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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
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Wszystkie te pozycje – rzecz jasna 
łącznie z niewymienionymi – to „lita-
nia” wydatków. Za każdym zniszczo-

nym przedmiotem, upstrzoną ścianą, 
wyrwaną klamką, wybitą szybą i ja-
kąś inną duperelą kryją się pienią-
dze. Jak je zsumujemy – są to kolosal-
ne pieniądze. Niewielu z nas 
zrezygnowałoby z tych środ-
ków, gdyby je miało otrzymać 
w jednym kawałku. Te pienią-
dze mogłyby być wykorzysta-
ne na inne cele, a tak trafiają 
w błoto. Widać stać nas na to, 
bo inaczej trudno sobie całość 
wytłumaczyć

Nie wiem czy można stop-
niować wszelkie dewastacje, 
bo każda jest idiotyczna, jed-
nak szczególnie dotkliwe są 
zniszczenia urządzeń zaba-
wowych.

A dzieci lamentują
Ciekawe komu na złość robią ci, któ-

rzy upatrzyli sobie place zabaw jako 
teren wykazania się swą siłą. To, że 
ją pokazują, dowodzi, że z rozumkiem 
gorzej u nich niż u Kubusia Puchatka, 
co przyznawał, że jest misiem o bar-
dzo małym rozumku. Szkoda, że „siła-

cze” nie widzą dzieciaków zawiedzio-
nych, ba, zrozpaczonych często, że 
ich ulubiona huśtawka nie nadaje się 

do użycia, bo ktoś zerwał siedzisko, 
ktoś pourywał łańcuchy. Jak wyjaśnić, 
że ot, dla hecy rozwalono kiwaka etc. 
Szkoda, bo może chociaż na moment 

by się zreflektowali i zauważyli, że na 
złość robią przede wszystkim dzie-
ciom, a w drugiej kolejności dorosłym 
płacącym za te naprawy.

I to by było na tyle. A teraz zapra-
szamy do lektury comiesięcznej porcji 
zniszczeń. A na osiedlach:

„CHEMIK”
- ul. Walerego Wróblewskiego 65 - 

67 – na nowo wyremontowanym pawi-
lonie pojawiły się bohomazy.

„MŁODYCH”
- ul. ZHP 3 – połamano skrzynkę na 

reklamy,
- ul. ZHP 7 – napisy na elewacji bu-

dynku,

- Plac Skrzeka i Wójcika – plac za-
baw, złamano deskę na piaskownicy.

im. Juliana TUWIMA
- ul. Wojciecha Korfantego 2B 

– wyrwano samozamykacz,
- ul. W. Korfantego 9A 

– na klatce schodowej, V pię-
tro, popisano ściany,

- ul. W. Korfantego 9C 
– w drzwiach wejściowych 
urwano klamkę,

- ul. W. Korfantego 14A 
i 16B – wymalowano „graffi-
ti” na ścianach szczytowych,

- ul. W. Korfantego 14 
– na placu zabaw złamano 
kiwak – krówkę,

- ul. Okrężna 5 – na bu-
dynku od strony skarpy, wy-
malowano „graffiti”,

- ul. Okrężna 7 – urwano klapę ze 
skrzynki na piasek,

- ul. Okrężna 13 – połamano skrzyn-
kę na reklamy,

- ul. Hermana Wróbla 1B – od stro-
ny przedszkola wymalowano „graffiti”,

- ul. H. Wróbla – plac zabaw, z huś-
tawki urwano łańcuch od siedziska.

„WĘZŁOWIEC”
- ul. Grunwaldzka 3 – skradziono 

5 krat okienek piwnicznych,
- ul. Władysława Jagiełły 37B – wy-

bito szybę w drzwiach wejściowych,
- ul. Jana Polaczka 6A – wybito 

szybę w drugich drzwiach klatki wej-
ściowej,

Garaże przy GPZ – wymalowano 
bohomazy na świeżo odnowionych 
ścianach. Sprawę zgłoszono na Poli-
cję Piotr Sowisło

A pieniądze uciekają

 ul. Wojciecha Korfantego 14

Odnowiona elewacja pawilony  
ul. Walerego Wróblewskiego Jedna z wielu zniszczonych ławek. 

Ta na os. „Tuwima”

A to było 
tutaj

W naszej rubryce o dewastacjach nie podajemy wszystkich zniszczeń. 
Mnóstwo zdemolowanych drobiazgów nie trafia na łamy, bo mie-

sięcznik zamieniłby się w jeden wielki wykaz zniszczeń. Jednak ilość tego, 
co trafia na strony już jest ogromna i porażająca.
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Remontując  min imal i zu j  ha łas. 
Pamięta j ! ! !  

Obok Ciebie mieszkają inni.
R e m o n t  s i ę  s k o ń c z y… 
 n i e s n a s k i  p o z o s t a n ą.
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Za kilka, kilkanaście dni rozpocznie się kolejny sezon 
grzewczy. Lato w ostatnich dniach sierpnia wyraź-

nie zamierza nas opuścić.
Od kilkunastu lat w Polsce powszechne jest opomiarowa-

nie zużycia ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych i temat nie powinien być nieznany. Mimo to rozliczanie 
kosztów ciepła jest nadal aktualnym przedmiotem dyskusji, 
a szczególnie, gdy przychodzi do płacenia. Faktem jest, że 
zagadnienie do łatwych nie należy, gdyż na ostateczny wy-
miar ponoszonych przez nas indywidualnych kosztów za 
zużyte ciepło składa się kilka elementów, w tym i takie, któ-

re z pozoru odległe, przekładają się na ciężkie pieniądze.
Niejako tradycyjnie u progu sezonu grzewczego przeka-

zujemy Państwu garść wiadomości o podzielnikach kosz-
tów i racjonalnych zasadach oszczędzania energii. Tym 
razem materiał oparliśmy o Poradnik użytkownika lokalu 
opracowany przez Zespół Specjalistów Stowarzyszenia ds. 
Rozliczania Energii w Warszawie.

Poradnik liczy kilkanaście stron i mimo dokonania pewnych 
skrótów musimy podzielić publikację na dwie części. Zapra-
szamy do lektury i do głębokiej refleksji nad punktem I.

Redakcja

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

Jak korzystać  
z podzielników kosztów ogrzewania

Dlaczego warto rozliczać i płacić za ciepło według zużycia?
Czym są i jak działają podzielniki kosztów ogrzewania?
System rozliczeń, czyli jak są dzielone koszty ciepła dostarczonego do budynku?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby prawidłowo i efektywnie wykorzystać podzielniki kosztów?
Czy rozliczanie kosztów ogrzewania według wskazań podzielników jest zgodne z polskim prawem?
Jak można obniżyć opłaty za ciepło?

I - DLACZEGO WARTO
ROZLICZAĆ I PŁACIĆ

ZA CIEPŁO WEDŁUG ZUŻYCIA
Koszty ogrzewania i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej stanowią zna-
czącą część opłat miesięcznych, po-
noszonych przez mieszkańców bu-
dynków wielorodzinnych ogrzewanych 
centralnie. Koszty te z roku na rok ro-
sną, co boleśnie odczuwają szczegól-
nie osoby o niższych dochodach.

Racjonalne gospodarowanie cie-
płem i poziom jego zużycia są istot-
ne nie tylko z punktu widzenia budże-
tów domowych. Mają również swój wy-
miar ekonomiczny w skali całego kra-
ju. Sektor komunalno-bytowy, które-
go częścią są gospodarstwa domowe, 
zużywa bowiem 40% produkowanej 
w kraju energii, z czego około 86 % 
w postaci ciepła.

W warunkach polskich 90 % ener-
gii pochodzi ze spalania węgla, to zaś 
wiąże się z emisją do atmosfery ga-
zów, głównie dwutlenku węgla (CO2). 
Gazy te zanieczyszczają atmosferę 
i prawdopodobnie są powodem tzw. 
efektu cieplarnianego powodującego 
zmiany klimatu.

Polska podpisała międzynarodowe 
zobowiązania do ograniczenia emisji 
CO2. Jeżeli nasze ciepłownie i elek-
trociepłownie przekraczają przyznane 
im limity emisji, muszą kupować do-
datkowo prawo do emisji. Koszty wli-
czane są potem do kosztów produkcji 
energii elektrycznej i ciepła. W rezul-
tacie koszty te przenoszą się na użyt-
kowników lokali, dlatego powinni oni 
być szczególnie zainteresowani racjo-

nalnym zużywaniem ciepła i energii 
elektrycznej.

Obniżenie temperatury w mieszka-
niu o 1st. C zmniejsza zużycie ciepła 
o około 6%.

Pomimo prowadzonej od wielu lat 
termomodernizacji budynków i propa-
gowania idei racjonalnego gospodaro-
wania ciepłem, w Polsce, zużywa się 
go średnio około dwukrotnie więcej 
na ogrzanie metra kwadratowego po-
wierzchni mieszkalnej w porównaniu 
np. z Niemcami, Szwecją czy Danią, 
znajdującymi się w podobnej strefie 
klimatycznej. W tych krajach, od dzie-
sięcioleci, powszechnie stosuje się 
systemy indywidualnego rozliczania 

kosztów ciepła, stymulujące racjonal-
ne zachowania mieszkańców.

Indywidualne systemy rozliczeń 
oparte na tzw. podzielnikach kosz-
tów ogrzewania, z powodzeniem funk-
cjonują w Polsce już w około 3 milio-
nach mieszkań. Oznacza to jednak, 
że systemów takich nadal nie stosuje 
się w połowie istniejących mieszkań. 
Przy zachowaniu pożądanego komfor-
tu cieplnego w pomieszczeniach, sys-
temy te pozwalają obniżyć ponoszone 
przez mieszkańców opłaty za central-
ne ogrzewanie średnio od około 15 % 
nawet do 30 %. Kto jest rozliczany 
z indywidualnego zużycia, stara się 
płacić mniej.

Jednocześnie czas zwrotu nakładów 
ponoszonych na wdrożenie systemów 
rozliczeń, jest najkrótszy w porówna-
niu do innych działań modernizacyj-
nych, mających na celu ograniczenie 
zużycia ciepła.

Oczywiście, zabiegi termomoderni-
zacyjne takie jak ocieplanie ścian, wy-
miana okien i modernizacja systemu 
ogrzewczego są niezbędne dla ra-
dykalnego zmniejszenia zużycia cie-
pła przez budynek, zwłaszcza w sta-
rych budynkach (głównie wielkopłyto-
wych), dla których ówczesne wymaga-
nia izolacyjności ścian zewnętrznych 
były dwu - trzykrotnie niższe od obec-
nych. Ocieplenie budynku jest jednak 
poważnym przedsięwzięciem inwesty-
cyjnym, wymagającym często wielo-
letniego gromadzenia środków, zacią-
gnięcia przez właściciela lub zarządcę 
budynku kredytu i wykonania robót bu-
dowlanych, które też trwają jakiś czas.
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Nie czekając na ocieplenie bu-
dynku i inne kosztowne za-

biegi termomodernizacyjne, sami 
mieszkańcy mogą przyczynić się do 
zmniejszenia kosztów ponoszonych 
na ogrzewanie, poprzez bardziej ra-
cjonalne, a zatem bardziej oszczęd-
ne korzystanie z centralnego ogrze-
wania przez wprowadzenie syste-
mu rozliczania kosztów ogrzewania 
zależnych od zużycia, opartego na 
wskazaniach podzielników kosztów, 
montowanych na grzejnikach.

Brak systemu indywidualnych rozli-
czeń, a tym samym brak motywacji do 
racjonalnego gospodarowania ciepłem, 
może nawet po kosztownej termomo-
dernizacji skutkować zamiast zmniej-
szeniem zużycia ciepła, dalszym jego 
zwiększeniem i marnotrawstwem. Jed-
nak stosowaniu systemów rozliczeń 
kosztów ogrzewania zależnych od zu-
życia nadal towarzyszy wiele nieporo-
zumień, niejasności i wątpliwości.

Aby rozwiać wątpliwości, ten ma-
teriał opowie Państwu, czym jest na-
grzejnikowy podzielnik kosztów, jak 
działa system rozliczeń z jego zasto-
sowaniem i jak racjonalnie gospoda-
rować ciepłem.

II - CZYM SĄ I JAK DZIAŁAJĄ
PODZIELNIKI KOSZTÓW

OGRZEWANIA
Aby odpowiedzieć na postawione 

pytanie należy najpierw określić, od 
czego zależy ilość ciepła oddawane-
go przez grzejnik centralnego ogrze-
wania. Wielkość ta zależy od:

- wielkości grzejnika, ściśle od wiel-
kości jego powierzchni oddającej cie-
pło do pomieszczenia - im wyższa 
temperatura tej powierzchni, tym wię-
cej ciepła oddaje grzejnik,

- różnicy temperatury powierzchni 
grzejnika i temperatury w pomieszcze-
niu, które on ogrzewa; ten sam grzej-
nik w pomieszczeniu o niskiej tempe-
raturze (np. 10°C) odda więcej ciepła, 
niż w pomieszczeniu o temperaturze 
normalnej (np. 20°C) oraz

- temperatury i wielkości strumienia 
wody grzejnej, która przepływa przez 
grzejnik.

