

no uznać taką pracę za skończoną. 
Obecnie trwają jeszcze prace w klat-
ce schodowej i wkrótce, a właściwie 
na dniach, na pewno będzie można 
z uznać, że roboty definitywnie za-
kończono.

 
e-kartoteka

Dzień dobry.
Na  wstępie  chciałbym  uzyskać  in-

formację dotyczącą firmy Mieszczanin 
(e-kartoteka.pl),  która  operuje  dany-
mi mieszkańców SSM. Czy ok. 12.500 
(taki  jest  nakład  „MS”)  głównych  lo-
katorów  mieszkań  wyraziło  zgodę  na 
przechowywanie  oraz  przetwarzanie 
danych  osobowych  przez  tą  firmę? 
Czy  lokatorzy  zostali  po  informowani 
o tym ze ich dane osobowe zostały ko-
muś przekazane? Czemu login nie jest 
numerem  tylko  imieniem  oraz  nazwi-
skiem? W jaki sposób firma Mieszcza-
nin  operuje  naszymi  danymi,  tj.  Imię, 
Nazwisko  oraz  dokładny  adres?  Jak 
nasze dane są zabezpieczone na ser-
werach  firmy  Mieszczanin?  Bo  nieco 
mnie  niepokoi  informacja  z kwietnio-
wej  gazetki  „MS”  Szyfrowane  są  nie 
tylko  login  oraz  hasło,  lecz  wszystkie 
informacje, które w trakcie korzystania 
z systemu wyświetlają się na Państwa 
ekranach.” Czy oraz jak dane są szy-
frowane po stronie operatora danych? 
Jak przechowywane są hasła, czy  ja-
ko txt czy są szyfrowane? Jak można 
odzyskać zapomniane hasło?

Proszę o nie ujawnianie danych 
osobowych na łamach „MS”.

A. G., ul. Okrężna 

Moje  pierwsze  pytanie:  Ile  produkt 
e-kartoteka  kosztuje  mieszkańców? 
Drugie  pytanie:  Czy  e-kartoteka  jest 
i będzie  stroną  tylko  informacyjną? 
Czy  będzie  w najbliższej  przyszłości 
możliwe  poprzez  stronę  e-kartoteka 
dokonywanie  płatności  natychmiasto-
wych  (np.  przelewy24)?  Czy  e-kar-
toteka  podłączy  się  do  usługi  INVO-
OBILL (dawniej BILIX)? Bo jeśli e-kar-
toteka ma być stroną tylko informacyj-
ną to kicha. To samo można zrobić na 
stronie SSM. Wystarczy zatrudnić jed-
nego człowieka do obsługi takiej stro-
ny.  Trzecie  pytanie:  Czy  informacje 
o mieszkańcach  (dane  osobowe)  wy-
chodzą  poza  budynek  SSM  tzn.  są 
umieszczane bez zgody mieszkańców 
na zewnętrznych serwerach firm?

Lokator
Zarząd SSM: Realizując zgłasza-

ne od dawna postulaty mieszkań-

ców o możliwości dostępu przez 
Internet do stanu swoich kont 
i sprawdzania ich w ten sposób 
uruchomiliśmy e-kartotekę, wcze-
śniej informując o tym fakcie na ła-

mach „MS”, co spotkało się z po-
zytywnym przyjęciem wielu za-
mieszkałych.

Informujemy, że SSM przetwarza 
dane osobowe tylko i wyłącznie w ce-
lu realizacji zadań statutowych i zgod-
nie z ustawą o ochronie danych oso-
bowych oraz wymaganiami okre-
ślonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 29. 04. 2004 r. w sprawie doku-
mentacji przetwarzania danych oso-
bowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny od-
powiadać urządzenia i systemy infor-
matyczne służące do przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. nr 100, 
poz. 1024).

Z firmą Mieszczanin, od której zaku-
piliśmy e-kartotekę i na której serwe-
rze dane są umieszczane współpra-
cujemy od 22 lat i mamy podpisaną 
umowę powierzenia zgodnie z ustawą 
o ochronie danych osobowych.

Lokator w każdej chwili może zrezy-
gnować z dostępu do e-kartoteki, pi-
sząc do nas pismo, telefonując lub 
wysyłając maila. Jego dane nie będą 
umieszczane w e-kartotece, a dotych-
czasowe zostaną usunięte. 

1. Jeżeli lokator zapomniał hasła 
a wcześniej go nie zmienił powinien 
zwrócić się do SSM z pismem po-
dając w nim swój adres elektronicz-
nej poczty lub wprost e-mailem. No-
we hasło zostanie przesłane na ten 
adres.

Jeśli hasło zmieniono po zalogowa-
niu do systemu (podając jednocze-
śnie adres e-mail), przypomnienie od-
bywa się po podaniu loginu oraz sko-
jarzonego z nim adresu e-mail.

System wysyła e-maila na podany 
adres z nowym hasłem.

2. Dlaczego login nie jest numerem 
tylko imieniem oraz nazwiskiem?

Ułatwienie logowania.
3. W jaki sposób firma Mieszczanin 

operuje naszymi danymi, tj. imię, na-
zwisko oraz dokładny adres?