W poprawnie działającej instalacji 
centralnego ogrzewania istnieje cen-
tralna regulacja temperatury wody do-
pływającej do grzejników, w zależ-
ności od temperatury panującej na 
zewnątrz budynku; więc temperatu-
ra wody jako nośnika ciepła stale się 
zmienia, a wraz z nią ilość ciepła od-
dawana przez grzejniki.

Temperatura grzejnika nie jest jed-
nakowa na całej jego powierzchni; naj-
wyższa tam gdzie woda do grzejnika 
dopływa, a najniższa na odpływie. Ma-
jąc do dyspozycji zawór zamontowa-
ny przy grzejniku, użytkownik może, 
w pewnych granicach, zmieniać roz-
kład temperatury na powierzchni grzej-
nika poprzez zmianę ilości dopływają-
cej wody. Aby więc określić ilość cie-
pła oddawanego (emitowanego) przez 
grzejnik musimy odnosić się do średniej 
temperatury jego powierzchni. I tak wła-
śnie ustalane są wydajności różnych ty-
pów i wielkości grzejników, podawane 
następnie przez ich producentów w po-

staci wzorów lub tablic, określane jako 
„charakterystyka cieplna” grzejnika.

Jeżeli znamy typ grzejnika, jego wiel-
kość i charakterystykę cieplną, wystar-
czy rejestrować różnicę średniej tem-
peratury jego powierzchni i tempera-
tury w pomieszczeniu w ciągu całego 
sezonu grzewczego, aby na tej pod-
stawie określić ile ciepła dany grzejnik 
wyemitował, lub inaczej, ile ciepła zu-
żyto w pomieszczeniu. I tu dochodzi-
my do urządzenia zwanego podzielni-
kiem kosztów ogrzewania.

Podzielnik kosztów ogrzewania 
jest przyrządem rejestrującym 

różnicę temperatury powierzch-
ni grzejnika i pomieszczenia. Na tej 
podstawie system rozliczeń, ściśle 
związany z konstrukcją danego po-
dzielnika, pozwala ustalić, jaka część 
kosztów ciepła zużytego w trakcie 
sezonu grzewczego w danym bu-
dynku przypada na lokal, w którym 
dany grzejnik się znajduje.

Nagrzejnikowych podzielników 
 kosztów ogrzewania używa 

się wówczas, gdy w budynku ist-
nieje system centralnego ogrzewa-
nia, w którym ciepło rozprowadza-
ne jest do mieszkań (lokali) i grzejni-
ków przy pomocy pionów, przebiega-
jących przez wszystkie kondygnacje. 
Jest to najczęściej s potykany system 
rozprowadzenia czynnika grzejnego, 
charakteryzujący się tym, że poszcze-
gólne grzejniki w tym samym miesz-
kaniu (lokalu), zasilane są z różnych 
pionów i nie ma możliwości zmierze-
nia w jednym miejscu, ilości ciepła 
dostarczonego do danego lokalu.

Stosowane są dwa rodzaje podzielni-
ków: podzielniki cieczowe i podzielniki 
elektroniczne. Tych pierwszych w za-
sobach SSM już nie ma i części opra-
cowania jego dotyczące pomijamy.

Podzielnik elektroniczny składa 
się z podstawy (płytki przewodzącej 
podzielnika), mocowanej do grzejnika, 
czujnika temperatury umieszczonego 
tak, żeby przylegał do powierzchni 
grzejnika, mikroprocesora, ekranu do 
odczytu informacji zarejestrowanych 
w podzielniku oraz długowiecznej ba-
terii (żywotność 10 lat). Całość za-
mknięta jest w zaplombowanej obudo-
wie, posiadającej okienko odczytowe.

Podzielnik elektroniczny rejestru-
je i wyświetla na ekranie liczbę im-
pulsów, zależną od różnicy tempe-
ratury powierzchni grzejnika i po-
mieszczenia. Szybkość zliczania jest 
tym większa, im wyższa jest tempe-
ratura grzejnika, a więc im więcej cie-

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

ciąg dalszy na str.  6
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Oszczędzaj  c iep ło  –  pamięta jąc  
o zapewnieniu prawidłowej wentylacji. 

pła grzejnik oddaje do otoczenia. Mi-
kroprocesor daje szerokie możliwo-
ści rejestrowania również in-
nych informacji. Można w nim 
zakodować informację o wiel-
kości i charakterystyce grzej-
nika, na którym umieszczono 
podzielnik. Podzielnik elektro-
niczny nie zlicza impulsów 
w okresie przerwy w ogrze-
waniu (nie zlicza emisji ciepła, 
gdy temperatura powierzch-
ni grzejnika jest niższa od 
zaprogramowanej wielkości 
startowej temperatury).

Jeżeli podzielnik przyjmu-
je po stronie pomieszcze-
nia założoną wartość tem-
peratury (najczęściej 20°C) 
to jest tzw. podzielnikiem 
jednoczujnikowym. Obec-
nie powszechnie stosowa-
ne są tzw. podzielniki dwu-
czujnikowe. Zawierają one dwa 
czujniki mierzące: jeden temperatu-
rę ścianki grzejnika, a drugi, umiesz-
czony na obudowie od strony ogrze-
wanego pomieszczenia, temperaturę 
powietrza w pomieszczeniu. Ponie-
waż ilość ciepła emitowanego przez 
grzejnik zależy od różnicy tempe-
ratury powierzchni grzejnika i tem-
peratury w ogrzewanym pomiesz-
czeniu, podzielnik dwu-czujnikowy 
eliminuje ze wskazań podzielnika 
wpływ innych niż grzejnik źródeł cie-
pła w ogrzewanym pomieszczeniu, 
a przez to dokładniej niż podzielnik 
jedno-czujnikowy odwzorowuje emi-
sję cieplną grzejnika.

Podzielnik powinien być umieszczo-
ny we właściwym miejscu na grzejniku. 
Normy europejskie (włączone do sys-
temu Polskich - zob. rozdział przepi-
sy) wymagają, żeby dostawca podziel-
ników ustalił dla swojego podzielnika 
właściwe miejsce montażu na grzej-
nikach określonych typów. Norma po-
daje tylko ramowe wymagania, co do 

miejsca usytuowania podzielnika. Pro-
ducent (dostawca) podzielników usta-
la to miejsce na podstawie długotrwa-

łych badań laboratoryjnych podzielni-
ka z różnymi typami grzejników.

Odczytu wskazań podzielników elek-
tronicznych, także można dokonywać 
wzrokowo w oknie podzielnika i zapi-

sywać na karcie odczytu, lub 
rejestrować za pomocą elek-
tronicznych czytników i prze-
nosić do komputera. Zale-
tą podzielników elektronicz-
nych jest możliwość wyposa-
żenia ich w moduł radiowy, 
czyli miniaturową radiostację 
o zasięgu od kilkunastu do 
kilkudziesięciu metrów, prze-
kazującą odczyt do central-
ki zbierającej dane z całego 
budynku. Eliminuje to potrze-
bę wchodzenia do mieszkań 
przez osoby dokonujące od-
czytu (co niektórzy użytkow-
nicy lokali traktują jako uciąż-
liwość). Moduł radiowy stoso-
wany w podzielnikach kosz-
tów nie wymaga zgody in-
spekcji radiowo-telekomuni-

kacyjnej, nie zakłóca pracy innych 
urządzeń (telewizor, radio, telefon itp.) 
i jest całkowicie bezpieczny dla osób 
przebywających w pomieszczeniach 
gdzie takie urządzenia zainstalowano.

Podzielniki kosztów ogrzewania, 
zarówno cieczowe jak i elektro-

niczne, nie są urządzeniami pomia-
rowymi, mierzącymi zużycie ciepła 
w jednostkach fizycznych. Są to tzw. 
przyrządy do rejestrowania oddawa-
nia ciepła przez grzejniki, ustalają-
ce wielkość emisji ciepła w mieszka-
niach (lokalach) w jednostkach umow-
nych, które są zliczane dla poszcze-
gólnych mieszkań (lokali), a następ-
nie w całym budynku. Są podstawą 
do ustalania udziału ciepła wyemito-
wanego przez grzejniki w poszczegól-
nych mieszkaniach (lokalach) w ogól-
nym zużyciu ciepła w budynku.

cdn.

Poradnik użytkownika lokalu, opracował: 

Zespół Specjalistów Stowarzyszenia 

ds. Rozliczania Energii www.irkom.org.pl

Warszawa, kwiecień 2009 r.

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

Jak korzystać  
z podzielników kosztów ogrzewania

ciąg dalszy na str.  5

Zawór na full

Póki jeszcze mamy czas, to przy-
pominamy zapominalskim o ko-
nieczności odkręcenia zaworów ter-
mostatycznych na maksimum. Cie-
pło, w fazie rozruchu sieci i instalacji, 
musi płynąć bez przeszkód.
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Najbardziej ucierpiały drzewa. Na 
porządku dziennym były połamane 
konary a zerwane gałęzie i liście wi-
dać było na każdym praktycznie kro-
ku. O sile wiatru niech świadczy i to, 
że kilkanaście drzew zostało wyrwa-
nych z korzeniami. Mieszkań-
cy zasobów SSM zgłosili kil-
kadziesiąt zalań mieszkań, 
klatek schodowych i piwnic. 
W wyniku burzy administra-
cje osiedli oraz służby po-
rządkowe miały ręce pełne 
roboty.

Osiedle „Węzłowiec”
Na „Węzłowcu” połamana 

wierzba częściowo zataraso-
wała dojazd do garaży wolno-
stojących przy ul. Władysła-
wa Jagiełły 15, zaś na parkin-
gu przy ul. Władysława Ja-
giełły 1C zerwana gałąź drze-
wa uszkodziła jeden ze stoją-
cych tam samochodów. Silny wiatr po-
walił również drzewo przy ul. Włady-
sława Jagiełły 35C oraz zmusił służby 
porządkowe do wycięcia nadłamanej 
akacji przy nowych garażach obok wy-
miennikowi, gdyż stanowiła zagrożenie 
dla poruszających się tam mieszkań-
ców osiedla. Administracja odnotowała 
pięć zalań na klatek schodowych (z rur 
spustowych) oraz dwa przypadki, gdzie 
szkody powstały w wyniku niedomknię-
tych, nie wiadomo z jakiego powodu, 
klap dachowych, tj. ul. Władysława Ja-
giełły 25A i Grunwaldzka 4A. 

Osiedle „Młodych”
Wichura przewróciła m.in. drzewo 

obok pawilonu usługowo-handlowego 
przy ul. Niepodległości oraz połama-
ła wiele gałęzi drzewa przy pomniku 

Skrzeka i Wójcika. Swoisty „dywan” 
z liści i gałęzi mieliśmy wzdłuż całego 
osiedla na chodniku i parkingach Alei 
Młodych. Tam chyba najbardziej ob-
razowo widoczne były na osiedlu skut-
ki sierpniowej nawałnicy. 

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach administracja od-

notowała 20 zgłoszeń, sygnalizowa-
nych przez lokatorów z różnych przy-
czyn, głównie dotyczyły zalań spo-
wodowanych nieszczelnością stolar-
ki okiennej. Ponadto, na budynku przy 
ul. Kościelnej 36 oderwana została 
obróbka blacharska na dachu, która 
mogła stworzyć zagrożenie dla prze-
chodzących obok bloku mieszkańców. 
Na szczęście w porę zorientowano się 
o szkodzie i niebezpieczeństwo zaże-
gnano.

Osiedle „Chemik”
Na osiedlu „Chemik” wyrwanych 

z korzeniami zostało 8 drzew. Kon-
serwatorzy wraz z dozorcami usuwali 
skutki wichury przy ulicach:

Alfonsa Zgrzebnioka 39-41, 51-
-52A, Walerego Wróblewskiego 45, 
55A, 67, 73 oraz Niepodległości 59. 
W jednym przypadku zerwana gałąź 
przewróciła się na kontener ze śmie-

ciami, nie wyrządzając jednak żad-
nej szkody.