Dane te są udostępniane na stro-
nie www.e-karoteka.pl WYŁĄCZNIE 
uprawnionym osobom po zweryfiko-

waniu za pomocą logowania (tj. loka-
torowi oraz pracownikom spółdzielni, 
ale tylko tym, którzy mają dostęp do 
tych samych danych w programach 
na komputerach w Spółdzielni).

Firma Mieszczanin nie operuje żad-
nymi danymi mieszkańców i ich nie 
przetwarza.

4. Jak nasze dane są zabezpieczo-
ne na serwerach firmy Mieszczanin? 

Zgodnie z wszystkimi wymogami 
GIODO.

5. Jak dane są szyfrowane po 
stronie operatora danych? 

Każde połączenie z serwerem 
www.e-kartoteka.pl jest zabezpieczo-
ne przy pomocy mocnego certyfikatu 
SSL, gwarantującego poufność.

6. Jak przechowywane są hasła? 
Zaszyfrowane Hasła są przechowy-

wane mocnym algorytmem szyfrującym.
E-kartoteka jest platformą do dwu-

stronnej komunikacji – poza odczy-
tem danych rachunkowych w przy-
szłości będzie możliwe zgłaszanie 
usterek, które obecnie lokator zgłasza 
w ADM, składanie elektronicznych 
pism itp. Jesteśmy również otwar-
ci na inne propozycje lokatorów np. 
o umieszczeniu w e-kartotece usług 
typu przelewy24.

Niestety, nie możemy podać kosztu 
– chroni go tajemnica handlowa. Mo-
żemy jedynie rzetelnie zapewnić, że 
ze względu na wieloletnią współpracę 
wynegocjowaliśmy cenę, o jakiej wie-
le firm może jedynie pomarzyć. 

TV cyfrowa
Witam serdecznie!

Sprawa dotyczy cyfrowej telewizji na-
ziemnej.  Zapytałem  o to  w osiedlowej 
administracji,  ale  nie  otrzymałem  kon-
kretnych  informacji,  a w ostatniej  gaze-
cie była tylko mowa, że toczą się rozmo-
wy  Siemianowickiej  Spółdzielni  Miesz-
kaniowej z UPC na ten temat. Mam do 
tego wątku szczegółowe pytania:

Czy i kiedy w osiedlowym „azardzie” 
(realizowanym przez UPC) będzie do-
stępny  niezmieniony  sygnał  cyfrowej 
telewizji  naziemnej  nadawanej  z na-
dajnika Kosztowy?

Czy  (jeśli  UPC  nie  będzie  skłonna 
do nadawania niezmienionego sygna-
łu  cyfrowej  telewizji  naziemnej)  Spół-
dzielnia będzie montować na dachach 
zbiorcze anteny i tworzyć instalacje do 
odbioru tego sygnału?

Czy (jeśli ani UPC, ani Spółdzielnia nie 
będą  skłonne  zrealizować  powyższych 
elementów) Spółdzielnia będzie wyraża-

ciąg dalszy ze str. 38
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ła zgodę na montaż indywidualnych an-
ten telewizyjnych na budynkach?

Pozdrawiam,
Robert B., osiedle „Bańgów”

Dzień dobry.
Prosiłbym o wyjaśnienie kilku spraw.
Po  pierwsze.  Dlaczego,  aby  zapo-

znać  się  z projektem  uchwał  i spra-
wozdaniami, które mają zostać przed-
stawione i przegłosowane na Walnym 
Zgromadzeniu muszę iść do budynku 
na  Westerplatte.  Czy  nie  można  ich 
opublikować w Internecie? Czy istnie-
ją tu  jakieś przeszkody formalne? Je-
śli tak, to jakie?

Po drugie. Dlaczego Zarząd SSM nie 
ułatwił  jej członkom dostępu do telewi-
zji cyfrowej. W nr 4/2013 MS jest wypo-
wiedź UPC. Firma proponuje mi abym 
zakupił  ich  dekoder.  Dlaczego  Zarząd 
nie wymógł na UPC udostępnienia bez-
płatnej  telewizji  cyfrowej  poprzez  sieć 
AZART? Czy Zarząd planuje podjąć ja-
kieś działania w tym zakresie? Kiedy?

Po  trzecie.  W jakim  celu  stworzo-
no  platformę  E-  kartoteka?  Przecież, 
jak  sami  Państwo  piszecie  „Ewen-
tualne  problemy  z interpretacją  da-
nych księgowych wyjaśni Dział Czyn-
szów i Windykacji.” Gdy chciałem wie-
dzieć,  jakie  mam  zaległości,  dzwoni-
łem  tam  i informowano  mnie  o nich. 
Czy w związku ze stworzeniem E- kar-
toteki zmniejszono liczbę osób pracu-
jących w tym dziale? Jeśli nie,  to  jaki 
był sens płacenia za usługę, która jest 
w zasadzie zabawką?

Proszę o niepublikowanie moich da-
nych personalnych i adresu e-mail.

Pozdrawiam – R. J.
Zarząd SSM: Prawo do zapozna-

nia się z wszystkimi materiałami 
będącymi przedmiotem obrad WZ 
przysługuje wyłącznie Członkom 
Spółdzielni. Ustawa i Statut stano-
wią o wyłożeniu dokumentów do 
wglądu m.in. ze względu na pouf-
ność niektórych. Publikowanie ich 
w ogólnodostępnym internecie nie 
spełniałoby warunków określo-
nych w ustawie i Statucie. Niektóre 
z nich naruszałyby wprost ustawę 
o ochronie danych osobowych. 

Serdecznie pozdrawiam!
Dwie sprawy skłoniły mnie do napisa-

nia tego maila. Pierwsza to odpowiedź 
UPC dla p. Jarosława Guzego. Pytanie 

było dosyć proste: co z naziemną DAR-
MOWĄ  telewizją  cyfrową.  Odpowiedź 
Pani rzecznik przypomina stary dowcip 
o uczniu,  który  na  egzamin  z biologii 
nauczył  się  budowy  dżdżownicy  a do-
stał pytanie o słonia. Zaczął więc swoją 
odpowiedź: słoń ma trąbę jak dżdżow-
nica...  Nawet  średnio  inteligentny  czy-
telnik  widzi,  że  odpowiedź  jest  zupeł-

nie nie na temat. A Państwo redaktorzy 
i władze spółdzielni nie... Wszyscy wie-
my, że UPC dostarcza Telewizję cyfro-
wą i że są tam również kanały naziem-
nej  telewizji  cyfrowej.  Tylko  najtańszy 
pakiet TV cyfrowej  to około 70 zł,  do-
kładnie 74 na dzień 30. 04. 2013 r. Wie-
my również, że UPC dostarcza sygnał 
analogowy  jednakże  oferta  programo-
wa w azarcie nijak się ma do zawarto-
ści poszczególnych multipleksów cyfro-
wych i jest wyłącznie w interesie tej fir-
my. I o to pytał pan Jarosław-o dostęp-
ność  DARMOWEJ  telewizji  cyfrowej 
w azarcie.  Gdybyście  Państwo  kiedyś 
nie  usunęli  anten  zbiorczych  i nie  za-
pewniali, że  to nie zmieni dostępności 
do darmowej TV dziś nie byłoby proble-
mu. A może pan Jarosław ma rację, że 
ktoś  w NASZEJ  spółdzielni  ma  w tym 
jakiś  interes  i faworyzuje  tę  firmę? Nie 
zagłębiałem się za bardzo w temat, ale 
nie wiem czy ustawa o cyfryzacji TV nie 
zobowiązuje  Państwa  do  zapewnienia 
jej  odbioru.  Musiałbym  to  sprawdzić. 
Natomiast  przyjmowanie  takich  odpo-
wiedzi  jako  obowiązujących  jest  poni-
żej pewnego poziomu.

Druga sprawa dotyczy kaloryferów. 31 
grudnia!!! 2012 r. zgłosiłem w ADM pro-
blem z kaloryferami: każde ruszenie za-
worem  powoduje  głośne  stuki  przypo-
minające spadanie kropli wody z dużej 
wysokości  do  np.  pustego  wiadra.  Pół 
biedy w dzień: jest inne tło, coś zawsze 
w domu gra, są dźwięki z zewnątrz – ja-
koś  można  to  zignorować.  Natomiast 
w nocy jest to nie do wytrzymania. Jest 
cicho, nie słychać żywego ducha i nagle 
coś  zaczyna  dudnić.  Pani,  która  przyj-
mowała mnie wówczas nawet nie chcia-
ła  zapisać  mojego  zgłoszenia  przeko-
nując mnie, że to jest normalne, że ka-
loryfery  wydają  takie  dźwięki.  A mnie 
się  zawsze wydawało,  że do wydawa-
nia dźwięków wymyśliliśmy parę innych 

urządzeń, niekoniecznie są to kaloryfe-
ry. Ponieważ się upierałem Pani stwier-
dziła, że  jeszcze dziś po południu ktoś 
przyjdzie!!!  Sylwester  –  popołudniu!!! 
No,  pełen  szacun  –  sprawna  admini-
stracja działa w myśl zasady: dziś pyta-
nie – dziś odpowiedź, choć w podświa-
domości wiedziałem, że  to było na od-
czepkę. Do tej pory nikt się ze mną nie 
kontaktował,  choć  to nie  jest  tylko mój 
problem – inni sąsiedzi również to zgła-
szali.  Zresztą  podobno  jacyś  panowie 
coś tam nawet robili, ale efektu nie ma 
żadnego.  Przedłużająca  się  zima  spo-
wodowała,  że  musieliśmy  mierzyć  się 
z problemem dłużej niż zazwyczaj. Tyl-
ko  dzięki  uprzejmości  sąsiadów  -  tutaj 
chciałbym  im  serdecznie  podziękować 
-  nie  musiałem  budzić  się  razem  z ni-
mi o 4.30 kiedy to wychodząc do pracy 
przykręcali zawory. Zaczęli to robić w in-
nym czasie,  za  co  jeszcze  raz  im ser-
decznie dziękuję. Natomiast administra-
cja nie zrobiła w tym zakresie nic i jeże-
li tak będzie dalej za rok problem poja-
wi się znowu. Może zawory są wadliwe, 
może  wina  instalacji  w każdym  razie 
kiedyś  tego  stukania  nie  było.  Proszę 
o rzeczową merytoryczną odpowiedź – 
nie  w stylu  UPC  –  i jakie  działania  za-
mierzacie  Państwo  podjąć  by  usunąć 
przyczynę pojawiających się stuków.