Osiedle „Bańgów”
Siedem zgłoszeń mieszkańców odno-

towano w sprawie zalań. Ponadto, silny 
wiatr spowodował oderwanie się du-

żych gałęzi drzew przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 69A 
oraz Marii Skłodowskiej-Cu-
rie 83. Mniejsze gałęzie i liście 
porozrzucane były właściwie 
na całym osiedlu.
Osiedle im. Juliana Tuwima

Tu nawałnica nie przyspo-
rzyła tak wiele pracy dozor-
com i konserwatorom, jak mia-
ło to miejsce na innych osie-
dlach. Nie zanotowano też po-
ważniejszych strat w drzewo-
stanie. Odnotowano jedynie 
oderwanie się gałęzi drzewa, 
która to przewróciła się na 
jeden z garaży przy ul. Woj-

ciecha Korfantego, nieopodal Lasku 
Bytkowskiego. 

Osiedle „Centrum”
Na osiedlu „Centrum” wystąpiły trzy 

przypadki zalań piwnic. Woda wdar-
ła się do budynków przy ulicach: Ka-
rola Świerczewskiego 50B, Jedno-
ści 1 oraz Komuny Paryskiej 13. Nie-
zwłocznie też przystąpiono do jej wy-
pompowania. Oprócz tego, ucierpiały 
drzewa przy ulicach: Kruczej 3 i Ry-
szarda Gansińca 10. Przewrócone 
konary nie stanowiły jednak utrudnień 
w poruszaniu się mieszkańców.

Jak można zaobserwować, nasz kli-
mat powoli się zmienia. Miejmy na-
dzieję, że sierpniowa nawałnica to tyl-
ko pojedynczy kaprys pogody.

rg_ps

Zapanowała noc
Potężny wiatr – drzewa kłaniały się w pas – i egipskie ciemności zafun-

dowała nam aura 16 sierpnia po południu. Nawałnica, jaka przeszła nad 
naszym miastem spowodowała wiele szkód.

Plac Skrzeka i Wójcika.

Piły poszły w ruch.

 Korzenie na wierzchu – drzewo  
przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka.

Piły poszły w ruch.
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Bal zakończył półkolonie
Przez dwa miesiące w półkoloniach organizowanych przez DK „Chemik” uczestniczyło 126 dzieci. Frekwencja 

wysoka, ale nie ma się co dziwić. Świetna rozrywka w postaci wycieczek, wyjść na basen czy wspólnej zaba-
wy półkolonistów z wychowawcami, na placach zabaw, boiskach a w razie niepogody w ośrodku to miłe urozma-
icenie wakacji dla wszystkich uczestników. Tradycyjnie ostatnim akcentem półkolonii był bal.

W ostatnim dniu półkolonii oprócz 
balu rozdano nagrody za „Dzień Spor-
tu”, wyróżniono najgrzeczniejsze dzie-

ci, gdzie laury odebrały Ka-
rolina Hajder, Ola Papież 
i Karolina Brewka, a także 
uczestniczkę półkolonii z „naj-
dłuższym stażem” – Wiktorię 
Piechowiak. Nad miłą atmos-
ferą imprezy czuwał Bogdan 
Wantuła z gościem specjal-
nym – piosenkarką Martyną 
Kubecką. Swoją sympatię do 
dzieci raz po raz okazywali 
opiekunowie – bardzo anga-
żując się w powierzone im ro-
le, pani Maria wspaniale do-
gadująca się z najmłodszymi i oczy-
wiście Zbigniew Krupski czuwający 
nad całym programem. Jak mówiono: 
Najważniejsze jest to, że dzieci się do-
brze bawiły przez ten czas. To była faj-
na, zgrana grupa.

A co mówiły dzieci na zakończenie 
półkolonii?

- Fajnie spędza się tu czas. Moż-
na pośmiać się z wychowawcami, po-
bawić, szczególnie z moją ulubioną 
opiekunką – panią Magdą. Dziś prze-
tańczyłam cały bal. Zajęłam pierwsze 
miejsce w konkursie tańca i wygrałam 
książkę oraz kredki – mówi 11-letnia 
Natalia Woźnica z „Węzłowca”.

- Podobały mi się szczególnie wyj-
ścia na basen oraz na place zabaw. 
Gdyby na tych półkoloniach było nud-
no, na pewno nas by tu nie było – po-
wiedzieli Karolina Fraszka, Adrian 
Jambor i Adam Matysik. 

- Zorganizowano nam dużo faj-
nych wycieczek. Najbardziej podoba-
ła mi się ta ostatnia, do Częstocho-
wy. W muzeum widzieliśmy wystawę, 
a także jak kiedyś robiono zapałki. Mo-

gliśmy kupić zimne ognie, które pusz-
czaliśmy później przed Domem Kultu-
ry. Na finałowym balu też mi się po-

dobało. Brałem udział między innymi 
w konkursie skakania na odległość. 
Wrócę tu na zimowisko. Na pewno – 
zapewnia 11-letni Dominik Sarnow-
ski z Michałkowic.

- Lubię zabawy w Skansenie. Panu-
je tam niepowtarzalny klimat. Na miej-
scu często grywaliśmy w piłkarzyki – 
mówi 10-letni Oskar Nędzi z osiedla 
„Młodych”.

- Nigdy jeszcze nie byłam na półko-
loniach. To mój pierwszy raz. Uwiel-
biam bawić się na placu zabaw i bo-
isku. Dziś podczas balu wytańczyłam 
II miejsce w konkursie. Wygrałam jojo 
– chwali się 9-letnia Karolina Hajder.

- Najfajniejsze moim zdaniem były 
wycieczki nad jezioro. Zupełnie się nie 
nudziłem przez ostatni miesiąc – za-
pewnia 11-letnia Zuzia Kiszyn z osie-
dla „Chemik”. 

- Najlepszy na półkoloniach był ostat-
ni dzień. Ubraliśmy się wszyscy ele-
gancko, wspólnie tańczyliśmy i śpie-
waliśmy przy muzyce – powiedziała 8-
-letnia Zosia Kulisz.

- Najlepsze były wyciecz-
ki i zaplanowany na nich pro-
gram. W Morsku na przykład, 
opowiadaliśmy sobie straszne 
legendy. Podobno o północy, 
jak się stanie przed lustrem 
i trzy razy wypowie: „Krwawa 
Merry”, to można rano zna-
leźć krew na lustrze – mówi 
z przejęciem 11-letnia Julia 
Markiewicz z Chorzowa.

- Często grywaliśmy w ping-
-ponga, piłkarzyki i chodzili-
śmy na basen. Szybko mi zle-

ciał czas tutaj – stwierdził 8-letni Da-
wid Kiszyn z os. „Chemik”.

- Najfajniejszą wycieczką była ta do 
Krakowa. Fajnie tam jest i można ku-
pić sobie pamiątki. Ja przywiozłam 
smoka i aniołka. Dzisiaj na balu mu-
zyka jest świetna i te kolorowe świa-
tła też – chwali Zuzia Haraf z osiedla 
„Chemik”.

- Bal zakończeniowy był super. 
Przebrałam się za hinduskę. Wygra-
łam III miejsce w tańcu. Jestem bar-
dzo szczęśliwa, to chyba mój najlep-
szy dzień w życiu. Doceniam też sta-
rania naszych wychowawców, sporo 
się przy nas nabiegali – powiedziała  
8-letnia Jagoda Adamkiewicz z „Wę-
złowca”.

Kolejne półkolonie za rok. Wiele 
wskazuje na to, że znów będzie na 
nich sporo dzieci. Niektórzy z obec-
nych półkolonistów na pewno ze znie-
cierpliwieniem będą ich oczekiwać. 
Jednak wcześniej dzieci będą mia-
ły okazję do powrotu do „Chemika”. 
Wszak ferie zimowe już wkrótce.

Rafał Grzywocz
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W sierpniu przez nasze miasto 
przemknął peleton wyścigu 

Tour de Pologne. Tutaj usytuowano  
lotną premię 3. etapu So-
snowiec-Katowice - dokład-
nie na skrzyżowaniu ul. Ka-
rola Świerczewskiego z Ja-
na Pawła II.

Kolarze śmigali między in-
nymi obok budynków nale-
żących do zasobów SSM. 
Mieszkający w wieżowcach, 
ze swych okien, mogli obser-
wować pędzący peleton.

Dawno nie gościliśmy na 
Górnym Śląsku, a tym bar-
dziej w Siemianowicach Śląskich, ko-
larzy ze ścisłej światowej czołówki. 

Starsi mieszkańcy może jeszcze pa-
miętają, jak wiele lat temu ulicami 
naszego województwa pędził pele-

ton legendarnego Wyścigu Pokoju. 
Ostatnio mieliśmy „chudsze” lata, aż 

do 3 sierpnia. Oklaskiwaliśmy kolarzy 
wzdłuż m.in. ulic: Kościelnej, Michał-
kowickiej, Świerczewskiego, Nie-

podległości oraz Walere-
go Wróblewskiego. Ich wi-
dok to z pewnością prawdzi-
wa atrakcja nie tylko dla dzie-
ci. Ciekawe, czy za rok znów 
zagoszczą na ulicach nasze-
go miasta? Na razie pewne 
jest tylko, że Tour de Pologne 
będzie gościć na Śląsku.

Lotną premię w naszym 
mieście wygrał: Simon Ge-
schke (Skil Shimano) dru-
gi był Sebastien Rosseler 

(Radioshack), a trzeci Andre Greipel 
(HTC-Columbia). rg_p

wyścig TdP 2010

Nie tak dawno spełniono 
wniosek jednego z miesz-
kańców, który poprzez „MS” 
postulował założenie tablic in-
formujących o zakazie par-
kowania przy komorach zsy-
powych w określonych godzi-
nach. Zarzekano się, że par-
kowanie odbywać się będzie 
wyłącznie poza zastrzeżonym 
godzinami. Tym czasem...

Pomimo znaku zakazu, na 
którym widnieje wyraźny napis 
z wyznaczeniem godzin, sa-
mochód zaparkowano na całe 
przedpołudnie przed komorą 

zsypową. Darujmy sobie opis 
auta. Mieszkańcy zapewne 
wiedzą, do kogo należy.

W efekcie służby MPGKiM 
nie były stanie opróżnić sto-
jących w komorze kubłów 
ze śmieciami. Smród rozkła-
dających się w upale śmieci 
rozchodził się po całej klat-
ce. Niewykluczone, że ten-
że właściciel auta następne-
go dnia telefonował z preten-
sjami, że śmierdzi. A co ma 
pachnieć... jak nie dało się 
wywieźć odpadów. Sami so-
bie robimy pod górkę. pes

Zarzekano się

Zmiana podstawy: 1236,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 882,86 zł w gospodarstwie wieloosobowym

DODATEK MIESZKANIOWY

PRZYSŁUGUJE:
1) osobom mieszkającym w lokalach, 

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

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

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

- najemcy oraz podnajemcy lokali 
mieszkalnych (dot. lokali komunalnych, 
mieszkań zakładowych, mieszkań w do-
mu prywatnym czynszowym, mieszkań 
wynajmowanych na wolnym rynku),

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

- osoby mieszkające w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w bu-
dynkach stanowiących ich własność 
i właściciele samodzielnych lokali 
mieszkalnych,

- inne osoby mające tytuł prawny 
do zajmowanego lokalu mieszkalne-

go i ponoszące wydatki związane z je-
go zajmowaniem (np. na skutek umo-
wy użyczenia).

Świadczenie mogą otrzymać oso-
by, których średni miesięczny DO-
CHÓD BRUTTO (z podatkiem) na jed-
nego członka gospodarstwa domowe-
go w okresie 3 miesięcy poprzedza-
jących datę złożenia wniosku o przy-
znanie świadczenia nie przekracza 
175% kwoty najniższej emerytury  
(od 1. 03. 2010 r. – 706,29 zł) i wynosi:

- 1236,00 zł w gosp. jednoosobo-
wym,

- 882,86 zł w gosp. wieloosobowym, 
tj. 125% kwoty najniższej emerytury

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

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

Dodatek przyznawany jest na nor-
matywną powierzchnię wynoszącą:

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

Dodatek przyznawany jest na wnio-
sek Członka Spółdzielni przez Prezy-
denta Miasta Siemianowice Śl. w dro-
dze decyzji administracyjnej, a wypła-
cany wyłącznie Spółdzielni.

PAMIĘTAJMY, że dodatek przyzna-
wany jest od 1. dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym 
złożyliśmy wniosek, tj. jeżeli wniosek 
złożymy np. do końca września, to po 
jego rozpatrzeniu przyznany dodatek 
otrzymamy od 1 października.

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

Referacie Dodatków 
Mieszkaniowych

UM ul. Michałkowicka 105
w Siemianowicach Śl.

Tam składamy wypełnione wnioski. pes

Skorzystaj 
z pomocy!

Przejeżdżał  
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ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM  ZACHOWAJ HARMONOGRAM  ZAPOZNAJ SIĘ Z TERMINEM

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

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

PRZY OKAZJI ZAWIADAMIAMY, ŻE ODCZY-
TY WYKONYWANE BĘDĄ TYLKO W GODZI-

NACH POPOŁUDNIOWYCH, POCZĄTEK  
OK. 1600, A W SOBOTY OD 1000.