Piotr Wąsik, Korfantego 16B
Zarząd SSM: Z wyjaśnień uzyska-

nych w administracji wynika, że bez-
pośrednio po zgłoszeniu przez Pan 
problemu „głośnych kaloryferów” 
podjęto działanie i dokonano regu-
lacji zaworów w piwnicy budynku, 
co Pan także zauważa. Po wykona-
niu tej czynności i z braku kolejnych 
uwag ze strony mieszkańców uzna-
no, że regulacja odniosła zamierzo-
ny skutek i dźwięki dochodzące z in-
stalacji przestały się wydobywać.

Informujemy, że obecnie nie je-
steśmy w stanie nic sprawdzić, by 
ustalić przyczynę hałasu, gdyż se-
zon się zakończył a tym samym roz-
poczęto wszelakie prace konserwa-
cyjno-remontowe włącznie z wymia-
ną grzejników przez mieszkańców. 
Proponujemy, by w nowym sezo-
nie dokładnie wsłuchać się w pracę 
instalacji centralnego ogrzewania, 
a w przypadku ponowienia się pro-
blemu niezwłocznie poinformować 
Zarząd SSM.

Przepraszamy też za wynikłe nie-
dogodności.

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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SSM  zapewnia  odbiór  programów 
TV publicznej i to jest ujęte w tzw. pa-
kiecie  azart.  Rozumiemy  rozbudzo-
ne  oczekiwania  na  odbieranie  TV  cy-
frowej  i nadzieje,  że  za  pośrednic-
twem  instalacji  kablowej  będzie  moż-
na odbierać większą  ilość programów 
niż jest obecnie oferowana i w lepszej 
jakości.  Emocje  wywołują  informacje 
o bezpłatnym nadawaniu. Jednak każ-
dy  winien  być  świadomy,  że  wszyst-
ko wiąże się z kosztami obojętnie czy 
będzie  to  retransmisja  za  pośrednic-
twem TV kablowej, czy poprzez mon-
taż anten zbiorczych. Koszty te w kon-
sekwencji zawsze musi pokryć odbior-
ca. Mówienie, że telewizja ta jest bez-
płatna to część prawdy, bo o ile sygnał 
dociera  „za  darmo”,  chociaż  kłania 
się  abonament,  to  jego  odbiór  pocią-
ga  za  sobą  koszty.  Zarząd  SSM  wie-
lokrotnie występował do UPC o wpro-
wadzenie pakietu pośredniego pomię-
dzy  tzw.  azartem  a pakietem  komer-

cyjnym.  Niestety  wnioski  te  pozosta-
wały bez echa bądź operator wskazy-
wał na ekonomię, bo koszty rosną. Bę-

dziemy nadal występować o rozważe-
nie  możliwości  wprowadzenia  pakietu 
obejmującego  programy  TV  cyfrowej 
nadawane z platformy naziemnej. Jed-
nak dla nas oczywistym  jest, że opła-
ta wzrośnie. By wyjaśnić te kwestie re-
dakcja  wystąpiła  do  rzecznika  UPC 
i otrzymała  odpowiedź,  jaką  opubliko-
wano.  Zarząd  SSM,  zespół  redakcyj-
ny  „MS”  mają  do  tej  odpowiedzi  wie-
le,  delikatnie  mówiąc,  uwag.  Decyzje 
o podaniu jej do druku podjęto, by nie 
było  zarzutów  o przemilczaniu  tema-
tu.  Ostatnio  za  pośrednictwem  infolini 
ds. Cyfryzacji Telewizji Naziemnej za-
daliśmy  pytanie  czy  dostawca  sygna-
łu  telewizyjnego  zbiorczego  w syste-

mie tzw. AZART ma obowiązek dostar-
czyć  sygnał  cyfrowy.  Joanna Dycz-
ko  z Infolinii  odpisała:  Zmiana tech-
nologii nadawania naziemnej telewizji 
nie dotyczy abonentów platform cyfro-
wych oraz sieci kablowych. W związku 
z tym, wyłączenie analogu nie będzie 
miało wpływu na odbiór. Możliwe jest 
więc nadawanie przez telewizje kablo-
we sygnału analogowego, mimo pla-
nowanych wyłączeń. Osoby korzysta-
jące z usług tych dostawców, nie mu-
szą więc dokonywać wymiany instala-
cji antenowej, anteny ani odbiornika. 
Ewentualne zmiany zależą wyłącznie 
od danego operatora.

SSM  nie  zamierza  montować  anten 
i instalacji  –  koszty  –  do  odbioru  sy-
gnału cyfrowego. Spółdzielnia nie mo-
że też odmówić mieszkańcowi monta-
żu indywidualnej anteny, jednak mogą 
one  być  zakładane  po  spełnieniu  od-
powiednich  warunków,  które  wyzna-
cza administracja.   Zarząd SSM

Azart,  
TV cyfrowa



45MOJA SPÓŁDZIELNIA 6/2013

Na truskawki pora 
Sezon truskawkowy za sprawą bar-

dzo kapryśnej aury jeszcze się w tym 
roku nie rozpoczął. Wszystko też 
wskazuje na to, że owoców może nie 
być zbyt wiele. Już  teraz,  pomyślmy 
o zimowych  wieczorach  i przygotujmy 
sobie zapasy: mrożonki, kompoty, mu-
sy.  Niezależnie  od  tych  starań  rozko-
szujmy się świeżością  truskawek, wie-

lością  odmian  i aromatów,  pamiętając, 
że  to uczta nie  tylko dla podniebienia, 
ale i pokaźny zastrzyk witamin, makro- 
i mikroelementów, czyli samo zdrowie!