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

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

JEDEN TERMIN ODCZYTU
PODSTAWOWY ORAZ
JEDEN DODATKOWY.

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

Termin Budynek, adres
20. 09. 2010 r. 
poniedziałek

Niepodległości 57A-D, 59A-B;
Władysława Reymonta 4, 6, 8, 10, 12.

21. 09.
wtorek

Niepodległości 59C-D, 61A-D;
Władysława Reymonta 2;

Marii Skłodowskiej-Curie 1-5.
22. 09.
środa

Niepodległości 61E-H, 63A;
Marii Skłodowskiej-Curie 7-15.

23. 09.
czwartek

Niepodległości 63B-C;
Grunwaldzka 5A-D;

Wł. Reymonta 14, 16, 18, 20, 22, 24.
24. 09.
piątek

Grunwaldzka 5E-F, 4B-C;
Wł. Reymonta 26, 28, 30, 32, 34, 36.

27. 09.
poniedziałek

Grunwaldzka 4A, 6A-C;
Władysława Reymonta 46-56 .

28. 09.
wtorek

Leśna 7;  
Walerego Wróblewskiego 26-28;

M. Skłodowskiej-Curie 35, 37, 39, 43, 45.

29. 09.
środa

Walerego Wróblewskiego 30-32;
Marii Skłodowskiej-Curie 47-59;

Władysława Reymonta 38-44;
Karola Szymanowskiego 14.

30. 09.
czwartek

Karola Szymanowskiego 2-12, 1-9;
Władysława Jagiełły 2.

1. 10.
piątek

Marii Skłodowskiej-Curie 17-23;
Walerego Wróblewskiego 55, 55A.

4. 10.
poniedziałek

Marii Skłodowskiej-Curie 25-33;
Walerego Wróblewskiego 57, 59.

12. 10. 2010 r.
wtorek

Powstańców Śląskich 46A;
Powstańców Śląskich 54A;

Wyzwolenia 6a, b.

13. 10.
środa

Komuny Paryskiej 1 m. 1-55;  
Powstańców Śląskich 54B;

Wyzwolenia 10a, b.

14. 10.
czwartek

Komuny Paryskiej 1 m. 56-110; 
Powstańców Śląskich 54C;

Wyzwolenia 8a, b.

15. 10.
piątek

Wyzwolenia 8c;
Stawowa 7;

Komuny Paryskiej 3 m. 1-55;
Grunwaldzka 3a, b, 7, 9.

18. 10.
poniedziałek

Emilii Plater 21a, b;
Grunwaldzka 3c, d, e;

Komuny Paryskiej 3 m. 56-110.

19. 10.
wtorek

Stawowa 5, 6;
Komuny Paryskiej 5 m. 1-55;

Władysława Jagiełły 11a, b, c.

20. 10.
środa

Stawowa 11, 11a;
Komuny Paryskiej 5 m. 56-110;  
Władysława Jagiełły 11d, 13c.

21. 10.
czwartek

Walerego Wróblewskiego 69 m. 1-56; 
Komuny Paryskiej 6b, c 13a, b;

Władysława Jagiełły 13a, b.

Termin Budynek, adres
22. 10.
piątek

Walerego Wróblewskiego 69 m. 57-112; 
Władysława Jagiełły 7a, b, c.

23. 10.
sobota Walerego Wróblewskiego 69 m. 113-154.

25. 10.
poniedziałek

Walerego Wróblewskiego 71 m. 1-56;
Walerego Wróblewskiego 73 m. 1-56;

Władysława Jagiełły 7d, 9c.

26. 10.
wtorek

Walerego Wróblewskiego 71 m. 57-112;
Walerego Wróblewskiego 73 m. 57-112; 

Władysława Jagiełły 9a, b.

27. 10.
środa

Walerego Wróblewskiego 71 m. 113-154; 
Walerego Wróblewskiego 73 m. 113-154;

Władysława Jagiełły 3a, b, c.

28. 10.
czwartek

Grunwaldzka 2a, b;
Władysława Jagiełły 1a, b, c;

Władysława Jagiełły 3d.
29. 10.
piątek Grunwaldzka 2c, d.

16. 11.
wtorek

Bohaterów Westerplatte 4-12;
Aleja Młodych 3.

17. 11.
środa

Aleja Młodych 1-2;
Aleja Młodych 4-7.

18. 11.
czwartek Aleja Młodych 10-15.

19. 11.
piątek

Franciszka Zubrzyckiego 1-3;
Szarych Szeregów 1-2.

22. 11.
poniedziałek

ZHP 10;
Aleja Młodych 8-9;

Szarych Szeregów 3-4.

23. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 1A-B;
ZHP 11;

Jana Nepomucena Stęślickiego 1-2.

24. 11.
środa

Wojciecha Korfantego 1C;
Wojciecha Korfantego 4A;
Jana N. Stęślickiego 3-6.

25. 11.
czwartek

Wojciecha Korfantego 2A;
Wojciecha Korfantego 4B;

ZHP 1-2;
Ryszarda Gansińca 2-4.

26. 11.
piątek

Wojciecha Korfantego 2B-C;
ZHP 3-4;

Ryszarda Gansińca 6-7.

29. 11.
poniedziałek

Wojciecha Korfantego 9A;
ZHP 5-6;

Ryszarda Gansińca 8-9.

30. 11.
wtorek

Wojciecha Korfantego 9B;
ZHP 7;

Ryszarda Gansińca 10-11.

1. 12.
środa

Wojciecha Korfantego 9c;
ZHP 9;

Spokojna 1-3.
2. 12.

czwartek Michałkowicka 17-23.

Objaśnienie skrótu: m. – mieszkania.
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Osiedle „Centrum”
Mieszkańcy ul. Komuny Paryskiej 

13 wreszcie doczekali się nowego 
parkingu. Na zagospodarowanym te-
renie jest miejsce dla 9 samocho-
dów. Pod koniec sierpnia trwały tam 
jeszcze prace kosmetyczne na „dro-
dze” dojazdowej. W I połowie wrze-
śnia na tym terenie przewidziano jesz-
cze montaż bramy wjazdowej. W mi-
nionym miesiącu, oprócz wymienionej 
inwestycji przy ul. Kolejowej 5 wyko-
nano izolację fundamentów budyn-
ku i zakończono docieplanie ścian bu-
dynków przy ul. Karola Świerczew-
skiego 46-48 i 50 (ściany zachodnie). 
Prace konserwatorskie prowadzone 
są jeszcze w budynku przy ul. Komu-
ny Paryskiej 1. Po tym, jak w ubie-
głym miesiącu dobiegły końca roboty 
dociepleniowe połączone z remontem 
balkonów przy ul. Ryszar-
da Gansińca 10, rusztowa-
nia stanęły blok dalej – przy 
ul. R. Gansińca 11. Zakoń-
czenie tego zadania planowa-
ne jest na II połowę września. 
Z zakończonych prac warto 
wspomnieć o wyremontowa-
nych balkonach przy ul. Ta-
deusza Kościuszki 3, wy-
mianie zadaszeń nad klatka-
mi schodowymi i rynien na 
dachach przy ul. Hutniczej 
3-5, czy wymianie pionu przy 
ul. Ryszarda Gansińca 8 
oraz zaworów podpionowych 
centralnego ogrzewania przy 
ul. Powstańców 46A i 54A. 
W sierpniu wzmocniono skar-
pę pomiędzy garażami przy 
ul. R. Gansińca a prywatną 
posesją. Powodem było osu-
wanie się ziemi.

Osiedle „Bańgów”
Na osiedlu „Bańgów” do-

biegły końca prace związane 
z remontem balkonów przy 
ul. Marii Skłodowskiej-Cu-
rie. Teraz rusztowania prze-
noszą się na ul. Władysława 
Reymonta i ul. Karola Szy-
manowskiego. Na pierwszy ogień idą 
balkony budynków przy ul. W. Rey-
monta 14-18 i ul. K. Szymanowskie-
go 2. Oprócz tej kosztownej „estety-
zacji”, zamontowano zadaszenia nad 

balkonami przy ulicach: M. Skłodow-
skiej-Curie 79B oraz K. Szymanow-
skiego 6. W minionym miesiącu za-
kończono wszystkie roboty dekarskie 
wynikłe po majowych ulewach, a tak-

że prace związane z doszczelnieniem 
złącz elewacyjnych zgłoszonych przez 
lokatorów wiosną br. Kolejny raz na-
prawiono także zdewastowane urzą-
dzenia placów zabaw przy ul. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie 1 i 77. Po-
chłonęło to ładnych kilka tysięcy zło-
tych. Ponadto, zakończono wymia-
nę pionów: ciepłej i zimnej wody przy 
ul. Władysława Reymonta 20 (na po-
czątku września zostanie wymieniony 
pion przy ul. W. Reymonta 18), zawo-
rów odcinających poszczególne klat-
ki schodowe w budynkach oraz odpo-
wietrzników w mieszkaniach ostatniej 
kondygnacji na całym osiedlu. Osie-
dle właściwie jest już przygotowane 
do sezonu grzewczego.

Osiedle „Michałkowice”
W Michałkowicach sporo prac pro-

wadzono na wysokościach. W sierpniu 
zakończono kapitalny remont pokry-
cia dachowego przy ul. Leona Krucz-
kowskiego 8A, B, C, D i rozpoczęto 
roboty w budynku pod nr 6, przy tej uli-
cy. Częściowo wyremontowano także 
pokrycie dachu oraz kominy budynku 

przy ul. Stawowej 11A. Z my-
ślą o zbliżającej się zimie, by 
zminimalizować powstawanie 
sopli, zabudowano przewo-
dy grzewcze w rynnach i ru-
rach spustowych w budyn-
kach przy ul. Pocztowej 1, 
8, 9 i ul. Kościelnej 12. Z za-
kończonych prac warto wspo-
mnieć jeszcze pomalowanie 
klatki schodowej przy ul. Emi-
lii Plater 21 i wykonanie no-
wej piaskownicy oraz pło-
tu wokół placu zabaw przy 
ul. Wyzwolenia 8. Na bieżą-
co też wymieniane były piony 
wodno-kanalizacyjne według 
zgłoszonych potrzeb miesz-
kańców. Obecnie trwają pra-
ce związane z wymianą okien 
na klatkach schodowych przy 
ul. Władysława Sikorskiego 
2-4. W najbliższych planach 
administracji jest wymiana 
wodomierzy w mieszkaniach 
budynków przy ul. Przyjaźni 
8-26 i Kościelnej 36, parkin-
gi przy ul. Wyzwolenia 6-10 
oraz modernizacja chodnika 
przy ul. Kościelnej 36.

Osiedle „Młodych”
Na osiedlu „Młodych” w sierpniu kon-

tynuowano prace termomodernizacyj-
ne budynków i remonty balkonów przy 
ul. ZHP 1-2 i ul. Szarych Szeregów 1-4. 

Lato pełne remontów
Lato sprzyja wszelkim pracom remontowym i zewnętrznym. W ubiegłym 

wydaniu prezentowaliśmy remonty realizowane i zakończone pod ko-
niec czerwca i w lipcu. Teraz prezentujemy kolejną garść informacji z wy-
konania sierpniowych robót. 

Ostatnie poprawki przy ogrodzeniu 
placu zabaw ul. Wyzwolenia 8.

 Nowy parking przy Komuny Paryskiej 13.

 Znikają wreszcie nieużywane podjazdy i schody  
przy ul. Walerego Wróblewskiego.

ciąg dalszy na str. 15
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18 września o 1600

Piknik w „Bańgowie”
Rada i administracja osiedla „Bańgów” mają przyjemność zaprosić 

 mieszkańców „Bańgowa”, i nie tylko, na „PIKNIK OSIEDLOWY”, jaki 
odbędzie się 18 września od godziny 1600 przy kręgu tanecznym. Zanosi 
się na miłe pożegnanie lata.

W programie między innymi: 1600 do 1800 blok dziecięcy, następnie występ ze-
społu z Domu Kultury „Chemik”. Gwiazdą wieczoru jest zespół muzyczny „Sal-
sa”, grający zarówno polskie, jak i zagraniczne szlagiery. Tradycyjnie będzie 
ognisko, kiełbaski i sporo innych przyjemności. Zapraszamy!   rg 

P
K

O
-9/10

foto archiw
um
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10 sierpnia, w samo południe 
 dokonano oficjalnego otwar-

cia nowego boiska wielofunkcyjne-
go przy ul. Korfantego, na Osiedlu im. 
J. Tuwima. Całą imprezę poprowadził 
Zbigniew Krupski, a zaproszonych 
gości i zebranych mieszkańców powi-
tała piękna, słoneczna pogo-
da i dodająca odpowiedniego 
klimatu muzyka.

W  uroczystości przecięcia 
wstęgi obecni byli między in-
nymi: Dariusz Bochenek – 
wiceprezydent Siemianowic 
Śląskich, Andrzej Gościniak 
– przewodniczący Rady Mia-
sta, Wiesław Jaźwiec – prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
SSM, Zbigniew Lekston – 
prezes Siemianowickiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, Stani-
sław Kowarczyk – wieloletni 
prezes SSM, Ryszard Serę-
ga – przewodniczący MTKKF, 
radni miasta: Beata Bregu-
ła, Małgorzata Licznerska, 
Jerzy Kurzawa oraz Miko-
łaj Wajda, członkowie Rady 
Osiedla z przewodniczącym 
Adamem Góreckim na czele, 
a także kierownictwo i przed-
stawiciele osiedlowych admi-
nistracji. Nie mogło zabrak-
nąć oczywiście dzieci i mło-
dzieży z Osiedla im. Juliana 
Tuwima i półkolonistów z DK 
„Chemik”. Sporo było też przy-
padkowych przechodniów cie-
kawych nowego miejsca roz-
rywki. Zdaje się, że najlepsze 
miejsca do obserwacji mie-
li mieszkańcy spoglądający 
na całość ze swoich balko-
nów, niczym kibice zasiadają-
cy w stadionowych lożach VIP-ów i ob-
serwujący bacznie to, co za chwilę się 
wydarzy. 

Zanim przecięto wstęgę, 
Zbigniew Krupski podzięko-
wał prezydentowi miasta Jac-
kowi Guzemu za zaanga-
żowanie w realizację tej in-
westycji. Andrzej Gościniak, 
zwrócił uwagę, iż to Stani-
sław Kowarczyk, długo-
letni prezes SSM, poprzez 
wkład w budowę Rynku Byt-
kowskiego, już w 2002 roku 
rozpoczął działania na rzecz 
przekształcenia przestrzeni 
publicznej w przyjazną ludziom. Jako 
ostatni głos zabrał Zbigniew Lekston. 
Powiedział on o realizowanym wielo-

letnim planie zagospodarowania tere-
nów pod boiska wielofunkcyjne – no-

wy obiekt sportowy na każdym osiedlu 
należącym do SSM. Zapowiedział też, 
że w przyszłym roku najprawdopodob-

niej taka inwestycja zrealizowana zo-
stanie w Michałkowicach przy ul. Wy-
zwolenia. 

Po części oficjalnej nie pozostało nic 
innego, jak wziąć się za testowanie 
nowego boiska, a zabawy było spo-
ro. Zaraz po otwarciu piłkę nożną i ko-
szykówkę opanowali młodzi chłopacy, 
siatkówkę dziewczyny, a tenisa ci już 
nieco starsi i dorośli.

- Sport to coś wspaniałego. 
Musimy dbać o naszą mło-
dzież, ich zainteresowania. 
Jesteśmy zachwyceni nowym 
obiektem i naszą spółdziel-
nią, że wychodzi naprzeciw 
takim potrzebom. Za chwi-
lę przyjdzie grać nasz wnuk, 
tylko zbierze drużynę – mó-
wili tuż po otwarciu Państwo 
Paściakowie – z osiedla „Tu-
wima”. 

- Nam najbardziej podoba 
się to, że można będzie po-
grać tu w tenisa. Dotychczas 
grywaliśmy w Chorzowie, te-
raz mamy bliziutko – powie-
działy 8-letnia Weronika Mu-
cha i 7-letnia Zuzia Haraf 
z osiedla „Chemik”.

- Mogłyby być trochę większe 
bramki, ale poza tym jest su-
per. Nawierzchnia wydaje się 
bezpieczna – mówi Mateusz 
Trzcionka, półkolonista z DK 
„Chemik”.

- Trochę żałuję, że jest tak 
mało piłki nożnej. Zazwyczaj 
w niedziele mnie nie ma, ale 
może to i lepiej, przynajmniej 
popróbuję nowych dyscyplin 
sportu – powiedział 16-letni 
Kamil Walek, mieszkaniec 
„Tuwima”

- Boisko dobrze wykonane, 
z ładną kolorystyką i w fajnym 
miejscu. Dzieci oraz młodzież 

będą miały gdzie się bawić, może będzie 
mnie dewastacji. Jest w co pograć i na co 
popatrzeć – podsumował Mieczysław Ja-

nicki z „Tuwima”.
- Na tak wiekowym osie-

dlu jest to właściwie pierwszy 
obiekt sportowy z prawdziwe-
go zdarzenia. Wszystko to, 
co się robi, jest dla mieszkań-
ców. Z nowego boiska będą 
mogli korzystać wszyscy, bez 
względu na wiek. To od nas 
też będzie zależeć, jak ono 
będzie wyglądać. Pamiętajmy 
o tym – powiedział Adam Gó-
recki, przewodniczący RO.

Nowe boisko wielofunkcyjne na Osie-
dlu im. Juliana Tuwima jest monitorowa-
ne. Być może doprowadzi to do zmini-

J u ż  
g r a j ą

Boisko jest czynne:
- od 1. 06. do 31. 08. w godzinach 900 - 2000,
- od 15. 04. do 31. 05. i od 1. 09. do 31.10.  

w godzinach 900 - 1800

W pozostałych miesiącach obiekt będzie nieczynny.
Harmonogram

Poniedziałki, środy, piątki – tenis i koszykówka.
Wtorki, czwartki i soboty  

– siatkówka i minipiłka nożna.
Niedziela – piłka nożna, tzw. duża.

Uwaga: Nie ma wypożyczania piłek i innego sprzętu.

Wstęgę przecinali – od lewej: Dariusz Bochenek 
– wiceprezydent Siemianowic Śl., Wiesław Jaźwiec 

– przewodniczący RN SSM, Zbigniew Lekston – prezes 
SSM, Andrzej Gościniak – przewodniczący Rady Miasta.

A później już tylko grano.
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malizowania aktów wandalizmu i zwięk-
szenia bezpieczeństwa przebywają-
cych na obiekcie dzieci i młodzieży. To, 
co dzieje się aktualnie na boisku, może-
my zobaczyć, wchodząc na stronę in-
ternetową Spółdzielni:

www.ssm.siemianowice.com
Tam, po prawej stronie witryny, należy 

kliknąć myszką w odpowiednie okienko. 
Obraz aktualizowany jest co minutę.

Godziny otwarcia boiska oraz dyscypli-
ny, jakie będą uprawiane w poszczegól-
ne dni, określone są regulaminem. Nad 
wszystkim czuwa gospodarz terenu. 
W uzupełnieniu dodajmy, że nie przewi-
dziano wypożyczalni sprzętu (piłek)

Wreszcie mieszkańcy osiedla ma-
ją porządne boisko. Przy ul. Okrężnej 
znajduje się obiekt sportowy niebędą-
cy własnością SSM, a proszący się 
o modernizację. Rada Osiedla będzie 
dążyć do tego, aby i to boisko odzy-
skało dawny wygląd.

 Rafał Grzywocz

Boisko na Osiedlu J. Tuwima otwarte!

Inwestycja ta pochłania znaczną część 
funduszy osiedla. Realizacja tych pla-
nów, to główny tegoroczny cel admini-
stracji osiedla „Młodych”. Ponadto, na 
bieżąco przyjmowano zgłoszenia od 
lokatorów i realizowane je według ko-
lejności. Wykonano również III pokos 
trawy, zaś dozorcy na bieżąco przy-
cinali krzewy przyczyniając się ewi-
dentnie do jeszcze ładniejszego wy-
glądu osiedla.

Osiedle im. Juliana Tuwima
Z kolei na Osiedlu im. J. Tuwima 

na pewno największe zainteresowa-
nie wzbudza nowe boisko wielofunk-
cyjne ze sztuczną nawierzchnią przy 
ul. Wojciecha Korfantego. W mię-
dzyczasie, gdy dobiegały końca pra-
ce przy tym obiekcie i terenie przyle-
głym do niego, wygospodarowano 16 
miejsc postojowych na miejscu stare-
go, kamiennego boiska przy ul. Kor-
fantego 10. Oprócz tego, także przy 
tej ulicy, zamontowano oświetlenie na 
szczycie budynku. Podobny zabieg 
planowany jest wkrótce przy ul. Kor-
fantego 9C. W sierpniu na bieżąco 
prowadzono kapitalny remont gara-
ży. Kładzie się tam nowe po-
szycie dachowe – ciągi gara-
żowe przy ulicach: Herma-
na Wróbla, Wojciecha Kor-
fantego i Okrężnej. Trze-
ba też odnotować wymianę 
odcinków instalacji wodnych 
w mieszkaniach według przy-
jętych przez administrację 
zgłoszeń, wodomierzy, a tak-
że montaż zaworów podpio-
nowych centralnego ogrze-
wania przy ul. Okrężnej 1-2. 
Niedawno też zmodernizowa-
no drugą w tym roku na osie-
dlu windę – tym razem przy 
ul. Hermana Wróbla 8B.

Osiedle „Węzłowiec”
Sporo uwagi administracja osiedla 

„Węzłowiec” poświęcała doraźnym re-
montom balkonów. Zgłoszone przez 
mieszkańców szkody związane z od-
padaniem fragmentów betonu czy też 
powstałych po ulewach zacieków, były 

w miarę możliwości usuwane na bie-
żąco. Przypomnijmy, że gruntowna eli-
minacja wad balkonów usunięta zosta-
nie w trakcie prac związanych z kom-
pleksową renowacją wszystkich ścian 

budynków. Prace te przeprowadzone 
będą zgodnie z planem w latach 2012-
-2017. Szczegółowy harmonogram za-
mieszczono na stronie internetowej 
Siemianowickiej Spółdzielni Mieszka-
niowej. W 2012 roku prace renowacyj-
ne elewacji, które ujęte zostały jesz-
cze w poprzednim harmonogramie, 

przeprowadzone zostaną na budyn-
ku przy ul. Władysława Jagiełły 25. 
W tym domu na początku sierpnia 
odebrano roboty z dokonanej moder-
nizacją parteru – klatka 25C oraz ma-
lowania – klatka 25A. Inne sprawy, ja-
kie podjęła administracja w minionym 
miesiącu, to między innymi kontynu-
acja prac związanych z malowaniem 
elewacji garaży przy GPZ (ul. Włady-
sława Jagiełły), naprawa kominów 
na budynkach i garażach przy ulicach: 
Walerego Wróblewskiego 28A, Wła-
dysława Jagiełły 15, 30, 33E, 39C, E 
modernizacja oświetlenia poprzez za-
stosowanie czujników ruchu i czujni-
ków zmierzchowych przy ul. Włady-
sława Jagiełły 29A, B, C, D. W sierp-
niu wykonano też kolejny pokos tra-
wy. W najbliższych planach jest mię-
dzy innymi remont daszków balkono-
wych nad ostatnią kondygnacją wraz 
z wymianą rynien według zgłoszonych 
przez lokatorów usterek oraz kapital-
ny remont dachu przy ul. Władysława 
Jagiełły 35A. Natomiast przy Wł. Ja-
giełły 27A malowano cokół – niektó-

re budynki wymagają pilnego, 
częściowego ich odnowienia.

Osiedle „Chemik”
Na osiedlu „Chemik” także 

się dzieje. Kontynuowane są 
między innymi roboty zwią-
zane z dociepleniem budynku 
i wymianą okien przy ul. Wale-
rego Wróblewskiego 49, re-
montem pokrycia dachowe-
go na budynku przy ul. Alfon-
sa Zgrzebnioka 33 i garażach 
przy ul. W. Wróblewskiego 43. 
Podjęto też decyzję, m.in. po 
sugestiach mieszkańców, aby 
zlikwidować nieużywane pod-

jazdy i schody przylegające do budyn-
ków przy ul. Walerego Wróblewskie-
go. Na razie zakończono ich usuwa-
nie przy ul. W. Wróblewskiego 49, na-
tomiast trwają roboty przy ul. W. Wró-
blewskiego 57. Następnym w kolejno-
ści będzie podjazd pod numerem 45. 
 Rafał Grzywocz

Lato pełne remontówciąg dalszy ze str. 12

Docieplanie budynku  
przy Szarych Szeregów.

Odnawianie cokołu.
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Latający problem
Szanowni Państwo.

(...) Mieszkam w bloku przy ulicy Ja-
giełły 7b i od pewnego czasu z coraz 
większym oburzeniem i irytacją obser-
wuję Państwa bezradność w sprawie 
gołębich odchodów i warunków, w ja-
kich przychodzi nam eksploatować 
własne balkony.