Pamiętajmy o urozmaiceniu codzien-
nego  jadłospisu  i korzystajmy  z do-
stępności  truskawki.  Przepisy,  które 
proponujemy  są  bardzo  proste,  owo-
ce  pozostają  w nich  nieprzetworzone, 
czyli  w najbardziej  wartościowej  dla 
zdrowia formie.

Truskawki z biszkoptami  
lub bezami

Na  środku  talerzyka  usypać  kop-
czyk  z umytych  i obranych  z szypu-
łek  truskawek  i otoczyć  wianuszkiem 
z ciastek.  Truskawki  ozdobić  pokaź-
nym kleksem ubitej na sztywno śmie-
tany 30% z cukrem do smaku. Całość 
ozdobić listkiem mięty.

Pyszny biszkopt
6 jajek ubić na pulchną masę z 6. łyż-

kami  cukru.  Dodać  6  czubatych  łyżek 
mąki  i delikatnie  wymieszać.  Przelać 
do wysmarowanej masłem  i wysypanej 
tartą  bułką  tortownicy.  Upiec  w niezbyt 
gorącym  piekarniku.  Gdy  ciasto  nieco 
przestygnie  ułożyć  na  nim  dość  grubą 
warstwę obranych z szypułek, umytych 
i pokrojonych na połówki truskawek. Ca-
łość  zalać  chłodną,  tężejącą  galaretką 
np.  agrestową  przyrządzoną  wg  prze-
pisu na opakowaniu. Gdy owoców  jest 
więcej,  można  użyć  2  porcje  galaretki. 
Gotowe  ciasto  wstawić  do  lodówki  na 
ok. 1/2 godziny. Przyozdobić bitą śmie-
taną lub według własnych upodobań.

Koktajl truskawkowy
0,5 kg truskawek umytych i obranych 

z szypułek zmiksować z 2  łyżkami cu-
kru i 0,5 l kefiru i lub 0,5 l śmietany.

Truskawki w czekoladzie
Czekolada  gorzka,  mleczna,  kilkana-

ście średnich truskawek. Czekoladę roz-
puścić  w kąpieli  wodnej,  przytrzymać 
truskawkę za szypułkę i zanurzyć w roz-
puszczonej czekoladzie. Strząsnąć nad-
miar czekolady i umieścić owoce na ta-
cy wyłożonej pergaminem. Całość wkła-
damy do lodówki na ok. 5 minut. Owoce 
można ozdobić, śmietaną, inną czekola-
dą o konrtastowym kolorze. 

Nie  za  bardzo  in-
teresujesz  się  pro-
blemami  społeczny-
mi  i rzadko  angażu-
jesz się w działalność 

społeczną.  Chyba  że  wiąże  się  to 
z Twoimi  zainteresowaniami.  Bardzo 
zaangażowany jesteś w swoje sprawy, 
mało czasu pozostaje Ci dla innych.

Byk  nie  ma  natu-
ry  społecznika.  Lu-
bi  życie  domowe, 
najwięcej  uwagi  po-

święca własnej rodzinie, bywa nawet, 
że kłopoty innych ludzi denerwują go, 
zaczyna takie osoby unikać. Szczegól-
nie nie lubi angażować się w jakieś fi-
lantropijne poczynania.

U Bliźniąt,  jak  to 
u Bliźniąt  różnie 
w takich  sprawach 
bywa. Jeśli jakieś po-

czynania zainteresują go, potrafi przez 
jakiś czas aktywnie działać na odcinku 
społecznikowskim.  Szybko  jednak  ta-
kie poczynania go nudzą i wyłącza się 
ku zdziwieniu innych.

Ludzie  urodze-
ni  pod  znakiem  Raka 
są życzliwi dla  innych, 
ale częste kontakty ze 

znajomymi nie są im potrzebne. Pod tym 
znakiem rodzi się wielu samotników, któ-
rzy najlepiej czują się sami z książką w rę-
ku. Są jednak chętni do pomocy innym.

Lwy lubią przebywać 
wśród  ludzi  i działać 
na  rzecz  innych.  Bar-
dziej jednak od poczy-

nań  społecznikowskich  interesują  się 
polityką  i spod  tego  znaku  wywodzi 
się wielu znanych polityków. 

Panny  zawsze  za-
pracowane, poświęca-
jące  wiele  starań  ro-
dzinie nie mają za du-

żo czasu na działalność społeczną. Nie 
są jednak nieczuli na problemy innych lu-
dzi.  W poczynania  społeczne  angażują 
się zazwyczaj, gdy przejdą na emeryturę.

Ludzie,  którzy  uro-
dzili  się  pod  zna-
kiem  Wagi  są  z na-
tury  bardzo  aktywni, 

wszechstronni, nie znoszą nudy, mę-
czy ich spokój. Chętnie więc angażują 
się w działalność społeczną, preferują 
dziedziny oryginalne. 

Skorpion  rzad-
ko  działa  społecznie 
z własnej  inicjatywy, 
ale  zachęcony  przez 
innych  nie  odmawia 

uczestnictwa  w społecznych  działa-
niach. Osiąga, dzięki swojej wrodzonej 
pracowitości, duże sukcesy.   

Strzelec  najchęt-
niej  podejmuje  dzia-
łalność  społeczną 
związaną z jego pra-

cą  i zainteresowaniami  zawodowymi. 
Jest szczególnie usatysfakcjonowany, 
gdy poczynania te wiążą się z pomocą 
różnym ludziom i wyjazdami.   

Jeśli  urodziłeś  się 
pod  znakiem  Ko-
ziorożca  jesteś  ra-
czej  zajęty  realizacją 

własnych  celów  i zamierzeń.  Potrafisz 
jednak  działać  społecznie,  szczegól-
nie w dziedzinach, które Cię  interesują 
i sprzyjają pogłębianiu wiedzy. 

Ryby bardzo chętnie 
i z własnej  inicjatywy 
angażują  się  w dzia-
łalność  społeczną, 

a nawet  na  wsparcie  finansowe.  Naj-
chętniej działają na  rzecz dzieci, ma-
łych i dużych w różnych tematach, na-
wet adopcji.

Zajęty pracą zawo-
dową  Wodnik  mało 
ma czasu na działal-
ność  społeczną,  ale 

całkowicie  z niej  nie  rezygnuje.  Naj-
częściej  działa  w swoim  środowisku, 
tam gdzie mieszka,  czy pracuje.  Jest 
chwalony za skuteczność. 

Czy jesteś 
społecznikiem?

MOJA KUCHNIA
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Oddziela  piętra; 

8. Swoje  już  przepracował;  9. Głów-
ny posiłek; 10. Reprezentacyjne miej-
sce  w Bytkowie;  11. Szkoła  Podsta-
wowa im. Tadeusza Kościuszki w Sie-
mianowicach  Śląskich;  12. Michałko-
wicka  w naszym  mieście;  13. Przed-
miot  rozmowy;  14. Zespół  komórek 
organizmu;  16. Trwałe  włókno,  mani-
la; 19. Samochód; 20. ... bokashi, któ-
re użyto do rewitalizacji Stawu Rzęsa; 
21. Cienkie płótno pościelowe; 22. Ko-
lejka, szereg po Śląsku; 23. Mała po-
duszka;  28. Szkło  imitujące  brylanty; 
31. Na ciele ptaka; 32. Małe kamienie; 
33. Oznaczenie  liczbowe;  34. Krew-
ny  po  mieczu;  35. Pinczer  karłowaty; 
36. Płomyk; 37. Sami bracia.

PIONOWO: 1. Uskrzydlony  nagu-
sek;  2. Rodak;  3. Poniesiona  szkoda; 
4. Siemianowicka  kręgielnia;  5. Kara 
kościelna; 6. Zielona na mapie; 7. Ce-
cha  bohatera;  14. „13-tka”  na  ulicach 
Siemianowic  Śląskich;  15. „296”  roz-
poczynający kurs na Pętli Wełnowiec; 
17. Dawna gra w karty; 18. Kiedyś wą-
skotorowa  kursująca,  z Siemianowic 
Śląskich  do  Bytomia;  24. Może  być 
telefoniczny;  25. Sielanka;  26. Żar-
towniś;  27. Jeden  z parków  w na-
szym  mieście;  28. Derwisz  uważany 
za świętego; 29. Pokojowa rewolucja; 
30. Owoce grochu i fasoli.

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

nie krzyżówki, które prosimy przesyłać 
do 20. VI. 2013 r. – na adres SSM, ul. 
Boh. Westerplatte 20 z dopiskiem Re-
dakcja „Moja Spółdzielnia” – krzy-
żówka nr 6/2013. Nagrody za rozwią-
zaną  krzyżówkę  nr  5/2013  z hasłem 
– W maju jak w gaju, otrzymują: Anna 
WĘGLIŃSKA,  ul. W. Fojkisa 5A; Bar-
bara SIWAKOWSKA, ul. Michałkowic-

ka 17A; Helena GIZA, ul. W. Wróblew-
skiego  61A. Zwycięzcom  gratulujemy 
i zapraszamy  (z dowodem  osobistym) 
do  działu  GZM  po  odbiór  nagród.  Na-
grodę  główną  – niespodziankę  – ufun-
dowała firma Sukces s.c., Siemianowi-
ce Śl., ul. W. Wróblewskiego 67. Funda-
torem pozostałych nagród jest Siemia-
nowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Upojna  czerwcowa  noc,  para  mate-
matyków, świece, wino. On do niej na-
miętnym szeptem:

- Kochanie, myślisz o tym co ja?
- Taaak!
- I ile ci wyszło?

J K L
Komputerowiec podrywa dziewczynę:
- Chcesz herbaty?
- Nie
- Kawy?