Dwukrotnie próbowałem interwe-
niować w Administracji, jednakże ła-
twość, z jaką ignorują Państwo tak 
poważny problem pozwala z całą sta-
nowczością stwierdzić, iż w XXI wieku 
dla Spółdzielni ważniejsze jak widać 
od zdrowia naszego i naszych dzieci 
jest stworzenie jak najdogodniejszych 
dla gołębi warunków do wręcz stor-
pedowania nas odchodami, o których 
szkodliwości i niebezpieczeństwie dla 
zdrowia chyba nikt z naszej Spółdziel-
ni najwyraźniej nie czytał bądź udaje, 
że nie słyszał.

Sytuacja jest już na tyle irytująca, iż 
nie dość, że w zasadzie można za-
pomnieć o spędzaniu wolnych chwil 
na balkonie, to całkowicie straciły one 
też swą funkcję użytkową, a mianowi-
cie miejsca do suszenia prania. Bo in-
aczej nie można interpretować faktu, 
iż całe pranie po jednym dniu od wy-
wieszenia jest wręcz oblepione ptasi-
mi odchodami.

I tu z kolei należy spytać – kto jest 
winien takiej sytuacji i kto zrekompen-
suje nam cenne pieniądze i czas stra-
cony na powtórne prania, które nie-
stety z uwagi na specyfikę i trud, z ja-
kim usuwa się ptasie odchody z tek-
styliów, często kończą żywot ulubionej 
bluzki czy spodni w koszu na śmieci.

Państwa obojętność w tej sprawie 

wydaje się tym bardziej denerwująca 
i bulwersująca, iż prostym rozwiąza-
niem tej kłopotliwej sytuacji jest mon-
taż między blokami, w szczelinach dy-
latacyjnych, gdzie gołębie zakłada-
ją gniazda, siatek zabezpieczających, 
skutecznie niwelujących próby osie-
dlenia gołębi.

Z góry zaznaczam, iż nawet proszę 
się nie wysilać Państwa odpowiedzi 
z argumentami typu okres lęgowy czy 
„ekolodzy nie pozwolili”, gdyż wiem 
z własnego doświadczenia, iż w in-

nych miejscach takowe siatki zosta-
ły już dawno zainstalowane i od tego 
czasu znacząco ułatwiły funkcjonowa-
nie balkonów zarówno w wymiarze re-
kreacyjnym, jak i użytkowym.

Przy ogromnych nakładach, jakie 
ponosimy na fundusz remontowy, wy-
datek kilkudziesięciu złotych na meta-
lową siatkę i opłacenie dosłownie go-
dziny pracy alpinistów chyba nie jest 
zbyt wygórowanym żądaniem? (...)

Kolejna sprawa, jaka mnie zastana-
wia, to czy w końcu doczekamy się 
placu zabaw z prawdziwego zdarze-
nia w miejscu między blokami Włady-
sława Jagiełły 5 i 7.

Od paru lat słyszę i czytam, iż już 
w najbliższych miesiącach zaczną się 
prace, a do dzisiaj nie dość, że nic się 
nie rozpoczęło, to jedyny pseudo plac 
zabaw, jaki tu istniał, całkowicie zniknął.

W takim razie trzeba spytać, gdzie 
mają bawić się nasze pociechy i jak 
zachęcić potencjalnych młodych ro-

dziców do zakładania rodzin w dzi-
siejszych, jakże trudnych ekonomicz-
nie czasach, gdzie w zasadzie jedynie 
duży przyrost naturalny może uchro-
nić nas przed finansową katastrofą, 
jaką jest załamanie dzisiejszego sys-
temu emerytalnego obciążonego wie-
lomiliardowym deficytem. (...)

Z poważaniem Marcin Zawada
ZARZĄD SSM: Z całą stanow-

czością zapewniamy Pana, że pro-
blem uciążliwości a także niebez-
pieczeństwa dla zdrowia mieszkań-
ców związany z gołębiami jest nam 
doskonale znany. Wyrazem tego są 
m.in. sukcesywne publikacje, jakie 
ukazują się na łamach „MS”. Re-
dakcja zamieszcza materiały o za-
grożeniach wywoływanych przez 
gołębie, apeluje o niedokarmianie 
tych ptaków. Rozumiemy Pana obu-
rzenie i irytację, ale problem u Pana 
występujący, według naszej wiedzy, 
został spowodowany przez osobę 
zamieszkałą w pobliżu, która swego 
czasu umożliwiła założenie gniazda, 
co de facto doprowadziło do stwo-
rzenia wylęgarni. Administracja 
osiedla w związku z innymi skarga-
mi przeprowadziła wspólnie z Poli-
cją interwencję. Podobne zdarzenie 
nie powinno się już powtórzyć.

Przy okazji informujemy Pana, że 
Spółdzielnia prowadzi szereg in-
nych działań zapobiegających za-
gnieżdżaniu się gołębi. W tym celu 
zabezpieczamy otwory wentylacyjne 
w budynkach, zakładamy tzw. stop-
-ptaki – ostatnio doposażone w za-
bezpieczenia ostrych końcówek, bo 
takie weszły zalecenia, zasłaniamy 

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

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

ciąg dalszy na str. 20

P.T. Czytelnicy 
Niestety, mimo wielokrotnych informacji od czasu do 

czasu otrzymujemy anonimowe listy, e-maile, mimo, że 
istnieje możliwość zastrzeżenia swych danych do wia-
domości redakcji. 

Uważamy, że tak, jak przedstawiamy się nieznajomym 
podczas pierwszego spotkania, tak też należy przedstawić 
się, pisząc czy też telefonując do nas. Informujemy, że ano-
nimami, szczególni e z uwagami personalnymi kierowanymi 
do innych osób, zajmować się nie będziemy. 

Od czasu do czasu zdarza się, że ktoś pisze do redak-
cji i domaga się indywidualnej odpowiedzi i szczegółowych 
wyjaśnień, mimo, że poruszona sprawa ma szerszy wy-
miar. Przypominamy jednak, by w przypadkach, gdy nie-

zbędne jest udostępnienie danych osobowych w celu wy-
jaśnienia indywidualnej sprawy, obowiązkowo podawać ca-
ły adres i dopisać zdanie o wyrażeniu zgody na odtajnienie 
swych danych i przekazanie ich odpowiednim komórkom 
organizacyjnym SSM. Prosimy o niewystępowanie do re-
dakcji o pośrednictwo w skontaktowaniu się z innym Czytel-
nikiem jeżeli zastrzega dane do wiadomości „MS”. Redak-
cja nie jest skrzynką kontaktową. 

Szanowni Państwo
Prosimy również o zwięzłe prezentowanie problemów. 

Strony gazety nie są z gumy. Pozostawmy dla siebie pew-
ne komentarze, bo wiele z nich odbiega od rzeczywistości 
i są subiektywnymi odczuciami. 

Redakcja „MS”

Anonimy wyrzucamy do kosza!!!
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szczeliny dylatacyjne. W sprawie za-
łożenia siatki i ustalenia wszelkich 
szczegółów prosimy o bezpośredni 
kontakt z Piotrem Iwaniakiem, kie-
rownikiem ADM os. „Węzłowiec”

Kilka spraw z Kruczej
Witam

Jestem mieszkańcem ulicy Kruczej 
(numer bloku do wiadomości redak-
cji). Chciałem uzyskać informację do-
tyczącą zadaszania balkonów znajdu-
jących się na ostatnim piętrze. Na co-
raz większej ilości osiedli widać prze-
prowadzane remonty bloków i jedno-
czesne wykonywanie „daszków” nad 
balkonami lokatorów zamieszkujących 
ostatnie piętra. Bloki przy ulicy Kru-
czej były ocieplane ok. 4-5 lat temu, 
niestety zadaszeń nie wykonano. Nie 
wiem, czym to jest spowodowane, mo-
że po prostu zbyt rzadko mieszkańcy 
tego osiedla udają się do Spółdziel-
ni, by „walczyć” o swoje, gdyż jakie-
kolwiek udoskonalenia, udogodnienia 
itp. odbywają się tutaj bardzo rzadko 
i po wielu prośbach ze strony miesz-
kańców. Tutaj właśnie pojawia się mo-
je pytanie, czy można liczyć na takie 
„udogodnienie” ze strony Spółdziel-
ni, aby wykonała takowy daszek, któ-
ry każdy zamieszkujący niższe piętra 
posiada (po prostu jego daszkiem jest 
balkon sąsiada z góry).

Kolejną nurtującą mnie sprawą 
jest jakość drogi przebiegającej przez 
ulicę Kruczą oraz ilość miejsc parkin-
gowych. Ulica ta jest kilkakrotnie do 
roku łatana i moim zdaniem nie nale-
ży już do zbyt „pięknych” pod wzglę-
dem ich jakości. Rozumiem, że na-
sze osiedle posiada 5 kategorię dróg, 
jednak na wielu osiedlach o podob-
nej klasie drogi są w o niebo w lep-
szym stanie. A może to kwestia te-
go, że budując nowe osiedle trzeba 
zadbać o drogę, bo to oddziałuje na 
kupującego, że tutaj dba się o okoli-
cę itp... zaś rejony już zamieszkiwane, 
w których czynsz jak wiadomo nie na-
leży do najtańszych, można pozosta-
wić do ciągłych prac konserwacyjnych 
- czy nie taniej zrobić to raz a dobrze? 
Co zaś do parkingów... ulica Krucza 
posiada z dwóch stron chodnik, któ-
ry z jednej strony spełnia swoje zada-
nie, z drugiej zaś został parkingiem. 
Czy tego zjawiska nie da się sforma-
lizować w ten sposób, by część zaj-
mowaną przez samochody przezna-

czyć na parking z prawdziwego zda-
rzenia, bez wysokich krawężników, 
pieszych przeciskających się z torba-
mi między pojazdami itp.? I chyba też 
kwestia najważniejsza, czy nie da się 

wykonać informacji, iż jest to parking 
dla lokatorów zamieszkujących da-
ne budynki, gdyż czasami ze względu 
na brak miejsc samochody parkują po 
obu stronach jezdni...

Ostatnią sprawą są śmietniki na 
naszym osiedlu, do których notorycz-
nie wrzucane są śmieci przez miesz-
kańców okolicznych domków jedno-
rodzinnych, mieszkańców ulicy Kru-
czej 4, 5, 6 należących do MPGKiM 
oraz działkowiczów. Kiedyś na zebra-
niu usłyszeliśmy, iż płacimy ryczałt 
i nie mamy się tym przejmować... jed-
nak chyba każdy normalnie myślą-
cy człowiek wie, że na ryczałt wpływa 
kilka czynników. Jeśli kontener zapeł-
nia się 2-3 razy w ciągu tygodnia je-
go częstotliwość wywozu się zwięk-
sza, co wpływa chyba na cenę ry-
czałtu. Czy nie szukając daleko (mia-
sta za granicami Polski). a spogląda-
jąc na blisko położoną sąsiednią spół-
dzielnię przy ulicy Dworskiej nie warto 
śmietników ogrodzić i zamknąć? Nie-
prawdą jest jak mawiają niektórzy, że 
to spowoduje gromadzenie śmieci wo-
kół tego „pomieszczenia”, bo chyba 
wiadomo, że za takie zachowanie gro-
żą dziś mandaty itp., więc może war-
to iść o krok naprzód tak jak na zacho-
dzie. Co do powyższej kwestii mam 
też pytanie, czy mieszkańcy ulicy Kru-
czej nr 4, 5, 6 posiadają zgodę na wy-
rzucanie śmieci do kontenera umiesz-
czonego za garażami przy ulicy Kru-
czej 3. Dlaczego MPGKiM nie posia-
da do dyspozycji swoich mieszkańców 
takowego kontenera? Czy dlatego, że 
dba o mieszkańców, którym kontener 
śmierdzi? (...)

Licząc, że Ktoś kompetentny prze-
myśli te sprawy i zacznie działać, po-
zostaję z wyrazami szacunku.

M. J. (Imię i nazwisko
do wiadomości redakcji)

ZARZĄD SSM: Projekt budyn-
ku przy ul. Kruczej nie przewidy-
wał wykonania daszków nad balko-
nami ostatnich kondygnacji. Istnie-
je możliwość założenia daszku przy 

50 % sfinansowaniu przedsięwzięcia 
przez bezpośrednio zainteresowa-
nego mieszkańca. Aktualnie w nie-
których budynkach SSM, szcze-
gólnie na osiedlu „Bańgów” takie 
daszki są montowane na indywidu-
alne zlecenia lokatorów lub w bu-
dynkach wysokich nad balkonami, 
które ze względów konstrukcyjnych 
mają utrudniony odpływ wody.

Pana uwagi o stanie nawierzchni, 
jak i wydzieleniu miejsc parkingo-
wych w ciągu ulicy oddajemy pod 
rozwagę Wydziałowi Gospodarki 
Komunalnej UM Siemianowice Śl., 
gdyż ulica należy do miasta.