- Nie!!
- Hm, może wódki?
- NIE!!!
- Dziwne, standardowe sterowniki nie 

pasują. 
J K L

Zeflik  i Hilda  spędzają  powtórny  mio-
dowy miesiąc, na uczczenie 40. rocznicy 
ślubu. Lecą do Australii. Nagle głos pilota:

-  Drodzy  pasażerowie,  silniki 
odmówiły  posłuszeństwa.  Możemy 
lądować  awaryjnie  na  wyspie  przed 
nami,  ale  prawdopodobieństwo  że 
ktoś  nas  odnajdzie  jest  równe  zeru. 
Dziękujemy za wyrozumiałość.

Zeflik drapie się w głowę i mówi do Hildy:
-  Kochanie,  opłaciłaś  rachunki  za 

mieszkanie?
-  Tak  najmilszy,  uregulowałam  tuż 

przed wyjazdem.
- A za telefony?
- Też zapłaciłam, najdroższy.
myśli, myśli, myśli...
- A ZUS-y nasze popłaciłaś?
-  O Boże,  kochanie,  na  śmierć 

zapomniałam! Och, dowalą nam karę!
Zeflik całuje ją tak, jak nie całował od 

lat 30., śmieje się, wrzeszczy jak wariat:
-  Przeżyjemy!  Znajdą  nas!  ONI 

znajdą nas, nawet na końcu świata!
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Zanim  przystąpiono  do  rywaliza-
cji  w „kulki”,  konieczne  było  ułożenie 
drabinki  turniejowej.  W pierwszej  run-
dzie  tzw.  wolny  los  wylosowała  Marty-
na Lazar. Pozostali musieli walczyć mię-
dzy  sobą  o awans.  W pierwszych  pa-
rach  zmierzyli  się  Mateusz Adkiewicz  

z Dawidem Baranem,  Jordan Pierni-
kowski  z Pawłem Iwanem oraz Mate-
usz Stachoń  z Szymonem Adamczy-
kiem. Po zaciętej rozgrywce okazało się, 
że więcej szczęścia mieli kolejno Dawid 
Baran, Paweł Iwan i Mateusz Stachoń. – 
W boule grałem po raz pierwszy w życiu. 
Kolega Dawid namówił mnie do przyj-
ścia tutaj i nie żałuję. To zupełnie coś 
innego. Też się można fajnie pobawić 
rzucając kulami do tak zwanej „świnki”. 
Mimo, że przegrałem w pierwszej run-
dzie, nie zniechęcam się – jestem do-
piero na starcie. Z chęcią wezmę udział 
w kolejnych turniejach, o ile będę miał 
czas i wiadomość o kolejnych terminach 
–  stwierdził  15-letni  Mateusz Adkie-
wicz  z osiedla  „Węzłowiec”.  W pierw-
szej  rundzie  nie  powiodło  się  również 
15-letniemu Jordanowi Piernikowskie-
go z „Węzłowca”: - O tej grze także do-
wiedziałem się od kolegi. Widzę, że nie 
ma tutaj „spiny”, jak to bywa niekiedy 
w innych dyscyplinach sportowych. Jest 
zdrowa rywalizacja, konkurencja. Nie 
obrażam się, że odpadłem szybko, mi-
mo że ostatnio jak grałem miałem dru-
gie miejsce. Trzeba ćwiczyć i mieć du-
żo szczęścia – powiedział nam Jordan.

W półfinałach spotkali się Dawid Ba-
ran  z Pawłem Iwanem  oraz  Marty-
na Lazar  z Mateuszem Stachoniem. 
W pierwszej potyczce Paweł  Iwan nie 
pozostawił złudzeń Dawidowi Barano-
wi i „rozkulał” go 13:2. Podobny rezul-
tat zanotowano w drugim meczu półfi-
nałowym, gdzie Mateusz Stachoń po-

konał  Martynę  Lazar  13:3.  Finał  więc 
zapowiadał  się  interesująco  i taki  też 
był w rzeczy samej. Na początku obaj 
zwycięzcy  półfinałów  punktowali  „łeb 
w łeb”.  Jednak  w pewnym  momencie 
Pawłowi Iwanowi udało się odskoczyć 
na parę oczek i tej przewagi nie zniwe-

czył już do samego końca, ostatecznie 
pokonując Mateusza Stachonia 13:8.

-  Nie ukrywam, obawiałem się po-
jedynku z Dawidem Baranem, ale na 
szczęście w drabince turniejowej los 
mnie oszczędził i nie spotkaliśmy się. 
Finał nie był łatwym meczem, ale je-
stem szczęśliwy, że udało mi się wy-
grać. Pamiętam swoje początki z bo-
ule, kiedy przegrywałem kolejne tur-
nieje. Dwa, trzy lata i teraz udaje mi 
się regularnie wygrywać albo przynaj-
mniej być na podium. Warto próbo-
wać – podkreślał 12-letni Paweł Iwan 
z osiedla „Chemik”.

-  W grze znalazłem się dosyć przy-
padkowo. W zeszłym roku, w którąś 
sobotę szedłem sobie przez Rynek 
i zobaczyłem, że grają na boisku. Za-
ciekawiło mnie to, bo widziałem, że „te 
boule” to coś zupełnie innego. Podsze-
dłem, spytałem czy mogę zagrać i tak 
zostałem do teraz. W międzyczasie 
udało mi się wygrać dwa turnieje, dziś 

nieco gorzej mi szło, ale drugie miej-
sce wcale nie jest takie złe – skomen-
tował  swój  występ  11-letni  Mateusz 
Stachoń z osiedla „Chemik”.

Organizatorzy ogłosili daty kolejnych 
otwartych turniejów dla dzieci. Wystar-
czy przyjść i spróbować swych sił.

Terminarz na 2013 rok:
- 29 czerwca (sobota) od 12.00
- 13 lipca (sobota) od 12.00
- 17 sierpnia (sobota) od 12.00
- 7 września (sobota) od 12.00
- 12 października (sobota) od 12.00
W boule  nie  grają  wyłącznie  dzieci. 

W zeszłym roku powołano do życia Byt-
kowską Ligę Boule. W tym sezonie roz-
poczyna  się  ona  turniejem  w sobotę, 
8 czerwca. Początek rozgrywek o 14.00. 
Wszyscy  zainteresowani  udziałem  mo-
gą tego dnia przyjść około 14.00, wpisać 
się na listę i od razu zagrać.

29  czerwca  br.  z kolei,  przy  oka-
zji  „Powitania Lata” na Rynku Bytkow-
skim, odbędzie się okolicznościowy tur-
niej  o Puchar  imienia  Jerzego Dinge-
sa,  zmarłego  w zeszłym  roku,  pomy-
słodawcy i przez kilka lat „motoru napę-
dowego” rozgrywek boule w Siemiano-
wicach Śląskich. Zawody zaplanowano 
po  zakończeniu  turnieju  dla  dzieci,  tj. 
około 14.00.  Rafał Grzywocz

Rozpoczyna się kolejny sezon rozgrywek w boule
Otwarty turniej z okazji Dnia Dziecka, rozegrany 1 czerwca br., był właściwie pierwszym oficjalnym wydarze-

niem na niewielkim boisku znajdującym się obok Rynku Bytkowskiego i przeznaczonym właśnie do uprawia-
nia tej niecodziennej zabawy. Do rywalizacji przystąpiła grupka dzieciaków, którym niestraszne były „wiszące” 
nad boiskiem ciemne chmury. Liczyła się, rzecz jasna, dobra rozrywka.



Ładny balkon czy obejście budynku, to 
nie tylko przecież satysfakcja dla właści-
ciela, opiekuna, ale też przyjemność dla 
oka spacerowiczów. Nie mówiąc o tym, 
jak znacznie poprawiają one wygląd na-
szych domów i szerzej - całych osiedli.

Jeżeli  ktoś  ma  takie  chęci,  ochotę, 
a nie  ma  pomysłu,  jak  ozdobić  swój 
balkon  czy  przydomowy  ogródek,  mo-
że na przykład podejrzeć, co kupują in-
ni:  - W tym roku nie ma mody na jakiś 
jeden konkretny rodzaj roślin. Wszystko 

zależy od gustu. Zauważa się jednak, 
że ludzie chętnie zdobią swoje balko-
ny stojącymi lub wiszącymi pelargonia-
mi, także aksamitkami, begoniami. Co-
raz częściej kupują pnące się po dra-
binkach clematisy czy niewielkie iglacz-
ki. Z kolei w ogródkach chętnie widzia-
ne są astry, cynie, dalie, goździki czy 

szałwie.  Czerwiec to okres, gdy więk-
szość roślin już zakwita, chociaż w tym 
roku wyraźnie mamy opóźnienie, o co 
najmniej dwa tygodnie. Jeżeli jeszcze 
coś nie zakwitło, a spodziewaliśmy się 
tego, musimy przez tę chwilę jeszcze, 
uzbroić się w cierpliwość – komentowa-
ły  panie  z Gospodarstwa  Ogrodnicze-
go przy ulicy Bohaterów Westerplatte.

Nie  jest  powiedziane oczywiście,  że 
musimy kupować to co inni. Roślin na 
rynku ogrodniczym jest mnóstwo. Mo-
że warto w tym  roku pokusić  się o ja-
kąś  własną  autorską  inicjatywę?  Coś, 
co sprawi, iż nasz balkon czy ogródek 
staną się wyjątkowe, a my sami poczu-
jemy się w nich jak w małym niebie.

Będziemy chodzić, szukać i fotografo-
wać, te co ładniejsze miejsca, by poka-
zać je innym. Uważamy, że warto. Tym-
czasem  publikujemy  już  pierwsze  wy-
różniające się zakątki osiedli. Oby tylko 
aura  wreszcie  przypomniała  sobie,  że 
za kilkanaście dni mamy lato.  rg 
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Lato idzie, tylko wooolno. A to wyraźnie przekłada się na ilość już ukwie-

conych i gotowych do sezonu letniego balkonów czy przydomowych 
ogródków. Sądzimy jednak, że będzie ich stopniowo przybywać, wzorem 
lat ubiegłych, kiedy zazwyczaj na przełomie lipca i sierpnia mieliśmy ich 
już całkiem pokaźną liczbę.

„Centrum”, balkon przy ulicy Michałkowickiej 17-23A
„Michałkowice”, przydomowy 

ogródek przy ulicy Kościelnej 34