Odnośnie kontenera na śmie-
ci i dorzucania do niego odpadów 
przez innych użytkowników zapew-
niamy Pana, że ani jeden spółdziel-
ca nie ponosi z tego tytułu żadnych 
dodatkowych kosztów. Ryczałt jest 
bowiem ustalany od ilości osób za-
mieszkałych, a nie częstotliwości 
wywozu. Oczywiście, istnieje moż-
liwość ogrodzenia i zamknięcia 
śmietnika, pojawia się jednak pyta-
nie o skuteczność takiego rozwią-
zania. Z naszych doświadczeń wy-
nika, że próby zamykania śmietni-
ków niweczą tzw. szperacze, któ-
rzy bez pardonu rozbijają zamknię-
cia. Niemniej Pana wniosek pod-
dajemy pod rozwagę ADM osiedla 
„Centrum”

Zalewa klatkę schodową
Szanowana Redakcjo

Zwracam się z uprzejmą prośbą 
o kontakt za Waszym pośrednictwem 
z administracją osiedla Węzłowiec.

Proszę służby techniczne o spraw-
dzenie przyczyn i zabezpieczenie po-
wstającego zacieku na ścianie klat-
ki schodowej 39D na ulicy Jagieł-
ły (VI piętro). Wystarczy nawet nie-
szczególnie ulewny deszcz i momen-
talnie w okolicach kanału nad hydran-
tem pojawia się woda, niszcząc farbę 
na razie tylko na ścianie klatki scho-
dowej. Następnie woda kapie po obu-
dowie hydrantu, tworząc kałużę na po-
sadzce. Miejsce powstawania zacie-
ków dokładnie widać na załączonych 
zdjęciach. Z uwagi na ulewne ostatni-
mi czasy deszcze proszę o sprawną 
interwencję, zanim dojdzie do więk-
szych uszkodzeń.

Z wyrazami szacunku
 – Bartłomiej Gregorczyk

ciąg dalszy ze str. 18

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW

ciąg dalszy na str. 22
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ZARZĄD SSM: Dziękujemy za zwró-
cenie uwagi na występujący w Pana 
klatce schodowej problem i zapew-
niamy, że ADM os. „Węzłowiec” nie-
zwłocznie zajmie się tą sprawą i do-
prowadzi do usunięcia nieszczelno-
ści kanalizacji deszczowej.

Od redakcji: Przysłane zdjęcia ze 
względów technicznych nie nadają 
się do druku.

Za dużo chamstwa 
i wulgaryzmów

Witam
Pewien czas temu przeprowadziłam 

się na ulicę Przyjaźni z innej dzielnicy 
Siemianowic. Jedną z pierwszych rze-
czy, jaka szczególnie mnie uderzyła, 
był znacznie większy udział chamstwa 
i wulgaryzacji w życiu części tutejszych 
mieszkańców. Mam to „szczęście”, że 
niemal codziennie jestem mimowolnym 
świadkiem sąsiedzkich awantur z uży-
ciem niewybrednego słownictwa. O tym, 
jak dalece zaszła wulgaryzacja życia 
części tutejszych mieszkańców najbar-
dziej świadczy sposób wypowiadania 
się dzieci i młodzieży. Gdy tylko warun-
ki atmosferyczne pozwalają na zabawę 
na podwórzu, k...y, ch...e czy sp...nia 
wręcz zagęszczają powietrze. Pozwo-
lę więc sobie przypomnieć, że zgod-
nie z art. 141 kodeksu wykroczeń, „kto 
w miejscu publicznym umieszcza nie-
przyzwoite ogłoszenie, napis lub rysu-
nek albo używa słów nieprzyzwoitych, 
podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny albo karze nagany.” Grzyw-
na może wynieść nawet 1500 złotych. 
Za działania dzieci odpowiadają doro-
śli i jeżeli zajdzie taka konieczność bę-
dę informować odpowiednie władze ze 
wskazaniem winnych. Gdy jedna- dwie 
rodziny będą musiały znaleźć odpo-
wiednią kwotę w swoim budżecie, po-
zostałe będą bardziej dbały o popraw-
ność polskiej mowy, nawet jeżeli takiej 
potrzeby nie mają, a ch..., k... czy sp... 
są dla nich częścią normalności. Scha-
miałej normalności, rzecz jasna.

Czytelniczka
Dane do wiadomości Redakcji

ZARZĄD SSM: Ze smutkiem po-
twierdzamy, że opisane przez Pa-
nią zachowania nie są jednostko-
we i nie dotyczą jedynie okolic Pani 
miejsca zamieszkania. Przykre jest 

także i to, że nie tylko młodzież tak 
się zachowuje, lecz często wzor-
ce czerpie od osób starszych. Na-
szym zdaniem, przeciwdziałanie ta-
kim zdarzeniem jest możliwe pod 
warunkiem, że będzie na bieżąco 

piętnowane przez mieszkańców i to 
nie tylko w formie składania inter-
wencji na Policji czy w Straży Miej-
skiej. Mamy nadzieję, że ileś osób 
weźmie sobie do serca Pani uwagi 
i zmieni słownictwo w codziennym 
porozumiewaniu się.

Koszenie trawy
Bardzo obszerne dwa e-maile o fa-

talnym utrzymaniu zieleni w okolicach 
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 prze-
słała pani Ewa Olek. Ich objętość, po-
woduje, że ograniczamy się wyłącz-
nie do odpowiedzi. Przy okazji prosi-
my wszystkich Czytelników o zwięzłe 
prezentowanie zagadnień.

ZARZĄD SSM: Potwierdzamy 
w większości Pani uwagi dotyczą-
ce pewnych nieprawidłowości w ko-
szeniu trawy przez wykonującą tę 
usługę nową firmę. Informujemy, 
że niezależnie od Pani interwencji 
przeprowadzono wcześniej rozmo-
wę z właścicielem firmy i zwróco-
no mu uwagę na wszelkie niedocią-
gnięcia. Takie sytuacje nie powin-
ny się już powtórzyć. Przepraszamy 
w imieniu firmy i administracji.

O boisku  
na os. „Tuwima”

Cztery identycznej treści e-maile 
znalazły się w redakcyjnej poczcie 
w minionym czasie. Czytamy w nich:

Witam!
Zwracam się uprzejmie do redakcji 

gazetki „Moja Spółdzielnia” o przemy-
ślenie tematu związanego z regulami-
nem pięknego nowo otwartego wielo-
funkcyjnego boiska przy ulicy Korfan-
tego 10.

Odnośnie tego regulaminu nie po-
doba się mnie i moim kolegom jed-
na rzecz: czemu w najpopularniejszy 
sport na świecie, chodzi o piłkę nożną, 
można grać tylko w niedzielę.

Ja oraz moi koledzy i na pewno 
też inni mieszkańcy chcielibyśmy, aby 
w „Dużą Piłkę Nożną” można było 
grać chociaż 3 dni w tygodniu, a nie 
tak jak pisze w regulaminie.

Prosiłbym o rozważenie mojej proś-
by. Z góry dziękuje mieszkaniec osie-
dla „Tuwima”

Pozdrawiam!
Daniel Kuchnia, Kamil Hanzel, 

Mariusz Imiołczyk,  
Krzysztof Ruminkiewicz

ZARZĄD SSM: Założeniem kon-
cepcyjnym nowego boiska była je-
go wielofunkcyjność i popieranie 
również innych dyscyplin sporto-
wych takich, jak: siatkówka, koszy-
kówka, tenis. Nie możemy dopu-
ścić, by obiekt został opanowany 
wyłącznie przez grających w piłkę 
nożną, co doprowadziłoby do zbyt 
wczesnego zużycia nawierzchni. Mi-
łośnicy gry w piłkę nożną według 
obecnych ustaleń mają do dyspo-
zycji cztery dni w tygodniu: - w jed-
nym dniu mogą grać w tzw. du-
żą piłkę, a w trzy dni grać na małe 
bramki.

Jak z tego zestawienia wynika, ta 
dyscyplina sportowa jest wyraźnie 
preferowana. Zapewniamy jednak, 
że zarówno Rada Osiedla, jak i ADM 
będą systematycznie analizować 
wykorzystanie poszczególnych pla-
ców gry i niewykluczone, że w przy-
szłości Regulamin zostanie zmo-
dernizowany. Zachęcamy jednak do 
sprawdzenia swych sił w innych niż 
piłka dyscyplinach, bo każda z nich 
oddziałuje na inne grupy mięśni, co 
prowadzi do bardziej wszechstron-
nego rozwoju organizmu.

Do Pani Jadwigi R.
Pan J. B. z os. Chemik (dane do 

wiadomości redakcji) prosi o kontakt 
z osobą, która w gazecie nr 8/10 wy-
powiadała się za zostawieniem prze-
jazdu autobusu przez ul. Grunwaldz-
ką. Sam z wieloma ludźmi z obu osie-
dli uważa, że linia autobusowa, pro-
wadząca przez ul. Grunwaldzką, jest 
bardzo potrzebna wielu ludziom.

Prosi również, żeby redakcja nie wy-
powiadała się o poprzednim głosie, ja-
ko filozoficzny, ponieważ jest to po-
trzeba ludzi.

ciąg dalszy ze str. 20

ciąg dalszy na str.24

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

PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ NADSYŁAJ PYTANIA, SWOJE PROBLEMY NA KONTO POCZTOWE „MS”: 
ssm@poczta.fm
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Od redakcji: Z przykrością informu-
jemy, że nie pośredniczymy bezpo-
średnio w takim komunikowaniu się, 
szczególnie, gdy osoba zwracają-
ca się o kontakt chce zachować swe 
dane do wiadomości redakcji. Gdy-
by Pan w rozmowie z dyżurującym re-
daktorem nie zastrzegł swych danych, 
opublikowalibyśmy je i Czytelnicze po-
zostawilibyśmy podjęcie decyzji o po-
rozumieniu się z Panem. Mamy na-

dzieję, że Pani Jadwiga odpowie na 
Pana potrzebę.

W pięciowierszowym odredakcyjnym 
przypisku nie widzimy żadnej wzmian-
ki deprecjonującej uwagi Czytelnicz-
ki o trasie autobusu linii 190 i negu-
jącej potrzebę takiego jej przebie-

gu oraz najmniejszej niestosowności 
o odniesieniu do filozofii.

Nasz przypis nie dotyczył całości, 
a konkretnie odnosił się do jej pytania: 
Dlaczego człowiek dla człowieka jest 
tak mało życzliwy? Wyłącznie tę kwe-
stię podaliśmy do rozważenia P.T. Czy-
telnikom, bo filozofia, w dosłownym tłu-
maczeniu: miłość mądrości, kochanie 
mądrości raczej, z tego co wiemy, nie 
zajmuje się zasadnością wytyczania ja-
kichkolwiek tras komunikacyjnych.

ciąg dalszy ze str. 22

REDAKCJA NIE ZAWSZE PODZIELA ZAMIESZCZONE NA ŁAMACH OPINIE, POGLĄDY CZYTELNIKÓW
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Pomidory 
- Faszerowane (4 porcje) – 8 twardych 

pomidorów, sól, czarny pieprz, 1 kawa-
łek suchej bagietki, 100 ml mleka, 1 ce-
bula, 2 ząbki czosnku, 40 g masła, 400 g 
mięsa wieprzowego mielonego, 1 jajko, 
2 łyżki posiekanej natki pietruszki, 1 ły-
żeczka drobno przetartego tymianku. 
Pomidory umyć, osuszyć. Ściąć wierzch 
i wydrążać łyżeczką miąższ. Wnętrze 
lekko posolić. Cebulę obrać, posiekać 
poddusić z czosnkiem w niewielkiej ilo-

ści masła. Suchą bagietkę pokruszyć 
i namoczyć w mleku i dodać: mięso, jaj-
ko, natkę i tymianek. Całość dobrze wy-
mieszać. Napełnić pomidory farszem. 
Wysmarować masłem żaroodporną for-
mę. Na każdym pomidorze umieścić ka-
wałeczek masła i przykryć zdjętą wcze-
śniej czapeczką. Piec ok. 45 minut w pie-
karniku w 180°C i podawać na gorąco.

Sałatka pomidorowo-fasolkowa
4 twarde pomidory, 25 dag fasolki 

szparagowej, 2 jajka na twardo, sól, 
pieprz, 4 łyżki majonezu, posiekana 
zielenina. Pomidory umyć, ewentualnie 
zdjąć skórkę - po sparzeniu - i pokrajać 
w talarki. Fasolkę po ugotowaniu i od-
cedzeniu (może być konserwowa) po-
krajać w kawałki. Jajka ugotowane na 
twardo drobno posiekać. Ułożyć na ta-
lerzu warstwę fasoli, przykryć ją war-
stwą pokrajanych pomidorów, lekko 
posolić i posypać pieprzem. Przykryć 
warstwą posiekanego jajka, polać ma-
jonezem i posypać zieloną pietruszką.

Sałatka z serem feta
4 – 6 pomidorów, sól, pieprz – inne 

przyprawy wg upodobania, 1 cebula, olej, 
ser feta – 1/2 opakowania. Pomidory spa-
rzyć i zdjąć skórkę. Pokroić w plasterki lub 
ćwiartki. Dodać posiekaną cebulę i przy-
prawy. Skropić oliwą. Ser pokroić w kost-
kę, dodać do pomidorów i delikatnie wy-
mieszać. Ochłodzić. Podawać z pieczy-
wem lub jako samodzielną przystawkę. 
Ostrożnie z solą – ser feta jest słony.

Na zimę
Sałatkowe, dojrzałe pomidory sparzyć 

i zdjąć skórkę. Pokrajać na ćwiartki, wło-
żyć do słoików, posolić. Można je skro-
pić octem (pół łyżeczki na słoik), aby 
zachowały ładny kolor. Pasteryzować 
20 min. od momentu zagotowania się 
wody w temperaturze 90°C. Można też 
do każdego słoika dodać kiszony ogó-
rek, pokrajany w plastry. Wówczas nie 
trzeba pomidorów ani solić, ani skrapiać 
octem. Tak zaprawione pomidory są do-
skonałym surowcem na zimową sałatkę.

Zdecydowanie nie. 
Przeciwnie, w kon-
trowersyjnych sytu-
acjach lubisz wpro-

wadzać swoją wolę. Przy takim cha-
rakterze nie jesteś zazwyczaj lubia-
nym szefem. Podwładni po cichu za-
rzucają Ci tendencje despotyczne. Do-
tyczy to również dzieci.

Byki raczej nie 
ulegają wpływom in-
nych ludzi, chociaż 
dopuszczają dysku-

sję i czasem nawet można je przeko-
nać. Zdarza się to najczęściej ludziom, 
których lubią i do których mają zaufa-
nie. W przeciwnym przypadku nawet, 
jeśli racja jest oponenta, odmawiają.

Pod znakiem Bliź-
niąt zazwyczaj ro-
dzą się ludzie, któ-
rzy mają wyrobione 

własne zdanie. Są jednak skłonni je 
zmienić, jeśli ktoś przedstawi im racje 
nie do podważenia. Rzadko jednak się 
do tego przyznają i są gotowi wma-
wiać, że to było ich zdanie.

Spośród wszyst-
kich znaków Zodiaku 
Rak najbardziej jest 
skłonny uznać rację 

i przychylać się do poglądów innych 
ludzi, szczególnie tych, którzy mu im-
ponują. Panie urodzone pod tym zna-
kiem naśladują przyjaciółki w sposo-
bie ubierania, dekoracji i itp.

W omawianej kwe-
stii Lew nieco podob-
ny jest do Barana, 
chociaż cechy te wy-

stępują u niego w łagodniejszej for-
mie. Lubi narzucać swoją wolę w dro-
biazgach, co bywa uciążliwe dla jego 
żony czy pracowników. W domu trud-
no go przekonać, że coś jest lepsze.

Pod znakiem Pan-
ny rodzą się ludzie 
spokojni, wyważe-
ni, nienarzucający in-

nym swojej woli. Zdarzają się jed-
nak silne charaktery, które nie ulegają 
wpływom innych, chociaż dla dobrych 
znajomych robią wyjątki.

Wagi chętnie przy-
znają rację osobom, 
które przedstawiają 
rzeczowe argumen-

ty. Lubią dyskutować i są zadowolo-
ne, jeśli partnerzy biorą ich zdanie 
pod uwagę. Same również, jeśli się 
je potrafi przekonać, realizują czyjeś 
pomysły.

Skorpion z uwagą 
słucha tego, co inni 
mają do powiedzenia. 
Potem długo się za-

stanawia, czy ktoś nie chce mu za-
szkodzić. Jeśli dojdzie do takiego wnio-
sku zwalcza pomysłodawcę. Czasami 
wykorzystuje pomysły przeciwników.

Ludzie spod zna-
ku Strzelca nie lu-
bią długo zastana-
wiać się, dyskuto-

wać, przedstawiać racje, przekonywać 
wzajemnie. Uznają zasadę, że jak na-
pisał poeta „tak znaczy tak, nie znaczy 
nie i nad czym tu dyskutować”.

Koziorożcy płci 
obojga są bardzo 
uparci i trudno ich 
przekonać, nawet, 

gdy ewidentnie nie mają racji. Pozor-
nie zgadzają się z rozmówcą, ale naj-
częściej i tak zrobią po swojemu. Cza-
sem ze szkodą dla siebie.

Ludzie spod tego 
znaku są dość zmien-
ni. Raz ulegają wpły-
wom innych, drugim 

razem stawiają opór, który dziwi oto-
czenie. Wiele zależy nie od racji, ale 
od tego, kto je prezentuje, czy Rybie 
ten człowiek imponuje.

Wodnik rzadko 
upiera się przy swo-
ich racjach, pod wa-
runkiem, że dysku-

tant używa rzeczowych, a zwłaszcza 
logicznych argumentów. Sam też nie 
lubi narzucać swojej woli innym i gdy 
tylko zauważa niezgodę, wycofuje się.

Czy łatwo ulegasz 
wpływom innych?

MOJA SPÓŁDZIELNIA 9/2010
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Znaczenie wyrazów:
POZIOMO: 3. Fajansowy z uszkiem; 

8. Upomnienie służbowe; 9. Elza 
z afrykańskiego buszu; 10. Gra roz-
grywana na boisku obok Rynku Byt-
kowskiego; 11. Strefa Rozrywki przy 
ulicy Wróblewskiego w Siemianowi-
cach Śląskich; 12. Opłata pocztowa; 
13. Napędzana wiosłami; 14. Owoc 
z lasu; 16. Po Śląsku: kostki do gry; 
19. Strome wcięcie w stoku górskim; 
20. Rozpuszczalna kawa zbożowa; 
21. Rzadkie imię żeńskie; 22. Wizy-
tówka dnia; 23. Słodki w kostkach; 
28. Dobra wasala; 31. Uczucie niepo-
koju; 32. Płaci go lokator; 33. Chłon-
ny z rana; 34. Rzut karny, jedenastka 
w gwarze śląskiej; 35. Pospolity mine-
rał skałotwórczy; 36. Budka z prasą; 
37. Ulubiona żona Mahometa.

PIONOWO: 1. Podwórkowa orkie-
stra; 2. Błotnisty staw; 3. Przyszłość 
z kart; 4. Rowek między zagonami; 
5. Młot do blachy; 6. Leń, próżniak; 
7. Zakręt koryta rzeki; 14. Wiesław, 
przewodniczący Rady Nadzorczej 
SSM; 15. Służył rycerzowi; 17. „Mło-
dych” lub „Tuwima” w naszym mie-
ście; 18. Zbigniew, prezes Zarządu 
SSM; 24. Wkład do spółki; 25. Imię 
wynalazcy lampy naftowej; 26. Okrą-
głe okno gotyckie; 27. Zaczyn chlebo-
wy; 28. Prezent od malucha; 29. Nie-
chętny w gwarze śląskiej; 30. Można 
w nich bujać.

Litery z pól dodatkowo ponumero-
wanych od 1 do 16 dadzą rozwiąza-

nie krzyżówki, które prosimy przesy-
łać do dnia 17. IX. 2010 r. - na adres 
SSM, ul. Boh. Westerplatte 20 z do-
piskiem Redakcja „Moja Spółdziel-
nia” – krzyżówka nr 9/2010. Na-
grody za rozwiązaną krzyżówkę nr 
8/2010 z hasłem – Kanikuła, otrzy-
mują:

Arleta SIEROŃ, zam. ul. H. Wróbla 
4B; Dorota BEDNARZ, zam. ul. W. 

Wróblewskiego 61B; Dorota KO-
KOSZKA, zam. ul. Grunwaldzka 4D.

Zwycięzcom gratulujemy i zaprasza-
my (z dowodem osobistym) do działu 
GZM po odbiór nagród. Nagroda głów-
na – niespodzianka – ufundowana 
przez Sukces s.c., Siemianowice Śl., 
ul. W. Wróblewskiego 67. Fundatorem 
pozostałych nagród jest Siemianowic-
ka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

MIESIĘCZNIK  SIEMIANOWICKIEJ  SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ
Adres redakcji: 41-106 Siemianowice Śl., ul. Boh. Westerplatte 20, tel. 32-6091-400, 32-6091-405, e-mail redakcji: ssm@poczta.fm 
Redaguje zespół. Redaktor naczelny: Piotr Sowisło. Redaktor graficzny: Urszula Madeja tel. 501 936 563. Druk: „Omegapress”,  
Sosnowiec. Nakład: 12500 egzemplarzy. Materiały i listy prosimy nadsyłać na adres redakcji. Za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada. 

Redakcja nie zawsze zgadza się z opiniami, poglądami czytelników, zamieszczonymi na łamach. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca i zastrzega prawo 
do dokonywania  skrótów w listach i nadsyłanych tekstach. Ogłoszenia drobne przyjmowane są we wszystkich administracjach SSM do 20. każdego miesiąca. 
Wydawca - „PiR” s.c. Prezes - Piotr Sowisło, tel. 605 256 775.  Numer zamknięto 30 sierpnia 2010 r. 

  
Na lekcji przyrody Pani pyta dzieci, 

jakie zwierzątka mają w domu. Dzieci 
odpowiadają:

- Ja mam chomika.
- Ja mam kota.
- Ja mam psa.
- A ty, Jasiu, jakie masz zwierzątko 

w domu? - pyta nauczycielka Jasia.

Jasio zastanawia się i po chwili mówi 
do całej klasy:

- A ja mam wielkiego kurczaka w za-
mrażalniku. 

  
Wywiad z bacą:
- Baco, jak wygląda wasz dzień pracy?
- Rano wyprowadzam owce, wycią-

gam flaszkę i piję…
- Baco, ten wywiad będą czytać dzie-

ci. Zamiast flaszka mówcie książka.
- Dobra. Rano wyprowadzam owce, 

wyciągam książkę i czytam. W połu-

dnie przychodzi Jędrek ze swoją książ-
ką i razem czytamy jego książkę. Po 
południu idziemy do księgarni i kupuje-
my dwie książki, które czytamy do wie-
czora. A wieczorem idziemy do Franka 
i tam czytamy jego rękopisy.

  
W czasie rejsu blondynka próbuje 

nawiązać rozmowę z siedzącym obok 
chłopakiem:

- Przepraszam, czy Pan też płynie 
tym statkiem?
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Z i e l o n y  K o n k u r sPrzybywa zielonych perełek na 
osiedlach. Tegoroczne jednak 

warunki atmosferyczne postawiły 
ogromne wymagania miłośnikom 
zieleni i były wyzwaniem dla pasjo-
natów dłubania w ziemi.

Najpierw mieliśmy mroźną zimę, 
później wyjątkowo chłodny maj po-

łączony z ulewami, a w konsekwen-
cji z powodzią. W czerwcu pogoda by-
ła w kratkę, z przewagą dni niezbyt 
sprzyjających spokojnej wegetacji ro-
ślin i kolejną powodzią. Lipiec i sier-
pień to saharyjskie upały, jak i gwał-
towne burze, a raczej nawałnice z po-
tężnymi wiatrami wyrywającymi drze-
wa z korzeniami, zrywającymi dachy 
i krótkotrwałymi, lecz bardzo, bardzo 
intensywnymi opadami deszczu zno-
szącymi – czego jeszcze w Polsce nie 
było – miasteczka z powierzchni ziemi 
i kolejnymi podtopieniami. Tu i ówdzie 
sypnęło też ogromnym gradem.

Tym samym duuuże brawa i ogrom-
ne słowa uznania dla wszystkich dba-
jących o kwiatki czy to na balkonach, 
czy też w przydomowych ogródkach, 
bo mimo tych przeciwności natury nie 
spasowali i nasze oczy mogły sycić 
się wszelakimi barwami, w jakie natu-
ra „wyposażyła” roślinki ozdobne.

Wszystkim gorąco i serdecznie: 
DZIĘKUJEMY!!!

To już ostatnie tygodnie, w których 
przyjmujemy zgłoszenia do Zielone-
go Konkursu. Czekamy na ostatnie 
Państwa zgłoszenia. Wkrótce specjal-
ne komisje składające się z pracow-
ników administracji i członków Rad 

Osiedlowych dokonają wyboru najład-
niejszych ogródków i balkonów.

Dziękujemy p. Jadwidze Jencze-
lewskiej za zdjęcia balkonu przy ul. 
K. Świerczewskiego 48. Uwagi o kwe-
stiach technicznym przekazaliśmy. pes

ul. Władysława Jagiełły 3D ul. Komuny Paryskiej 13

ul. Walerego Wróblewskiego 71 ul. Karola Świerczewskiego 48
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